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  إهداء
  

  إلى من علموني حروف الهجاء
  

  ومن علموني النظر إلى السماء 
  

  عیوني بكاء ومن جعلوني ابتسم وفي 
  

  إلى من أضاءوا شمعة في طریقي 
  

  ومن زرعوا وردة في حدیقتي
  

  ومن كانوا معي في فرحي وحزني  
  

  .إلى أمي وأبي أغلى من في هذا الكون 
 

  .إلى زوجي وأوالدي مجد، وعهد، وورد ، أنتم األمل والمستقبل وعنوان نجاحي وفرحي
  

یاد، ومهند، و  ٕ   . زوجاتهم وأوالدهم فأنتم قلعتيإلى أختي منال وأخوتي أمجد، وا
    

  إلى من رموا حجرا في طریقي أشكركم فلقد منحتموني القوة واإلصرار 
  

  .إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا
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أ  

 
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
  

أنهـا نتیجـة أبحـاثي أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القـدس لنیـل درجـة الماجسـتیر، و 
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إلیه حیثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منهـا لـم یقـدم لنیـل 

  . أیة درجة علیا ألیة جامعة أو معهد
  
  
  

  : .........................التوقیع
  

  جهاد جمیل إبراهیم جرایسة : االسم
  

   2011/ . ……/ .……:  التاریخ
  
  
  
  
  
 
  
  



 

 ب   

  عرفان شكر و 
  

أشــكر اهللا عــز وجــل علــى كــل الــنعم والعطایــا التــي خصــني بهــا، كمــا وأقــدم التقــدیر والعرفــان لكــل مــن 
ســـاعدني بصـــورة مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة إلنجـــاز هـــذه الدراســـة، وأخـــص بالـــذكر جامعـــة القـــدس بإداراتهـــا 

تور زیــاد قنــام علــى وكلیاتهــا وكادرهــا، كمــا وأقــدم شــكري وتقــدیري لمــدیر معهــد التنمیــة المســتدامة الــدك
رشــاد ومســاعدة كافــة الطــالب بــدون اســتثناء إلــى جانــب عطائــه فــي تقــدیم  ٕ جهــوده العظیمــة فــي توجیــه وا

  .العلم والمعرفة لي ولزمالئي
   

وأود أن أعبـــر عـــن شـــكري وتقـــدیري للـــدكتور یاســـر شـــاهین الـــذي أشـــرف علـــى هـــذه الدراســـة وقـــدم كـــل 
، وأشـكر األسـاتذة األفاضـل ، إلخـراج الدراسـة إلـى حیـز الوجـودالمساعدة الممكنة من البدایة إلـى النهایـة

  .المشورة السدیدة والتي ساهمت في تحسین هذه الدراسة الذین قاموا بتحكیم االستبانة وتقدیمهم
   

والمتمثلة بالـدكتور ثمـین وأعبر عن شكري للجنة الحكم وتقدیري لها على تفضلها بمناقشة هذه الدراسة، 
  .      والدكتور سهیل سلطان ممتحنا خارجیا لیا،هجاوي ممتحنا داخ

  
وأقدم الشكر والتقدیر لزمالئي في وزارة االقتصاد الوطني في محافظة الخلیل ومحافظة بیت لحم  ومقـر 
الوزارة في رام اهللا  لتقـدیمهم التسـهیالت والـدعم فـي توزیـع االسـتبانات وجمعهـا، وأخـص بالشـكر زمالئـي 

  .خ حاتم ملحم واألخ رائد دكرت لتقدیمهم معلومات فنیة أغنت هذه الدراسةاألخ داوود صالحات واأل
  

العلمیــة والفنیــة وتقدیمــه مراجــع وأبحــاث  لمســاعدتهكمــا أود أن أشــكر زمیلــي األخ رائــف ســفیان الكركــي 
وفـي الختـام ال یفـوتني إال أن . أفادت الدراسة إلى جانب مساعدته في إجراء التحلیل اإلحصائي للدراسـة

كر أصــحاب المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا فــي محــافظتي الخلیــل وبیــت لحــم لتكــرمهم أشــ
  .بتعبئة االستبانة
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 ج   

  مصطلحات الدراسة 
  

حیــث أن ـهـذه الدراســة تبحــث فــي موضــوع دور القطــاع العــام الحكــومي فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة 
ه علــى التنمیــة االقتصــادیة مــن وجهــة نظــر أصــحاب تلــك المشــاریع، فقــد وردت والصــغیرة جــدا وانعكاســ

مفاهیم ومصطلحات تخدم هذه الدراسـة، ولهـذه المصـطلحات والمفـاهیم تعریفـات نظریـة وأخـرى إجرائیـة، 
  :وقد تم اعتماد التعریفات اآلتیة

  
المشاریع الصغیرة 

 والصغیرة جدا  
SMEs)(  

كیة واإلدارة وتعمل فـي ظـل سـوق المنافسـة منشأة  شخصیة مستقلة في المل :
ـــة فـــي البیئـــة المحلیـــة وبعناصـــر إنتـــاج محصـــلة اســـتخدامها محـــدودة  الكامل

رفعــت ، (  )م .ص.ص( التعبیــر عنهــا بمصــطلح  مقارنــة بمثیالتهــا، ویــتم
ویقصد بالمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا فـي هـذه الدراسـة، تلـك ).  2006

 ) 9 - 1(     مـــند وعـــدد عمالهـــا یتـــراوح المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة االقتصـــا
  .عامل

عملیة تتضمن تحقیق معدل نمو مرتفع لمتوسـط دخـل الفـرد الحقیقـي خـالل  :  التنمیة االقتصادیة
فترة زمنیة محددة، على أال یصاحب ذلك تدهور في توزیـع الـدخل أو زیـادة 

ویقصــد بهــا  ). 2011الموســوعة الحــرة، ( فــي مســتوى الفقــر فــي المجتمــع 
مســاهمة المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا فــي الحــد مــن البطالــة 
والفقـــر وتطـــویر المســـئوولیة االجتماعیـــة والرفـــاة االقتصـــادي فـــي محـــافظتي 

  .بیت لحم والخلیل
كیـــان قـــانوني قـــائم علـــى نظـــم سیاســـیة ویملـــك ســـلطات تشـــریعیة وقضـــائیة  :  القطاع الحكومي

ن مـن الشـركات والمؤسسـات التـي تملكهـا ویتكـو . وتنفیذیة ساریة على الغیر
الجهـــــاز المركـــــزي لإلحصـــــاء الفلســـــطیني، معجـــــم المصـــــطلحات .( الدولـــــة

ویقصـــد بالقطـــاع الحكـــومي فـــي هـــذه الدراســـة كافـــة ). 2010االقتصـــادیة، 
  .الدوائر الحكومیة المشرفة على القطاع الصناعي الفلسطیني

تـــى یســـتطیعوا أن ینشـــطوا فـــي عملیـــة تشـــجیع األفـــراد واســـتنهاض هممهـــم ح :  التحفیز
ویقصـــد  ). 2008الشـــیخ، ( أعمـــالهم مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف المؤسســـة 

بالتحفیز في هذه الدراسة مدى تشجیع القطـاع الحكـومي لهـذة المشـاریع فـي 
مجـــــاالت التشـــــریعات والقـــــوانین والتمویـــــل والبـــــرامج االداریـــــة والفنیـــــة فـــــي 

  . محافظتي بیت لحم والخلیل 
      



 

د  

عـــرف البنــــك الـــدولي مفهــــوم المســـئولیة االجتماعیــــة للشـــركات بأنهــــا التــــزام  :  جتماعیةالمسئولیة اال
مــن خــالل , أصــحاب النشــاطات التجاریــة بالمســاهمة فــي التنمیــة المســتدامة

العمــل مــع مــوظفیهم وعــائالتهم والمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككــل، لتحســین 
فـي نفـس الوقـت  مستوى معیشة الناس بأسلوب یخـدم التجـارة ویخـدم التنمیـة

  ). 2010االسرج، ( 
فــرع مــن علــوم االقتصــاد یعنــى بإدخــال القــیم األخالقیــة والمفــاهیم اإلنســانیة  :  الرفاه االقتصادي

, فـي عملیـات التحلیــل االقتصـادي وفـي معالجــة الـنظم االقتصـادیة وتقویمهــا
بحیــث تــتالزم الجوانــب االقتصــادیة مــع جوانــب اجتماعیــة  محــددة وتتــداخل 

وذلــك مــن أجــل مجتمــع الرفــاه ومــن أجــل نظــام اجتمــاعي تكــون , تهــامعطیا
الدولة بموجبه مسئولة عن رفاه مواطنیها، أفرادا وجماعة وتقوم على أسـاس 

 ,كبـــارة ،م(الواحـــدة  التكافـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي بـــین مـــواطني الدولـــة 
  .) 2011الموسوعة العربیة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ه  

  ملخص الدراسة
  

الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة  هـــدفت هـــذه
والصــغیرة جــدا، وانعكــاس ذلــك علــى التنمیــة االقتصــادیة مــن وجهــة نظــر أصــحاب تلــك المشــاریع، وتكــون 
مجتمع الدراسة من جمیـع أصـحاب المشـاریع الصـناعیة الصـغیرة والصـغیرة جـدا المرخصـة فـي محـافظتي 

فـردا، ثـم اختیـرت عینـة طبقیـة عشـوائیة منتظمـة بلغـت نسـبتها )  570( یل وبیت لحم والبـالغ عـددهم الخل
تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي واالســتبانه كــأداة . فــردا)  256( مــن مجتمــع الدراســة والبــالغ عــددها % 45

  ).  SPSS (للدراسة، والمعالجة اإلحصائیة باستخدام برنامج 
  

ن دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا وأشــارت النتــائج إلــى أ
كــان بدرجــة متوســطة، وأن أكثــر مجــاالت ذلــك الــدور تطبیقــا كــان مجــال التشــریعات والقــوانین، ثــم مجــال 

كمــا أن درجــة مســاهمة المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا . البــرامج اإلداریــة والفنیــة، وأخیــرا مجــال التمویــل
ي التنمیة االقتصادیة كانت متوسطة، وأن أكثر المجاالت مساهمة في التنمیة االقتصـادیة هـو الحـد مـن ف

البطالـــة والفقـــر بدرجـــة مرتفعـــة، ثـــم مجـــال الرفـــاه االقتصـــادي بدرجـــة متوســـطة، وأخیـــرا مجـــال المســـؤولیة 
ســهولة اإلجــراءات  االجتماعیــة بدرجــة متوســطة؛ وأن أبــرز فقــرات مجــال التشــریعات والقــوانین تطبیقــا هــي

الحكومیة للحصول على ترخیص المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا ، وان قانون تشـجیع االسـتثمار یسـاهم 
فــي تطــویر المشــاریع الصــغیرة أذا مــا تــم تعدیلــة ، وفــي مجــال التمویــل تشــجع الحكومــة المصــارف علــى 

ریع الصـغیرة، وفـي مجـال البـرامج تقدیم تسهیالت مالیـة للمشـاریع الصـغیرة، وتقـدم الحكومـة قـروض للمشـا
اإلداریة والفنیة، وتسـاعد الحكومـة فـي تسـویق منتجـات المشـاریع الصـغیرة، وتقـدم الحكومـة اإلرشـاد الفنـي 

إن أبرز مساهمات المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في التنمیة االقتصادیة فـي . الالزم للمشاریع الصغیرة
ة مشـــاریع صـــغیرة فـــي منـــاطق ریفیـــة ممـــا یـــوفر فـــرص عمـــل مجـــال الحـــد مـــن البطالـــة والفقـــر هـــي إقامـــ

للمــواطنین، ودمــج فئــات المجتمــع المختلفــة فــي العملیــات اإلنتاجیــة، وفــي مجــال الرفــاه االقتصــادي تــوفر 
المشاریع الصغیرة حریة للفرد في انتقاء ما یناسبه من عمل، وتسهم فـي الحـد مـن الهجـرة الخارجیـة، وفـي 

یــــة فهــــي تخفــــض مــــن أســــعار ســــلعها المباعــــة للمؤسســــات الخیریــــة، وتمــــنح مجــــال المســــؤولیة االجتماع
  . مساعدات مالیة للفقراء

  
ـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط طردیـــة بـــین دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز  وتوصـــلت الدراســـة إل
المشـــــاریع الصـــــغیرة والصـــــغیرة جـــــدا ومســـــاهمة تلـــــك المشـــــاریع فـــــي التنمیـــــة االقتصـــــادیة، وبـــــین التنمیـــــة 
االقتصادیة وكل من التشریعات والقوانین، والتمویل، والبـرامج اإلداریـة والفنیـة، وعالقـة ارتبـاط طردیـة بـین 



 

 و   

التشـــریعات والقـــوانین والحـــد مـــن البطالـــة والفقـــر، وبـــین التمویـــل والمســـؤولیة االجتماعیـــة، وبـــین البـــرامج 
تبــاط بــین التشــریعات والقــوانین وكــل مــن بینمــا ال توجــد عالقــة ار . اإلداریــة والفنیــة والمســؤولیة االجتماعیــة

المســـؤولیة االجتماعیـــة والرفـــاه االقتصـــادي، وال بـــین التمویـــل وكـــل مـــن الحـــد مـــن البطالـــة والفقـــر والرفـــاه 
  . االقتصادي، وال بین البرامج اإلداریة والفنیة وكل من الحد من البطالة والفقر والرفاه االقتصادي

  
ضرورة : مقترحات للقطاع الحكومي قد تساعد في تحفیز دوره ومنهاوعلى ضوء النتائج، قدمت الباحثة 

استشارة أصحاب تلك المشاریع عند سن القوانین والتشریعات ذات العالقة، والعمل على منع تهریب سلع 
غیر مطابقة للمواصفات الفلسطینیة، وتسهیل تقدیم هبات ال ترد للمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا، 

لزام وتقدیم الدعم في  ٕ حال وجود خسائر، واعتماد منتجاتها ضمن العطاءات الحكومیة الرسمیة، وا
عداد دراسات جدوى،  ٕ المؤسسات األهلیة بذلك، وتوفیر برامج تدریبیة حول كیفیة البدء في مشروع وا

ومقترحات ألصحاب . وتفعیل دور المؤسسات التي تعمل على مراقبة وتحسین جودة السلع ومواصفاتها
تشغیل العائدین بعد تسریحهم من أعمالهم في الخارج، : الصغیرة والصغیرة جدا ومنهاالمشاریع 

والمساهمة في إیجاد فرص عمل لإلناث، وتوفیر سلع تحد من الطلب على السلع األجنبیة المنافسة، 
  .وتوفیر بیئة مناسبة لألفراد لتشجیعهم على اإلبداع، وتشغیل ذوي االحتیاجات الخاصة
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The Role of government Sector in Stimulating the industrial small and 
very small projects, and it's reflection to develop the economic 
Development in Bethlehem and Hebron 
 
 
This Study aims to introduce  the role of government public sector in stimulating the small 
and very small projects, and it's reflection to develop the economic development from the 
perspective of the owners of those projects. The  population of the study consisted of all 
owners of small and very small  industrial licensed projects in the Governorates of Hebron 
and Bethlehem whose number (570) individuals. A stratified random sample of (256) 
individuals was selected, which represented  45% of population of the study. A descriptive 
method, and a questionnaire was used for the study, and was treated using a statistical 
packages (SPSS).  
 
The results of the study showed that the degree of the role of Palestinian government  
public sector in stimulating the small and very small projects was moderate, and the most 
components of the role of public sector that applied was legislations and laws, then the 
administrative and technical programs, and finally the finance. Also The results showed 
that the total degree of the contribution of the small and very small projects to develop the 
economic development was moderate, and the most components of contribution of the 
small and very small projects to develop the economic development that used was reduced 
unemployment and poverty with a high degree, followed by economic welfare with a 
medium degree, and finally social responsibility with a medium degree. Also the results 
showed that the most prominent practices of legislations and laws that applied was the 
government procedures to obtain license for small projects was easy, and the investment 
promotion law contributed in development of the small projects to develop the small 
projects, also in finance; the government encouraged banks to provide financial facilities 
for small projects, the government provided loans for small projects, and finally in 
administrative and technical programs; the government helped in marketing the products of 
small projects, and provided them with the necessary technical guidance. The most 
components of the contributions of small and very small projects in economic development 
in reduction of unemployment and poverty was establishing small projects in rural areas 
provided work opportunities for citizens, and the small projects integrated  the various  
community groups of society in the production process, and in economic  welfare the small 
projects provided  freedom for the individual to select what suits him from work , and its 
contribution in reducing external migration , and in social responsibility the small projects 
reduced the price of  sold goods for charities and give financial assistance for the poor. 
 
The study demonstrates a positive correlation between the role of  the Palestinian 
governmental sector in the stimulation of small and very small projects and the 
contribution of small projects in economic development, and between economic 
development and all of ( legislations and laws, finance, administrative and technical 
programs ), as well as positive correlation between legislations and laws and reduction of 
unemployment and poverty, and between finance and social responsibility, and between 
administrative and technical programs and social responsibility. While there is no 
correlation between the legislations and laws and all of social responsibility, economic 
welfare, nor between finance and all of the reduction of unemployment and poverty and 
economic welfare, and nor between administrative and technical programs,  and all of the 
reduction of unemployment and poverty and economic welfare.   



 

 ح   

The study proposes for Palestinian government sector that it is necessary to consult the 
owners of the small and very small projects during enactment laws and legislations related 
to those projects, and work to prevent smuggling of goods which are not conforming to the 
Palestinian specifications, provide non-refundable donations for small and very small 
projects, support it in event of losses, adoption their products within the official 
government tenders and obliged civil institutions with that tenders, provide training 
programs on how to start a  project, and preparing feasibility studies, activate the role of 
institutions that working to monitor and improve the quality of goods and its specification. 
Also proposals for the owners of the small and very small projects, such as : run returnees 
after demobilization from their work abroad, contribution in creation of employment 
opportunities for females, providing of goods that reduce the demand for foreign 
competitive goods and a suitable environment for individuals in order to encourage them 
for innovate, and employing the persons with special needs. 
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  فصل األول ال

______________________________________________________  
  موضوع الدراسة وخلفیتها  

  
  مقدمة  1.1

  
یعتبــر العدیــد مــن االقتصــادیین إن أهــم روافــد عملیــة التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي الــدول بشــكل 

تاحــة عــام والــدول النامیــة بشــكل خــاص هــو التركیــز علــى تطــویر المشــاریع  ٕ الصــغیرة وتشــجیع إقامتهــا وا
كافــة الفــرص الســتدامتها، حیــث تســاهم هــذه المشــاریع فــي زیــادة الطاقــة اإلنتاجیــة وأیضــا المســاهمة فــي 

؛ وذلـك خـالل ) 2006المحـروق، ومقابلـة، ( معالجة مشـاكل الفقـر والبطالـة  تحدیـدا فـي الـدول النامیـة 
إجمــالي النــاتج : لمتغیــرات االقتصــادیة الكلیــة مثــلتــأثیر المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا علــى بعــض ا

واالستهالك والعمالة واالدخار واالستثمار والصادرات، لذا فهـي تسـاهم بشـكل فعـال فـي التنمیـة , المحلي
االقتصــادیة واالجتماعیــة؛ مــن خــالل التكامــل بــین المنشــآت الصــغیرة والمتوســطة والكبیــرة الحجــم وتنویــع 

  ).  2002ر، خض( وتوسیع هیكل اإلنتاج 
  

كما تهتم مختلف دول العالم ومع اختالف قوة اقتصادها بتقدیم الـدعم والنصـح والمشـورة؛ بهـدف ضـمان 
حیـــث تجـــد عـــادة اســـتفادة . اســـتمراریة هـــذا القطـــاع الحیـــوي واســـتمراریة نمـــوه لتنمیـــة اقتصـــادها المحلـــي
المـواد الخـام أو تسـتفید منهـا  الشركات الكبیـرة مـن هـذا القطـاع كحاضـنة لـه ، حیـث تقـدم لهـذة المشـاریع

فـــي دعـــم العملیـــات اإلنتاجیـــة فیهـــا؛ حتـــى تســـتطیع شـــركاتها الصـــغیرة والمتوســـطة االســـتمرار والمنافســـة      
  ). 2006حامد، ( 
  

عنـد القطـاع الحكـومي والقطـاع الخـاص واألهلـي ) واضح وملحـوظ ( وفي فلسطین یتنامى حالیا اهتمام 
مــن أجــل تطــویر وتفعیــل المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا؛ العتبارهــا بضــرورة العمــل وتوحیــد الجهــود؛ 
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أحـــد أهـــم الوســـائل فـــي تحقیـــق التنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن تفـــاوت األدوار فـــي 
التعامـل مــع هـذه المنشــآت، إال أن هنـاك إیمــان مطلـق بأهمیــة المشـاریع الصــغیرة والصـغیرة جــدا ودورهــا 

  ).   2009مرقه، ( البطالة والفقر  في الحد من مشكلة
  

یجاد فرص  ٕ كما أن للمشاریع الصغیرة والمتوسطة دورا كبیرا ورئیسا في توسیع القاعدة اإلنتاجیة، وا
أبو ( العمل للشباب، وتوسیع دائرة االستثمار، وتحقیق التوازن االقتصادي واإلقلیمي بین كافة المناطق 

  ). 2001بكر ومهنا، 
  

؛ الســـتخالص العبـــر والـــدروس مـــن )مـــاس ( ا معهـــد أبحـــاث السیاســـات االقتصـــادیة وفـــي دراســـة أعـــده
تجـــارب دول العـــالم المختلفـــة فـــي التعامـــل مـــع قطـــاع المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا، حیـــث أشـــار 
الباحــث إلــى أهمیــة دور القطــاع العــام وبــأن العــبء األكبــر واالهــم یقــع علــى عاتقــه، باعتبــاره صــاحب 

مجـال دعـم وتطـویر هـذه المنشـآت وذلـك مـن خـالل تحدیـد المعـالم الرئیسـة لـدعم هـذه  الدور الرئیس فـي
المشــاریع وـتـوفیر إطــار تنظیمــي وقــانوني یســاهم فــي التطــویر بشــكل فعلــي وملمــوس مــع إیجــاد بــرامج 

القطـــاع العـــام والخـــاص والمنظمـــات : تطویریـــة، والعمـــل علـــى تكامـــل األدوار بـــین شـــركاء التنمیـــة وهـــم
تحــادات مــن خــالل التنســیق لوضــع بــرامج مشــتركة تســاهم فــي تطــویر وتفعیــل هــذا القطــاع     األهلیــة واال

، لذا فان تحقیـق هـذا الهـدف یـتم إذا أدیـرت العملیـة  بشـكل علمـي ومنهجـي ) 2009حامد، وآخرون، ( 
وبتنســـیق كامـــل بـــین كافـــة األطـــراف المعنیـــة، وعنـــدها فقـــط سیســـاهم هـــذا القطـــاع  فـــي تحقیـــق تنمیـــة 

  .دیةاقتصا
  

الملحــوظ للمشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا، وارتفــاع نســبتها مــن ) العــددي ( وعلــى الــرغم  مــن التطــور 
مـن إجمـالي المنشـآت االقتصـادیة، ومسـاهمة %  97إجمالي المشـاریع، حیـث تبلـغ نسـبة هـذه المشـاریع 

ز المركــــزي الجهــــا( مــــن إجمــــالي العــــاملین فــــي المشــــاریع الكلیــــة % 82هــــذه المشــــاریع بتشــــغیل نحــــو 
؛ إال أن المنشـآت الكبیـرة ذات النسـبة المحـدودة تحظـى باالهتمـام الكبیـر ) 2008لإلحصاء الفلسطیني، 

من قبل القطاع الحكومي على حساب االهتمام بالمشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا فـي فلسـطین ومعظـم 
  ). 2007االسكوا، ( دول العالم 

  
  مشكلة الدراسة  2.1

  
لصــغیرة والصــغیرة جــدا العمــود الفقــري القتصــادیات الــدول النامیــة بشــكل عــام، وقاعــدة تعتبــر المشــاریع ا

مـــــن إجمـــــالي عـــــدد المنشـــــآت % 97االرتكـــــاز للتنمیـــــة االقتصـــــادیة والنمـــــو االقتصـــــادي، كمـــــا تشـــــكل 
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مـــن األیـــدي العاملـــة الفلســـطینیة       % 82االقتصـــادیة العاملـــة فـــي فلســـطین، وتســـاهم أیضـــا فـــي تشـــغیل 
، ومــع هــذا وحســب اآلراء لــبعض الكتــاب والبــاحثین ) 2008المركــزي لإلحصــاء الفلســطیني، الجهــاز ( 

فإن هناك انحیاز من قبل الحكومة لصالح المنشآت الكبیرة وأن القطاع الحكومي ال یقـوم بالـدور المنـاط 
ت الكبیـرة     به، وذلك من خالل اقتصار االمتیازات والتسهیالت واإلعفاءات التي تتضمنها القوانین للمنشآ

  : ، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال اآلتي) 2009عطیاني، وعلي، ( 
  

مــا دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا وانعكاســه 
  المشاریع؟  على التنمیة االقتصادیة في محافظتي بیت لحم والخلیل من وجهة نظر أصحاب تلك

  
  مبررات الدراسة    3.1

  
  :یمكن إجمال مبررات الدراسة فیما یأتي

  
  إن دور القطاع الحكومي هو دور رئیسي في مجال دعم وتطویر المشـاریع الصـغیرة، مـع أن

هناك غیاب السـتراتیجیة واضـحة مـن قبـل القطـاع الحكـومي ، تركـز مـن خاللهـا علـى تحفیـز 
دا بالرغم مـن انتشـارها الواسـع فـي كافـة المنـاطق وعلـى صـعید المشاریع الصغیرة والصغیرة ج

  ). 2009، حامد وآخرون( كافة القطاعات 
  ضـــعف البیئـــة القانونیـــة والتشـــریعیة والتـــي تحكـــم عمـــل هـــذا القطـــاع، إلـــى جانـــب عـــدم تـــوفر

  ).   2009خلیفة، وهنطش، ( تعریف واضح ورسمي لهذه المنشآت من قبل القطاع الحكومي 
 ســـات حـــول دور القطـــاع الحكـــومي فـــي تطـــویر المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا، قلـــة الدرا

علـى دور القطـاع الخـاص وعالقتـه  -على حد علم الباحثة  –واقتصار معظم هذه الدراسات 
  .بالمشاریع الصغیرة، والتطرق لدور القطاع العام كأحد األدوار الثانویة

 یرة جــــدا بالنســــبة إلــــى عــــدد المنشــــآت بــــالرغم مــــن ارتفــــاع عــــدد المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغ
 ). 2006أبو ظریفة، ( االقتصادیة إال أن مساهمتها في اإلنتاج والتوظیف منخفضة 

   تعتبــــر المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا أحــــد األدوات الفاعلــــة للحــــد مــــن مشــــكلة البطالــــة
ة واالجتماعیــة   والتقلیـل مـن حـدة الفقــر فـي المجتمـع، والمسـاهمة فــي تحقیـق التنمیـة االقتصـادی

  ) . 2006 العتوم،( 
 ولـدیها رغبـة بـإجراء هـذه , االهتمام الشخصي للباحثة كونها تعمل في وزارة االقتصـاد الـوطني

الدراسة والتي من المأمول أن تساعد في حال تطبیـق مخرجاتهـا إلـى مسـاهمة وزارة االقتصـاد 
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الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا،  والــــدوائر الحكومیــــة ذات العالقــــة  فــــي تطــــویر وتحفیــــز المشــــاریع
 .وبالتالي تسهم تلك المشاریع بشكل حقیقي في التنمیة االقتصادیة

  
  أهداف الدراسة 4.1

  
  :تهدف هذه الدراسة إلى

   
  التعرف إلى دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا  فـي

مـن وجهـة نظـر أصـحاب ) امج اإلداریـة والفنیـة التشریعات والقوانین، والتمویـل، والبـر ( مجاالت 
  .تلك المشاریع

  التعرف إلى مساهمة المشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا في تحقیـق التنمیـة االقتصـادیة
من وجهـة ) الحد من البطالة والفقر، والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة ( في مجاالت 

  .نظر أصحاب تلك المشاریع
  ف إلــــى العالقــــة بــــین دور القطــــاع الحكــــومي الفلســــطیني فــــي تحفیــــز المشــــاریع الصــــغیرة التعــــر

  .والصغیرة جدا ومساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة
  الجـــنس، والعمـــر، والمؤهـــل العلمـــي، وعـــدد ســـنوات   ( التعـــرف إلـــى تـــأثیر خصـــائص المبحـــوثین

الموقـــع، وســـنة التأســـیس، والملكیـــة، ( ، وخصـــائص المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جــدا )الخبــرة 
على إجاباتهم نحو دور القطاع  الحكومي الفلسطیني فـي تحفیـز ) ورأس المال، وعدد العاملین 

 .المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا من وجهة نظر أصحاب تلك المشاریع
  

  أسئلة الدراسة وفرضیاتها 5.1
  

  :تتمثل أسئلة الدراسة في
  

 الفلســــطیني فــــي تحفیــــز المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا  فــــي  مــــا دور القطــــاع الحكــــومي
مــــن وجهــــة نظــــر )  التشــــریعات والقــــوانین، والتمویــــل، والبــــرامج اإلداریــــة والفنیــــة ( مجــــاالت 

  أصحاب تلك المشاریع؟
  الحـد ( ما مدى مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في التنمیة االقتصادیة في مجـاالت

مــن وجهــة نظــر أصــحاب ) والرفــاه االقتصــادي، والمســؤولیة االجتماعیــة  مــن البطالــة والفقــر،
  تلك المشاریع؟
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  ما العالقة بین دور القطاع الحكومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا
  ومساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة؟

 فلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع هل تختلف اسـتجابات المبحـوثین نحـو دور القطـاع الحكـومي ال
ــــة  ــــاختالف خصائصــــهم الدیموغرافی الجــــنس، والعمــــر، والمؤهــــل ( الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا ب

  ؟)العلمي، وعدد سنوات الخبرة 
  هل تختلف اسـتجابات المبحـوثین نحـو دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع

الموقـــــع، وســـــنة التأســـــیس، (  الصــــغیرة والصـــــغیرة جـــــدا بــــاختالف خصـــــائص تلـــــك المشــــاریع
 ؟)والملكیة، ورأس المال، وعدد العاملین 

  
وللتعرف إلى العالقة بین دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا 

ومســــاهمة تلــــك المشــــاریع فــــي التنمیــــة االقتصــــادیة، وكــــذلك للتعــــرف إلــــى تــــأثیر خصــــائص المبحــــوثین        
الموقــع، ( وتــأثیر خصــائص تلــك المشــاریع ) والعمــر، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخبــرة الجــنس، ( 

نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي ) وســـنة التأســـیس، والملكیـــة، ورأس المـــال، وعـــدد العـــاملین فـــي المشـــروع 
الفلســــطیني فــــي تحفیــــز المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا ، اســــتخدمت الباحثــــة الفرضــــیات الصــــفریة 

  : ئیة اآلتیةاإلحصا
  

  ال توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة) α  ≥0.05 (   بـــــین
المتوسطات الستجابات المبحـوثین نحـو دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع 

ة التشـــریعیة والقانونیـــة، والتمویلیـــة، والبـــرامج اإلداریـــ( الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  فـــي المجـــاالت 
الحـــد مـــن البطالـــة ( ومســـاهمة تلـــك المشـــاریع فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي المجـــاالت ) والفنیـــة 

 ).والفقر، والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة 
  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة ) α  ≥0.05  ( فـــي المتوســـطات

الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع  الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع
الجــــنس، والعمــــر، ( الصـــغیرة والصــــغیرة جــــدا تعــــزى إلــــى خصــــائص المبحــــوثین الدیموغرافیــــة  

 ).والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة 
  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة ) α  ≥0.05  ( فـــي المتوســـطات

نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین 
الموقــع، وســنة التأســیس، والملكیــة، ورأس ( والصــغیرة جــدا تعــزى إلــى خصــائص تلــك المشــاریع 

 ).المال، وعدد العاملین في المشروع 
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  أهمیة الدراسة  6.1
  

الفقـــر، والحـــد مـــن  تنبـــع أهمیـــة هـــذه الدراســـة مـــن أهمیـــة المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا فـــي معالجـــة
البطالـــة والمســـاهمة فـــي رفـــع مســـتوى الـــدخل وتحقیـــق التنمیـــة المســـتدامة، حیـــث تتمیـــز معظـــم المشـــاریع 
الصغیرة بأنها مشاریع یسودها الطـابع العـائلي فـي اإلدارة واتخـاذ القـرار، وتفتقـر فـي معظـم األحیـان إلـى 

یق والتمویــل وغیرهــا مــن الجوانــب التــي التخطــیط العلمــي ووضــع اســتراتیجیات ســواء فــي اإلدارة أو التســو 
، ومـن هنـا تبـرز أهمیـة القطـاع الحكـومي ) 2004الحلبیـة، ( تساهم في دیمومة هذه المشاریع وتطورها 

فــي تقــدیم خــدمات مســاندة ومكملــة أكثــر ممــا تحتاجــه المنشــآت الكبیــرة؛ وذلــك لمحدودیــة المــوارد المالیــة 
عنــد المشــاریع الصــغیرة، وأهمیــة هــذه الدراســة هــي علــى النحــو والقــدرات الفنیــة الالزمــة للتطــور والتوســع 

  :اآلتي
   

 الدراسات المتخصصة حول دور القطاع الحكومي في تطـویر المشـاریع الصـغیرة : أهمیة نظریة
ویـتم , حیث یتركز االهتمام بدور القطاع الخاص والبرامج والخدمات المقدمة لهذا القطـاع, قلیلة

 . ورا ثانویااعتبار دور القطاع العام د
 إن القطــاع الحكــومي هــو الجهــة الرســمیة التــي تضــع السیاســات واالســتراتیجیات : أهمیــة علمیــة

وتراقب مدى تطبیقها، وتكمن األهمیة العلمیة من وجهة نظر الباحثة، المساعدة في وضع آلیـة 
بطریقـــة علمیـــة منهجیـــة  لبـــرامج ونشـــاطات تســـاهم فـــي تطـــویر هـــذه المشـــاریع والحفـــاظ علـــى 

 .مومتهادی
 المسـاهمة فـي تقــدیم مقترحـات مكملـة للدراسـات الســابقة وتتعلـق فـي تطـویر عمــل : أهمیـة بحثیـة

 .المشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا 
  

  حدود الدراسة 7.1
  

  : تتحدد الدراسة بالحدود اآلتیة
  

 م 2011تم تطبیق هذه الدراسة خالل شباط من عام : حدود زمنیة.  
 صرت هذه الدراسة على محافظتي الخلیل وبیت لحماقت: حدود مكانیة.  
 شــملت هــذه الدراســة جمیــع أصــحاب المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة : حــدود بشــریة

جــدا والمرخصــة مــن قبــل وزارة االقتصــاد الــوطني الفلســطیني خــالل شــهر كــانون اول مــن 
 .الفلسطیني ، وذلك حسب السجالت الرسمیة لدى وزارة االقتصاد الوطني2010العام 
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  تحددت النتائج بالمفاهیم الواردة فیها والمحددة في مصطلحات الدراسة: حدود مفاهیمیة.  
 تحــــددت إمكانیــــة تعمــــیم نتــــائج الدراســــة بــــاألدوات المســــتخدمة وشــــمولیتها : حــــدود إجرائیــــة

لمجــــاالت الدراســــة، واســــتجابة أفــــراد العینــــة لهــــا، وباألســــالیب اإلحصــــائیة المســــتخدمة فــــي 
 . البیاناتمعالجة 

   
  محددات الدراسة  8.1

  
  : واجهت الباحثة العدید من الصعوبات  خالل إجراء هذه الدراسة وهي على النحو اآلتي

  
  نــدرة الدراســات واألدبیــات المتعلقــة بانعكــاس دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني علــى التنمیــة

  .االقتصادیة وخاصة في فلسطین
 مطــاوع، ( المشــرفة علــى قطــاع المشــاریع الصــغیرة  تعــدد دوائــر وهیئــات القطــاع الحكــومي

، فمن الصعب أن یتم دراستها جمیعها خالل هذا البحث، لذا سنركز على القطاع ) 2007
  . الصناعي والجهات المشرفة علیه

  قلة الدراسات والبیانات الموثقة باألنشـطة التـي تناولـت القطـاع العـام الحكـومي فـي فلسـطین
  .وفي مناطق الجوار

  اعتمــاد البیانــات فــي وزارة االقتصــاد الــوطني الفلســطیني  والتــي تقتصــر علــى المشــاریع تــم
  .الصغیرة والصغیرة جدا المرخصة فقط

 توزیع العینة الجغرافي كان في مناطق بعیدة، وبالتالي صعوبة الوصول إلیها. 
  اإلعفـــــاءات واالمتیـــــازات التـــــي تقـــــدمها هیئـــــة تشـــــجیع االســـــتثمار تقتصـــــر علـــــى المشـــــاریع

ألـــف دوالر علـــى األقـــل، وبالتـــالي فـــان قطـــاع المشـــاریع  100الصـــناعیة التـــي رأس مالهـــا 
قـــانون تشــــجیع ( الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا ال یــــدخل فـــي برنـــامج هیئـــة تشــــجیع االســـتثمار 

 ).  1995االستثمار،
  تصــــنیف المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا حســــب بیانــــات وزارة االقتصــــاد الــــوطني فــــي

 .الصناعیة یعتمد على معیار عدد العمال فقط سجالت التراخیص 
  

  هیكلیة الدراسة  9.1
  

  : تشتمل الدراسة على خمسة فصول وهي على النحو اآلتي
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مقدمـــــــة، ومشـــــــكلة الدراســـــــة، ومبـــــــررات الدراســـــــة، وأهـــــــداف الدراســـــــة، وأســـــــئلة    :  الفصل األول
، وفرضـــــیات الدراســـــة، وأهمیـــــة الدراســـــة، وحـــــدود الدراســـــة، ومحـــــددات الدراســـــة

  .وهیكلیة الدراسة
  .اإلطار النظري والدراسات السابقة  :  الفصل الثاني
منهجیة الدراسـة وأدواتهـا، مجتمـع الدراسـة، وعینـة الدراسـة وخصائصـها، وأدوات   :  الفصل الثالث

ـــــــات أداة الدراســـــــة، والتحلیـــــــل , الدراســـــــة وصـــــــدق أداة الدراســـــــة والتحكـــــــیم، وثب
  .اإلحصائي لخصائص عینة الدراسة

  .التحلیل اإلحصائي، وعرض النتائج ومناقشتها ودراسة مقارنة لها  :  ل الرابعالفص
  .    النتائج، االستنتاجات، المقترحات  :  الفصل الخامس
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  الفصل الثاني
______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  
  
النظـري لهـذه الدراسـة والدراسـات السـابقة ذات العالقـة، حیـث بـدأت  لإلطـارتضمن هـذا الفصـل عرضـا ی

الباحثــــة بــــالتطرق إلــــى القطــــاع الحكــــومي، ومفهــــوم القطــــاع الحكــــومي الفلســــطیني، وأهدافــــه، وبرامجــــه، 
اریع ومؤسســاته وخصائصــها وعالقتهــا بالمشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا، ثــم استعرضــت الباحثــة المشــ

الصــغیرة والصــغیرة جــدا، ومفهومهــا، والمعــاییر المعتمــدة فــي تعریفهــا، وأنواعهــا، وتصــنیفاتها، وأهمیتهــا، 
وخصائصـــها، ومعوقاتهـــا، وأســـباب فشـــلها، وبعـــد ذلـــك تناولـــت الباحثـــة التنمیـــة االقتصـــادیة، ومفهومهـــا، 

الفلســـطینیة، ومعوقاتهـــا، واختالفهـــا عـــن النمـــو االقتصـــادي، ومتطلباتهـــا، وشـــروط التنمیـــة االقتصـــادیة 
ومؤشراتها، وأهمیتها في التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة، وأخیرا تـم عـرض الدراسـات الفلسـطینیة والعربیـة 

  .واألجنبیة والتعقیب علیها
  

  القطاع الحكومي    1.2
  

إن وضــع القطــاع الحكــومي فــي البلــدان النامیــة متشــابه إلــى حــد كبیــر مــن حیــث أن معظــم النشــاطات 
قتصادیة لهذه الدول تركز على البنیة التحتیة، وتقـدیم الخـدمات االجتماعیـة األساسـیة، وتنظـیم حركـة اال

التجارة الخارجیة، كما أنه یستخدم للداللة علـى النشـاطات االقتصـادیة القائمـة علـى أسـاس ملكیـة الدولـة 
ئــیس لتعجیــل عملیــة لــرأس المــال والمنتجــات، وهــذا مــا فــرض تكــوین القطــاع الحكــومي كمحــور تنمــوي ر 

نشــــاء المشــــاریع االقتصــــادیة الكبیــــرة الحجــــم  ٕ التنمیــــة االقتصــــادیة، وتنویــــع مصــــادر الدخـــــل القــــومي، وا
داریا، وتشجیع إقامة مشاریع صغیرة ومتوسطة وصغیرة جدا  ٕ   ). 2002الشقاوي، ( والمتقدمة تقنیا وا

   
  : نحو اآلتيویمكن الحدیث بشكل تفصیلي عن القطاع الحكومي الفلسطیني على ال
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  :  مفهوم القطاع الحكومي الفلسطیني. 1.1.2
  

یتكون القطاع الحكومي الفلسطیني من وزارات وهیئات ومؤسسات تمول من خالل الموازنة العامة 
للحكومة، وتطور هذا القطاع بعد مباشرة السلطة الوطنیة الفلسطینیة لعملها، وذلك من حیث التوسع 

وحدات حكومیة جدیدة، حیث تبلغ عدد الوزارات والمؤسسات الحكومیة في تأسیس الوزارات واستحداث 
  ). 2003صبري، ( وزارة  27حوالي ثالث وستین وحدة حكومیة تتوزع على حوالي 

أن القطاع الحكومي بشكل عام هو ذلك القطاع الذي یعمل على ) ، ب  2005الصوراني، ( وذكر
امة للدولة، والتي تؤمن إیراداتها بالدرجة األولى من تقدیم خدمات أساسیة تمول من قبل الموازنة الع

  . المساعدات الخارجیة والضرائب المفروضة على الشعب للمساهمة في تحمل نفقات الخدمات العامة
  

أن )  2010 معجم المصطلحات االقتصادیة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،(  ورد فيبینما 
سلطات  ویملك سیاسیة نظم على قائم قانوني هو كیان Government Sector القطاع الحكومي

  .الغیر على ساریة وتنفیذیة وقضائیة تشریعیة
  

ذكر بأن القطاع الحكومي الفلسطیني عبارة عن مؤسسات عامة مملوكة )  2003صبري، ( ولكن 
ونیة ملكیة عامة، أو صدرت قرارات رئاسیة بتأسیسها، وتعمل في قطاعات مختلفة وتأخذ أشكاال قان

  .مختلفة
  

  :أهداف القطاع الحكومي الفلسطیني. 2.1.2
   

باشرت السلطة الوطنیة الفلسطینیة عملها من واقع اقتصادي مدمر نتیجة السیاسات واألوامر العسكریة 
. التي مارسها االحتالل اإلسرائیلي على كافة األصعدة، لمنع نمو وتطور االقتصاد الوطني الفلسطیني

لسطیني سوقا استهالكیا ومرتبطا باالقتصاد اإلسرائیلي ارتباطا وثیقا، وحاولت حیث كان السوق الف
عادة بناء االقتصاد الوطني  ٕ السلطة الوطنیة الفلسطینیة من خالل أجهزتها ودوائرها على ترمیم وا
بالتنسیق مع القطاع الخاص، حیث عملت ومن خالل وزارة االقتصاد الوطني بتنفیذ إعادة تأهیل 

لوطنیة بالتنسیق مع االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة، إلى جانب العمل على تعدیل الصناعة ا
وتطویر العدید من القوانین التي یمكن أن تخدم هذا القطاع وتطوره، مثل قانون تشجیع االستثمار، 

ییس وقانون الصناعة، وقانون الغرف التجاریة، وقانون المناطق الصناعیة، وقانون المواصفات والمقا
الفلسطینیة وغیرها، وساهمت في إعداد العدید من الدراسات، وتقدیم مشاریع قوانین، ولكن ما زالت هذه 
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جرائیة ٕ عبد الرحمن، (الدراسات في مراحلها األولى والنظریة، ولم یتم اتخاذ أیة خطوات عملیة وا
  ).  2005وآخرون، 

  
شاریع الصغیرة والصغیرة جدا، من خالل كما یهدف القطاع الحكومي الفلسطیني إلى دعم وتطویر الم

تأمین وجود إطار تنظیمي وقانوني مناسب وفعال یعمل على تطویر هذه المشاریع، مع إیجاد وسائل 
تطویریة عامة یمكن االحتذاء بها من قبل الجهات األخرى الشعبیة واألهلیة، كذلك یناط بالقطاع 

العام والخاص والتنسیق بینهما من أجل تكامل الحكومي تعدیل البنیة الهیكلیة لمؤسسات القطاع 
  ). 2009حامد، وآخرون، ( األدوار

  
وباالطالع على تجارب القطاع الحكومي اتجاه تطویر وتحفیز هذه المشاریع، نجد أن الحكومة 
المصریة مثال قامت بوضع سلسلة من السیاسات واإلجراءات الكفیلة بالنهوض بهذه المشاریع وتحفیزها 

، وقانون التسوق من مكان 2004عام )  141( ار قانون المشاریع الصغیرة والمتوسطة رقم إقر : مثل
، وهذا اإلجراء یهدف إلى تسهیل عملیات تسجیل المشاریع الصغیرة    ONE STOP SHOPواحد 

  ). 2010 ملحم،( 
  

ت الالزمة أن معظم الحكومات في العالم تعمل جاهدة لتقدیم التسهیال)  2009أبو الفحم، ( ویفید 
لجذب االستثمار وجلب رؤوس األموال الخارجیة والداخلیة، سواء من مواطنیها المغتربین أو من 

وحسب رأیه فإنه من األجدر بهذه الحكومات تشجیع وتسهیل إنشاء المشاریع االقتصادیة , األجانب
ة لهم، ویمكن البدء لقطاع الشباب في المجتمع والعمل على توفیر كافة التسهیالت والخدمات المجانی

  : في هذه المشاریع على النحو اآلتي
   
 إعطاء تسهیالت إلنشاء مشاریع فردیة ومنح تراخیص دون تعقیدات وضمانات مالیة .  
 تقدیم إعفاءات ضریبیة ومن رسوم التراخیص .  
 تقدیم تسهیالت جمركیة .  
 تشجیع التصدیر وفتح أسواق شعبیة لتسویق المنتجات بدعم حكومي. 

  
  :برامج القطاع الحكومي الفلسطیني.  3.1.2

  
تقــوم الحكومــة الفلســطینیة عــادة بــاإلعالن عــن برنامجهــا، وهــذا یخلــق جــوا مــن التفاعــل بــین الجمهــور 
والحكومـــة، باإلضـــافة إلـــى أنـــه یشـــكل فرصـــة لمعرفـــة توجهـــات الحكومـــة المســـتقبلیة مـــن جهـــة، وایجـــاد 
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مــن جهــة أخــرى، كمــا ربــط برنــامج الحكومــة الثالثــة  مرجعیــة لتقیــیم عمــل الحكومــة عنــد انتهــاء البرنــامج
عشر التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتنمیة البشریة واألولویات باألمد البعید، وتحدث البرنـامج بشـكل 

، حیـث تشـرف الحكومـة ) ، ب2005الصـوراني،. (واضح ال یحتمل االجتهاد عـن تبنـي االقتصـاد الحـر
صـغیرة والصــغیرة جــدا  فـي العدیــد مـن المجــاالت ولكـن ســیتم التطــرق علـى قطــاع المشـاریع الصــناعیة ال

إلــى بعــض  هــذة المجــاالت والتــي یتوقــع أن تــؤثر فــي التنمیــة االقتصــادیة مــن خــالل تحفیــز المشــاریع 
  :  الصغیرة والصغیرة جدا وهي على النحو اآلتي

  
  :التشریعات والقوانین. 1.3.1.2

  
ة بالقطاع الحكومي العدید من القوانین واألنظمة التي تؤثر على لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة ممثل

تفعیل وتحفیز المشاریع، وذلك بالرغم من وجود العدید من مسودات القوانین التي تنظم عمل المشاریع 
واإلصالح القانوني والسیاسات المتبعة كفیل بمأسسة العدید من هذه المشاریع الصغیرة , االقتصادیة

وخصوصا إذا توفرت آلیات تشجیعیة للتسجیل , وتشجیعها على التسجیل بشكل رسمي والصغیرة جدا،
  ).( kawasmi, white, 2010 الرسمي  

  
لم تتم المصادقة على قانون للمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا حتى اآلن، وبالتالي هناك اجتهادات من 

یع حسب أجندتها، مما یؤثر على كافة الجهات الرسمیة والمؤسسات األهلیة في تعریف هذه المشار 
توفر نظام إحصائي لمتابعة عمل هذه المشاریع ومراقبتها، ومعرفة إعداد المشاریع الجدیدة أو المشاریع 

هذا باإلضافة . مما ینعكس على توفر باقي المعلومات المتعلقة بفرص العمل, التي انتهت دورة حیاتها
المشاریع الصغیرة ال تقدم امتیازات خاصة له مما تساعد  إلى العدید من القوانین ذات العالقة بقطاع

على تطوره بالشكل المطلوب مثل قانون تشجیع االستثمار وقانون المناطق والمدن الصناعیة وغیرها  
  ). 2009عطیاني، وعلي، ( 
  

  :التمویل. 2.3.1.2
  

شاریع الصغیرة في إطار الدعم الكامل لقطاع األعمال في فلسطین وعلى وجه الخصوص قطاع الم
المخصص للقطاع  توجیه جزء من الدعم على والصغیرة جدا والمتوسطة، تعمل وزارة االقتصاد الوطني

االقتصادي واستثماره على شكل منح أو قروض دولیة؛ لتطویر المشاریع القائمة وحفز المستثمرین 
سمي لوزارة االقتصاد الوطني الموقع الر ( لتأسیس مشاریع جدیدة، ومن البرامج التمویلیة الحالیة حسب 

  ).  2011الفلسطیني، 



 

  13

 5 بقیمـة  الوطنیـة السـلطة إلـى الفرنسـیة الحكومـة من مقدم وهي عبارة عن دعم: الفرنسیة المنحة  
عطاء الخاصة، الفلسطینیة المحلیة الشركات یورو، لدعم مالیین ٕ  سـتقام التـي للمشـاریع األولویـة وا

 األوراق بكافـة المعتمـدة مرفقـة للبنـوك الطلبـات تقـدیم الصـناعیة، ویـتم لحـم بیـت فـي منطقـة
 قائمـة - عمومیـة میزانیـة -عمـل خطـة- اقتصـادیة جـدوى المطلوبـة وهـي تحضـیر والمعلومـات

الضـمانات  لتقـدیم جـاهزین ومسـتعدین المنتفعـون النقـدي، ویشـترط أن یكـون التـدفق وقـوائم الـدخل
 .البنوك من الخارجي التمویل لدعم الكافیة

 یهدف هذا البرنامج إلى دعم القطاع الخاص الفلسطیني، حیـث تعطـى األولویـة: حة الهولندیةالمن 
 الفقـر، مـن التقلیـل فـي الخبـرات، والمسـاهمة ونقـل عمـل فـرص خلـق فـي تسـاهم التـي للمشـاریع

 تكـون المشـاریع المحلیـة، ویشـترط أن والمتوسـطة المؤسسـات الصـغیرة :والجهـات المسـتفیدة هـي
 قبـل مـن الضـرائب كافـة التجـاري، وتـدفع المشـروع اسـتدامة إلـى یـؤدي عمـل خطـة بمقتـرح مـزودة

المباشـر، حیـث یركـز  وغیـر االسـتیراد المباشـر تشـمل ضـرائب والتـي البرنـامج مـن المسـتفیدین
 .البرنامج على المشاریع التي تؤكد على المسئولیة االجتماعیة

  یطالیــة والتــي جــرى توقیعهــا ضــمن مــؤتمر وهــي منحــة مقدمــة مــن الحكومــة اال: المنحــة االیطالیــة
وهــي عبــارة عــن قــروض بالتنســیق مــع اربــع بنــوك هــي  2010االســتثمار فــي مدینــة بیــت لحــم عــام 

بنك فلسطین وبنك القدس والبنك التجـاري الفلسـطیني وبنـك الرفـاة وذلـك لتمویـل المشـاریع الصـغیرة 
 .والمتوسطة 

  
رها أن تغطي معظم المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا   وترى الباحثة أن هذه البرامج ال تستطیع بدو 

في كافة المناطق، إلى جانب أن آلیة تعمیم هذه المشاریع تكون من خالل الغرف التجاریة أو 
) االنترنت ( االتحادات الصناعیة أو جهات تنسیق أخرى، أومن خالل وسائل االتصال الحدیثة 

إلى جانب أن هناك العدید من المشاریع , یثة لالتصالمفترضین أن كافة المشاریع لدیها وسائل حد
القطاع غیر ( الصغیرة والصغیرة جدا غیر المرخصة أو المسجلة لدى الغرف التجاریة أو االتحادات 

، هذا باإلضافة إلى أن أصحاب تلك المشاریع لیس لدیهم الخبرة والتدریب الكافیین إلعداد )المنظم 
عاییر العلمیة، لذا هذه البرامج حسب رأي الباحثة تقتصر على بعض دراسة جدوى اقتصادیة وفق الم

  .المشاریع فقط
  

  :البرامج اإلداریة والفنیة. 3.3.1.2
  

یشكل القطاع غیر المنظم ثلثي المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا والمتوسطة، وأن مستوى اإلشراف 
  ).  2009خلیفة، ( ضعیفة  والمتابعة من قبل القطاع الحكومي على إنتاج هذا القطاع تكون
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وترى الباحثة أنه وضمن أیة استراتیجیة لتطویر المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا وخصوصا القطاع 
الصناعي فنحن بحاجة إلى برامج  وآلیات تركز على البرامج اإلداریة والفنیة، حیث أن فكرة تأسیس 

وأیضا بحاجة إلى إجراءات أخرى مشروع بحاجة إلى العدید من اإلجراءات للحصول على ترخیص 
هناك تعدد في جهات اإلشراف على ) معامالت التراخیص ( لتشغیله، على صعید البرامج اإلداریة 

وأما المتابعة الفنیة فتقتصر على وزارة االقتصاد الوطني من جهة؛ والمواصفات والمقاییس . هذا القطاع
دیها اإلمكانیات البشریة لتغطیة قطاع المشاریع الفلسطینیة من جهة أخرى، وهذه الجهات ال تتوفر ل

  .   الصغیرة والصغیرة جدا لتقدیم اإلرشاد لتطویر العمل والمساعدة في حل المشكالت
  
  :خصائص مؤسسات القطاع الحكومي الفلسطیني.  4.1.2 
  

الصـــوراني، ( یمكـــن اســـتعراض خصـــائص مؤسســـات القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني حســـب مـــا ذكرهـــا 
       :وذلك على النحو اآلتي) ، ب2005

  
  عدم توفر تعریف إداري أو قانوني للعدید من مسمیات الوحدات الحكومیة أو منشآت الحكومة

تعمل بدون وجود نظم داخلیة  وهي .الهادفة وغیر الهادفة للربح مثل الهیئات والمؤسسات العامة
طارها اإلداري والمالي  ٕ  .لها تحدد آلیة عملها وا

 ل التي تنتظم فیها أنشطة األعمال الحكومیة في صورة شركات مساهمة عامة تعدد األشكا
        .وخاصة عبر شركات وهیئات ومصالح ومنظمات غیر هادفة للربح

  معظم أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین في منشآت األعمال الحكومیة، هم من الوزراء وكبار
          .المسئولین في السلطة الفلسطینیة

 دید من المؤسسات والشركات الحكومیة التعاون مع هیئة الرقابة العامة وحتى بعض ترفض الع
البلدیات ترفض الرقابة على حساباتها، مما أدى لظهور المخالفات والتناقضات القانونیة واإلداریة 

  .والمالیة، وزاد من تفاقم عوامل الخلل اإلداري والفساد المالي فیها
  

  :   ع الحكومي الفلسطیني بالمشاریع الصغیرة والصغیرة جداعالقة مؤسسات القطا. 5.1.2
  

تشكل المشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا الغالبیة العظمى من إجمالي عدد المشاریع 
االقتصادیة الصناعیة القائمة والمرخصة في فلسطین، وتساهم في تشغیل عدد كبیر من العمال، ولقد 

نیة أن دعم وتشجیع هذه المشاریع یساهم في إحداث تنمیة اقتصادیة أدركت السلطة الوطنیة الفلسطی
  ). 2006حامد، ( حقیقیة 
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أن العدید من مؤسسات القطاع الحكومي الفلسطیني تشرف )  2005عبد الرحمن، وآخرون، (وذكر 
على المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا كل في اختصاصه، سواء من النواحي اإلداریة والفنیة أو 

  : رائیة، ویمكن ذكر هذه المؤسسات على النحو اآلتياإلج
   
 وزارة االقتصاد الوطني .  
  وزارة المالیة.  
 الحكم المحلي والبلدیات.  
  سلطة جودة البیئة.  
  وزارة الصحة.  
 الدفاع المدني والشرطة.  
  هیئة المواصفات الفلسطینیة.  
 هیئة المدن والمناطق الصناعیة. 
 هیئة تشجیع االستثمار . 
  

ا یأتي عرض لبعض مؤسسات القطاع الحكومي الفلسطیني التي ترتبط بشكل مباشر أو غیر وفیم
  :مباشر بالمشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا، وذلك على النحو اآلتي

      
  :وزارة االقتصاد الوطني. 1.5.1.2

  
ي ورفع مستوى تتضمن رسالة وزارة االقتصاد الوطني المساهمة في تحسین أوضاع الشعب الفلسطین

معیشة المواطن ورفاهیته، وذلك من خالل تشكیل إطار تنموي للقطاع الخاص یعمل على إحداث طفرة 
اقتصادیة تعمل على رفع مستوى معیشة المواطن ورفاهیتة وذلك من خالل رسم سیاسات اقتصادیة 

زارة االقتصاد الوطني و ( بالتعاون مع الوزارات ذات العالقة، وأن مهام وزارة االقتصاد الوطني حسب 
  :هي على النحو اآلتي)  2011الفلسطیني، 

   
  رســـم السیاســـات االقتصـــادیة بالتعـــاون مـــع مؤسســـات القطـــاع الخـــاص والـــوزارات والمؤسســـات ذات

  .العالقة
 تسجیل الشركات والسجل التجاري والملكیة الصناعیة والوكاالت التجاریة والحفاظ على حقوقهم .  
 صدار رخـص االسـتیراد ورخـص إعـادة التصـدیر وتصـدیق شـهادات ترخیص المنشآت الصنا ٕ عیة وا

 .المنشأ
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  حمایـــــة المســـــتهلك مـــــن خـــــالل إجـــــراءات الرقابـــــة والتفتـــــیش علـــــى الســـــلع االســـــتهالكیة ومطابقتهـــــا
شهار األسعار ٕ   .للمواصفات ومراقبة وا

  
  :وزارة المالیة. 2.5.1.2

  
  :ات عالقة مع المشاریع موضوع البحث وهيهناك العدید من الدوائر واألقسام في وزارة المالیة ذ

  
 اإلدارة العامة للجمارك والمكوس .  
 اإلدارة العامة لضریبة الدخل .  
 2011وزارة المالیة ،.(اإلدارة العامة لضریبة القیمة المضافة( 

  
ضـریبة ) شـاریع المنشـآت أو الم( وحسب قانون الضریبة الفلسطیني فإنه یفرض على الشـخص المعنـي 

دون األخـــذ بعـــین االعتبـــار حجـــم هـــذه المشـــاریع، كمـــا ال یســـمح القـــانون بترحیـــل خســـائر % 15بنســـبة 
الســــنوات المالیــــة الســــابقة إال لخمــــس ســــنوات وبنســــب متســــاویة، وال یقــــدم القــــانون أیــــة معاملــــة خاصــــة 

ـــى التشـــریعات الخاصـــة بضـــریبة  القیمـــة المضـــافة       للمشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا، وهـــذا ینطبـــق عل
 ). 2009حامد، وآخرون، ( 
  

  :مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة. 3.5.1.2
  

 : من فوائد تطبیق المواصفات الفلسطینیة هي
  
  التقلیـــل مـــن الهـــدر النـــاتج فـــي المـــواد الخـــام والعمالـــة، والتقلیـــل مـــن مخـــزون المـــواد الخـــام والمنـــتج

  .نتاج النهائي وبالتالي تقلیل تكلفة اإل
  وسهولة مراقبة جهات االختصاص, ثبات نوعیة اإلنتاج وسهولة تتبع خطوات العملیة اإلنتاجیة .  
 لعــام  6قــانون المواصــفات والمقــاییس الفلســطینیة رقــم .( ضــمان فــتح أســواق جدیــدة محلیــة وعالمیــة

2000.( 
  

 120قد أصدرت  أن هیئة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة)  2009عطیاني، وآخرون، ( وذكر 
شهادة للجودة الفلسطینیة لمصانع ومنشآت صغیرة ومتوسطة وكبیرة من إجمالي عدد المنشآت الكلي 
في فلسطین، وهذا عدد متواضع إذا ما أخذ بعین االعتبار أهمیة شهادة الجودة الفلسطینیة والتي یجب 
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عطائها فرصة  ٕ قویة لمنافسة المنتجات أن تكون جواز سفر لدخول األسواق العالمیة والمحلیة وا
  .العالمیة

  
  :هیئة تشجیع االستثمار. 4.5.1.2

  
یهدف قانون تشجیع االستثمار إلى تحقیق أهداف وأولویات التنمیة في فلسطین من خالل زیادة 
وتشجیع وتسهیل االستثمارات، وذلك عبر منح الحوافز للمستثمرین وتقدیم الضمانات للمستثمرین 

من قانون تشجیع االستثمار في فلسطین لعام  23في فلسطین، وحسب المادة واالستثمارات القائمة 
فان المنح التي تقدم للمشاریع والتي تقرها الهیئة ال تشمل قطاع المشاریع الصغیرة والصغیرة  1995

  .جدا 
  

فعندما یتم مقارنة التسهیالت والحوافز التي تقدم للمشاریع نجد أن )  2009خلیفة، ( وحسب دراسة 
لمشاریع الكبیرة ذات رأس المال المرتفع تمنح امتیازات أفضل من المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا مع ا

العلم أن الثانیة تحتاج إلى دعم  وحوافز أكبر للمحافظة على استمرارها وتطورها وتفعیل دورها في 
  . تحقیق التنمیة االقتصادیة

  
  :المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  2.2

  
العدید من الدول الفقیرة أن تنتقل إلى تصنیفات الدول الغنیة الكبرى من خالل اهتمامها  استطاعت

وتركیزها على تنمیة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا والمتوسطة لدعم عملیة التنمیة االقتصادیة 
  ).  2006أبو جزر، (  واالجتماعیة 

  
دا تعتبر أحد أهم األدوات التي تستخدمها أن المشاریع الصغیرة والصغیرة ج)  2007(وذكر  الحایك

الدول لمحاربة الفقر والبطالة، والعمل على تقلیل الفروقات في توزیع الدخل من خالل قدرتها على 
  .االنتشار الجغرافي في المدن والقرى، واعتمادها على المواد األولیة المحلیة المتوفرة داخل البالد

  
ال في تحقیق سیاسة االكتفاء الذاتي ویمكن أن یكون للمشاریع الصغیرة و  ّ الصغیرة جدا دور فع

والمساهمة في الحد من االستیراد؛ وذلك من خالل تقدیمها منتجات بمواصفات وجودة عالیة للسوق 
المحلي كما یمكن أن تساهم منتجاتها شبه المصنعة في العملیات اإلنتاجیة للمشاریع األكبر حجما    

  ). 2003، اهللاغرفة تجارة وصناعة رام ( 
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  :مفهوم المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا. 1.2.2
  

إن تعریف هذا القطاع یعتبر من أهم العوامل األساسیة لوضع السیاسات والتشریعات والبرامج الخدمیة 
المناسبة؛ لتطویر المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا، ویعتبر التعریف شرطًا أساسیًا لبناء قواعد بیانات 

ثوق بها لیتم تحلیلها واالستفادة منها في برنامج التنمیة بشكل عام وتنمیة المشاریع الصغیرة منسقة ومو 
والصغیرة بشكل خاص، وحتى تتمكن الجهات المعنیة الرسمیة واألهلیة من فهم الواقع العملي لهذا 

  ). 2010بن جلیلي، ( ومتابعة التغیرات ووضع الحلول المناسبة له , القطاع 
  

راض التعریفات المتعلقة بالمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا نجد أن هناك اختالفات واضحة وعند استع
وعدیدة بینها، حیث تقوم كل دولة بوضع تعریف ضمن معاییر وأسس تنظیمیة خاصة بالدولة والتي 

وذلك . في الغالب تختلف من دولة إلى دولة أخرى، سواء الدول المتقدمة صناعیا أو الدول النامیة
تسهیل عملیة اإلشراف والمتابعة من قبل جهات االختصاص وسهولة وضع الخطط واالستراتیجیات ل

  .التي تالئم تطویر هذا القطاع
  

وبالرغم من إن المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا تحظى باهتمام عالمي من خالل المنظمات والهیئات 
یمانهم بالدور الحیوي لها في اإلقلیمیة والعربیة والدولیة، إلى جانب اهتمام الباحثین  ٕ وخبراء االقتصاد، وا

إال أنهم لم یستطیعوا الوصول إلى تعریف , مجاالت التشغیل واإلنتاج ومعالجة االختالل االقتصادي
  ).  2008 منظمة العمل العربیة،( موحد ومعتمد لهذه المشاریع  

  
ریع الصغیرة والصغیرة جدا، وهذه وهناك معاییر عدیدة یمكن االستعانة بها عند تحدید مفهوم المشا

المعاییر تختلف من دولة ألخرى استنادا إلى إمكانیاتها وظروفها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
ومدى التقدم التكنولوجي ودرجة التطور االقتصادي التي وصلت إلیها هذه , ومراحل النمو الصناعي

  ). 2005زیدان، ( الدولة 
  

فان المشاریع  الصغیرة هي تلك   )یونیدو ( مة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة أما بالنسبة إلى منظ
المشاریع التي یدیرها صاحب المشروع، وهو بدوره یتحمل المسئولیة كاملة بأبعادها الطویلة األجل      

، ) 2009سلیمان، .( عامال ) 50-10( ، وبعدد عمال )التكتیكیة ( والقصیرة األجل ) اإلستراتیجیة ( 
وفي دراسة أعدت من قبل االونكتاد حول تعریفات المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا، أفادت بان هناك 

  ) . 2007الحایك، ( دولة )  75 (تعریف في )  55( 
  



 

  19

وعرفت منظمة العمل الدولیة المشاریع الصغیرة بأنها تلك الوحدات الصغیرة الحجم  والتي تنتج وتوزع 
ف من منتجین مستقلین یعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضریة من سلعًا وخدمات، وتتأل

البلدان النامیة، وبعضها تعتمد على العائلة في العمل، وبعضها اآلخر قد یوظف عماًال وحرفیین وهي 
  ). 2007كنجو،( تعمل برأس مال ثابت صغیر أو ربما بدون رأس مال ثابت 

  
عام ) 141(ر یتم تعریف المشاریع الصغیرة حسب القانون أنه في مص)  2006عبد الغني، ( وذكرت 

، على أنها كل شركة أو منشأة  فردیة تمارس نشاط اقتصادي سواء إنتاجیا أو تجاریا أو خدمیا 2004
 50ألف جنیة وال یتعدى ملیون جنیة، وان ال یزید عدد العاملین عن  50 ویعمل برأس مال ال یقل عن

فهي كل شركة أو منشأة  فردیة تمارس ) الصغیرة جدا ( تناهیة الصغربینما المشاریع الم. عامال
  .ألف جنیة مصري 50نشاطا اقتصادیا أو تجاریا أو خدمیا وال یقل رأس مالها عن 

   
نما هناك اجتهادات  ٕ وفي فلسطین ال یوجد تعریف واضح ومحدد للمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا وا

لخاص، ویتحكم بذلك طبیعة النشاط أو الجهة المسئولة، حیث تختلف بین القطاع الرسمي والقطاع ا
بعمل مسح للمنشآت الصغیرة والمتوسطة وتم  2003قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني عام 

  :تصنیفها على النحو اآلتي
  
  ورأس , والكیــان القــانوني لهــا فــردي, عمــال أغلــبهم بــدون اجــر 5 أقــل مــن: المشــاریع الصــغیرة جــدا

  . المتوفر قلیل المال
 اآلالف  10، ورأس المال أعلى من 15 -5 عدد العمال من: المشاریع الصغیرة$.  
 عامال 50- 20: المشاریع المتوسطة. 
 فأكثر 51عدد العمال : المشاریع الكبیرة.  
  

ومن جهة أخرى تقوم وزارة المالیة الفلسطینیة بتصنیف المشاریع الصناعیة حسب الشرائح الضریبیة 
بینما تصنف وزارة االقتصاد الوطني الفلسطیني المشاریع حسب النشاط االقتصادي، ولكن  ,عینللمنتف

، حیث یتم 1998هیئة تشجیع االستثمار الفلسطیني تصنف المشاریع من خالل قانون االستثمار لعام 
  ). 2006، الشاعر( تقدیم االمتیازات حسب تصنیفات رأس المال المستثمر 

  
علمیة والتي تم إعدادها من قبل منظمة العمل الدولیة بالتنسیق مع وزارة وصنفت أحدث دراسة 

االقتصاد الوطني الفلسطیني في فلسطین المشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا حسب ما هو 
  : اآلتي)  1.2 (مبین في الجدول 
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بالــــدوالر       المشــــاریع حســــب الحجــــم والتوظیــــف والمــــردود الســــنوي ورأس المــــال المســــجل  : 1.2جدول 
 ) kawasmi, white, 2010.(  

  
  رأس المال المسجل  المردود السنوي  حجم العمال  أصناف المشاریع

  أالف  5حتى   ألف 20حتى    4-1  مشاریع متناهیة الصغر

  50000- 5001  200000-20001  9-5  مشاریع صغیرة

  100000-500001  500000 -200001  19-10  مشاریع متوسطة

  فأكثر 100001  فأكثر  500001    أو أكثر  20  ةمشاریع كبیر 

  
  :المعاییر المعتمدة في تعریف المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا. 2.2.2

  
تستخدم دول العالم المختلفة في تصنیفاتها للمشاریع العدید من المعاییر بحیث تقسم هذه المعاییر إلى 

  : نوعین، وهما على النحو اآلتي
  

  :لكمیةالمعاییر ا. 1.2.2.2
  

وتعتبر المعاییر الكمیة من أكثر المعاییر استخداما؛ لسهولة الحصول على بیانات واحصاءات دقیقه، 
مكانیة وضع حدود فاصلة بین الصناعات الصغیرة والمتوسطة والكبیرة ٕ ومن المعاییر الكمیة , وا

  .المستخدمة
  
 سباب اآلتیةمن أبسط المعاییر وأكثرها استخداما وذلك لأل: معیار عدد العمال:  

تــوفر البیانــات الخاصــة عــن العمــال فــي معظــم الــدول، وســهولة عملیــة المقارنــة بــین القطاعــات 
  . وبین الدول،  الى جانب سهولة جمع المعلومات حول هذا المعیار

ومــع ایجابیــات هــذا المعیــار فــان لــه جوانــب ضــعف، كعــدم قدرتــه علــى عكــس الوضــع الحقیقــي 
عامل رأس المـال بـین الصـناعات المختلفـة، فعلـى سـبیل المثـال لحجم الصناعة بسبب اختالف م

هنـــاك صـــناعات ضـــخمة توظـــف عـــددا قلـــیال مـــن العمـــال وهنـــا یصـــبح مـــن الخطـــأ اعتبـــار هـــذه 
 ). 2009سلمان، ( الصناعات من الصناعات الصغیرة استنادا إلى معیار عدد العمال 

  
 ین فــان معیـار العمالـة ال یعتبـر معیــارا وحســب أراء العدیـد مـن البـاحث: معیـار رأس المـال المسـتثمر

ـــا أو دقیقـــا للتفریـــق بـــین المشـــاریع الصـــغیرة والكبیـــرة، ویفیـــد االســـرج  بـــأن االســـتعانة ) 2009(كافی
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بمعیــار رأس المــال المســتثمر قــد یكــون ذا فاعلیــة وعلــى وجــه الخصــوص لبــرامج تنمیــة المشــاریع 
قریـــر اإلعانـــات أو القـــروض المیســـرة الصـــغیرة التـــي تركـــز علـــى حجـــم األصـــول الرأســـمالیة عنـــد ت

 .لتمویل شراء اآلالت والمعدات، أو إلنشاء المناطق الصناعیة للورش الحرفیة
  

وتتمثل صعوبات هذا المعیار في تحدید رأس المال المعتمد، وهل سیتم اعتماد رأس المـال الثابـت فقـط 
مثــل المخــزون الســلعي مــن مـــواد مثــل المبــاني واألراضــي واآلالت، أو رأس المــال العامــل أو المتغیــر 

ومــن مشــاكل هــذا المعیــار صــعوبة تقیــیم . أولیــة أو مــواد خــام، أو رأس المــال الكلــي مــن ثابــت ومتغیــر
المعدات القدیمة وصعوبة تقدیر حجم وقیمة المخزون، وان صاحب المشـروع فـي بعـض الـدول النامیـة 

زیــدان، ( بكشــف بیاناتــه للجهــات الرســمیة  یقــوم بإخفــاء األرقــام الحقیقیــة باســتثماره الصــناعي وال یقــوم
2005 .(  

  
 تتصــف المشــاریع الصــغیرة فــي الغالــب بانخفــاض قیمــة إنتاجهــا  :معیــار حجــم اإلنتــاج أو المبیعــات

وبالتـــالي قیمـــة مبیعاتهـــا مـــن حیـــث الكمیـــة، ومـــن عیـــوب هـــذا المعیـــار أن قیمـــة المبیعـــات تتـــأثر 
فــي حــال حــدوث تضــخم ، إلــى جانــب نــدرة  بــالتغیرات التــي قــد تحصــل فــي قیمــة النقــود وخاصــة

البیانــات المالیــة؛ وذلــك ألن هــذه المشــاریع بشــكل عــام تحــاول أن تقلــل مــن قیمــة مبیعاتهــا لتتجنــب 
 ). 2003العباسي، ( الضرائب أو التقلیل منها 

  
  :المعاییر النوعیة. 2.2.2.2

  
ه المشاریع متعددة األنشطة حیث أن هذ, تعتمد هذه المعاییر على تحلیل مكونات المشاریع الصغیرة

فبعض الجهات تفضل وضع معاییر محددة یتم من , وألن خصائص تلك األنشطة تختلف فیما بینها
  ). 2006عبد الغني، (  :خاللها تجمیع الصناعات ذات الخصائص المشتركة اآلتیة

 
 والمتوارثــة والــذي  یــتم التمیــز بــین النشــاط التقلیــدي الــذي یســتخدم التقنیــات القدیمــة: أســالیب اإلنتــاج

وبـین النشـاط اإلنتـاجي الحـدیث القـادر علـى , یقتصر نشـاطه علـى تلبیـة احتیاجـات السـوق المحلـي
  . االستفادة من األنظمة اإلنتاجیة والتنظیمیة الحدیثة

 فالمالــــك هــــو مــــدیر , وهــــي التــــي تعبــــر عــــن اســــتقاللیة اإلدارة والعمــــل: نــــوع اإلدارة أو التخصــــص
, خــذ القــرارات داخــل المشــروع، إلــى جانــب قیامــه بالمهــام الفنیــة والتســویقیةالمشــروع  وهــو الــذي یت

  .وتمتاز هذه المشاریع بغیاب الهیكل التنظیمي لها
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 حیث یعتمد هذا المعیار على مدى سیطرة هذا المشروع على السوق من : اتجاهات السوق
عندما تكون هیمنته  خالل عالقة العرض والطلب للمنتجات أو الخدمات ، فالمشروع یكون كبیرا

على السوق كبیرة ، وال یعتبر هذا المعیار دقیقا؛ ألن نوع المنتجات لها دور في تحدید أهمیة 
السوق نفسه ، على اعتبار أن معظم هذه المشاریع الصغیرة تكون قریبة من مصادر المواد الخام 

 ). 2002أبو بكر، ( وكذلك األسواق 
  

لصغیرة والصغیرة جدا في بعض الدول والمعاییر المعتمدة في وهناك تعریفات عدیدة للمشاریع ا
  . تصنیفها، وتود الباحثة أن تتطرق لها لالطالع وعمل المقارنات واالختالفات في هذه المعاییر

  
المعــاییر المســتخدمة فــي بعــض الــدول فــي تصــنیف المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا   : 2.2جدول 

  )  2009 منظمة العمل الدولیة،: ( المصدر
  

  معاییر أخرى  حجم األموال المستثمرة  عدد العمال  التصنیف  الدولة
  رأس المال الثابت  بلیون ین  10أقل من   عامل  300أقل من   مشاریع صغیرة جدا   الیابان

ملیون  7ال تزید عن   عامًال  50-1  مشاریع صغیرة جدا    بریطانیا
  جنیه إسترلیني 

اإلرباح الصافیة ال تزید عن 
  ملیون جنیه إسترلیني  104

الوالیات 
المتحدة 
  األمریكیة

  مشاریع صغیرة جدا  
  مشاریع صغیرة

  عامل  1-250
  عامل  500أقل من 

األرباح الصافیة ال تزید عن   $ ملیون  9ال تزید عن 
  $ إلف  450

عامًال على  50    البنك الدولي
  األكثر 

مجموع أصول ومجموع   -
  $مالیین 3مبیعات بقیمه 

  مشاریع صغیرة جدا    كیاتر 
  مشاریع صغیرة

  عمال  10أقل من 
  عامال 49-10من 

  ال یوجد   

  مشاریع صغیرة جدا    األردن
  مشاریع صغیرة

  عمال  4-1من 
  عامل  19 -5من 

  الف دینار أردني30رأس مال أقل من
  ألف دینار فأكثر 30

  ملیون جنیه  –ألف جنیه  50  عامالً  50اقل من     مصر
االتحاد 

  ألوربي ا
  مشاریع صغیرة جدا  

  مشاریع صغیرة 
  عمال 10اقل من 
  عامالً   50اقل من 

  ملیون یورو حجم األصول  5
  ملیون یورو سنویا  7مبیعات أقل من 

  ملیون لایر سعودي 20ال یزید  عن   عامالً  20-1من   مشاریع صغیرة   السعودیة 
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سات الفلسطینیة في التعامل مع المشاریع  فان هناك تشتت في جهود المؤس)  2009دعمه، ( وحسب 
االقتصادیة حسب صیغة كل مؤسسه نتیجة عدم إقرار قانون یعرف المشاریع، وذلك لغیاب جهة 
رسمیة معینة متابعة لجمیع القضایا المتعلقة بالمشاریع  الصغیرة ضمن رؤیا موحدة تخدم تطور هذا 

  .القطاع
  

اییر والمقاییس التي تصنف على أساسها المشاریع الصغیرة وترى الباحثة أنه وبالرغم من تعدد المع
والصغیرة جدا، إال أن هذه المعاییر یمكن أن یتم تعدیلها في مرحلة معینة من مراحل تطور البلد الواحد 

  . وضمن خصوصیة المرحلة االقتصادیة محلیا وعالمیا
  

والصغیرة جدا فلسطینیا؛ لیتم  وكذلك وبالرغم من عدم وجود تعریف واحد ومحدد للمشاریع الصغیرة
اعتماده من كافة األطراف الرسمیة واألهلیة حتى أالن، إال أن هناك إجماع  من كافة األطراف 

  . الرسمیة والمحلیة على ضرورة إقرار تعریف قانوني ضمن معاییر واضحة وسهلة القیاس
  

ومحدد في العدید من الدول كما ترى الباحثة أیضا أنه وبالرغم من عدم التوصل إلى تعریف واضح 
وفي مناطق مجاورة ومتشابهة مع بعضها في الهیاكل االقتصادیة وبالرغم من صعوبة التمییز بین 

حیث أن هناك صفات أساسیة , مفهوم المشاریع  الكبیرة والمتوسطة وحتى الصغیرة  والصغیرة جدا
ف هذه المشاریع، وتعتقد أن ومالمح متفق علیها لدى العدید من الباحثین والمختصین عند تعری

ة یساهم في التفریق بین المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا بشكل أفضل   .استخدام المعاییر المركبّ
  

  :أنواع المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا. 3.2.2
  

قدمت بعض الدراسات تصنیفات للمشاریع الصغیرة على أساس هدف المشروع ومجال عمله أو نظم 
حسب الشكل القانوني للمشروع، واعتبر البعض أن هذه التصنیفات هي تعبیر عن اإلنتاج وأیضا 

الواقع وهي بالمقابل تتسم بالبساطة حیث تحدد حسب رؤیة أو سیاسة الدولة وهناك تصنیفات في 
  :وهي)  2009سلمان، ( معظم دول العالم حسب المجال الصناعي كما ورد في 

  
 ســتخدم طــرق التصــنیع التقلیدیــة وتنــتج منتجــات یدویــة وتقلیدیــة الصــناعات التقلیدیــة الحرفیــة التــي ت

  .تلبي احتیاجات المجتمع المحلي البسیط 
  صــناعات تســتخدم طــرق اإلنتــاج مــا بــین الحدیثــة والتقلیدیــة ویكــون الطلــب علــى إنتاجهــا كبیــرا مثــل

  . منتجات األثاث والمنتجات الجلدیة
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 طن مع المصانع والشركات الكبیـرة مثـل الصـناعات الصناعات المتطورة والتي تعمل بعقود من البا
 .الكیماویة والطبیة وغیرها

 
  :تصنیفات المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في فلسطین. 4.2.2

   
  :یتم تصنیف المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا استنادا إلى نشاطها على النحو اآلتي

  
 اد خـام إلـى منـتج نهـائي أو وسـیط والقیمـة وهي الصناعة التي یتم فیهـا تحویـل مـو : مشاریع إنتاجیه

والتماثل بمعنى ) عناصر اإلنتاج (عن المدخالت ) الناتج ( المضافة تعني زیادة قیمه المخرجات 
  ). 2009دعمه، ( تطابق كل مواصفات الوحدات المنتجة 

 تجــارة مثــل , تعتمــد فــي األســاس علــى الشــراء والبیــع أو توزیــع الســلع المصــنعة: المشــاریع التجاریــة
  .الجملة والتجزئة والوكالء والسماسرة

  مثـــل المكاتـــب الخدماتیـــه المختلفـــة ووكـــاالت الســـیاحة والتـــامین والخـــدمات : المشـــاریع الخدماتیـــه
  .الفندقیة والنقل وغیرها 

  أصــبح هــذا التصــنیف یعتمــد فــي بعــض الــدول إلیمــانهم بأهمیــة دور :المشــاریع النســویة الصــغیرة
العملیــة اإلنتاجیــة، فهــي شــریك مهــم فــي تحقیــق التنمیــة حیــث شــكلت هــذه  المــرأة فــي المشــاركة فــي

المشـــاریع النســـویة نـــواة ألهمیـــة دور المـــرأة علـــى صـــعید تحقیـــق التطـــور االقتصـــادي واالجتمـــاعي     
 ). 2005الصوراني، ونصر اهللا، ( 

  
  :أهمیة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا. 5.2.2

  
ي إعادة بناء اقتصادیات العدید من الدول التي هزمت ودمرت كان لهذه المشاریع دور محوري ف

  ).  2009سابیال، ( اقتصادیا في الحرب العالمیة الثانیة مثل الیابان وألمانیا وایطالیا 
  

واستطاعت الیابان حالیا أن تحتل الصدارة في قائمة الدول الصناعیة الكبرى بالرغم من الدمار الذي 
میة الثانیة، حیث اعتبرت المشاریع الصغیرة جدا والمتوسطة ركنا أساسیا من لحق بها أبان الحرب العال

من عدد المنشآت الكلي في % 99أكثر من  2005أركان اقتصادها، وتشكل هذه المشاریع حتى عام 
من األیدي العاملة، ومن أول وأهم الخطوات التي وضعت لتشجیع % 70الیابان، وتشغل حوالي 
یرة في الیابان هي وضع تعریف واضح ومحدد لهذه المشاریع، ضمن القانون وتنمیة المشاریع الصغ

والذي  ،) small and medium enterprise basic law (األساسي للمشاریع الصغیرة والمتوسطة 
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یعتبر بمثابة دستور یؤكد على ضرورة القضاء على جمیع العقبات التي تواجه هذه المشاریع ومحاولة 
ولم تكتف بإصدار قانون فقط ، بل قامت بإنشاء هیئات تمویلیة ).  2006سور، ج، الن( تذلیلها 

  ). 2009حامد، وآخرون، ( حكومیة، ومراكز للدعم المالي والفني والخدمات االستشاریة 
المشاریع الصغیرة في الدولة بالرئة التي یتنفس من خاللها االقتصاد الوطني، ) 2004(وشبهت عطیة 

لنحلة العاملة في خلیة النحل الذي یضیف إنتاجها إلى مملكة النحل الكبرى من ودورها یشبه دور ا
  :خالل

  
 تستخدم هـذه المشـاریع أسـالیب إنتاجیـة بسـیطة، مـع إمكانیـة العمـل بـرأس : خلق فرص عمل جدیدة

مــال متواضــع، وبالتــالي تســاعد الــدول التــي تعــاني مــن وفــرة العمــل ونــدرة رأس المــال فــي مواجهــة 
  ). 2009أبو الفحم، ( الة والحد من مشكله الفقر مشكلة البط

 تســاهم المشــاریع الصــغیرة فــي تنمیــة المجتمــع : تحقیــق عدالــة فــي التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة
بشـــكل متـــوازن مـــن خـــالل الخطـــط التنمویـــة التـــي تســـعى إلـــى العدالـــة فـــي توزیـــع الـــدخل وتـــوفیر 

لـة ؛ مـن خـالل عـدم التركیـز علـى منطقـة الخدمات لكافة عناصر المجتمع وخلـق فـرص عمـل عاد
  ). 2005میا، ( على حساب منطقة أخرى 

 تستطیع هذه المشاریع وبناء على احتیاجـات السـوق المتقلبـة أن تقـوم : المرونة والقدرة على التكیف
بتغیر خطوط إنتاجها بما یالئم السوق، علـى عكـس المشـاریع الكبیـرة التـي یمكـن إن تتكبـد خسـائر 

ذه التقلبات، وتمتاز هذه المشـاریع بقـدرتها علـى تحویـل اإلنتـاج بمـا یتناسـب مـع الطلـب كبیرة مع ه
  ). 2006حامد، ( ومتغیرات السوق أو توفر المواد دون تكبد خسائر

 فهـــي أحـــدى الوســـائل التـــي تشـــجع المبـــادرات : المســـاهمة فـــي تنمیـــة المواهـــب واالبتكـــارات الجدیـــدة
دودة ومن لدیهم أفكـار إبداعیـة فیبـدؤون بمشـروع صـغیر ثـم ینمـو الفردیة لذوي القدرات المالیة المح

  ). 2009دعمة، ( فكثیر من المشاریع الكبیرة بدأت صغیرة , ویتطور 
 إن االستثمار في المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا یتطلـب رأس مـال : استثمار المدخرات البسیطة

متواضـعة یسـتطیعون البـدء بمشـروعهم صـغیر، لـذا فـإن الریـادیین الـذین یملكـون مـدخرات بسـیطة و 
( الصــغیر، وهــذه أحــدى الوســائل لجلــب مــدخرات النــاس البســیطة للمشــاركة فــي العملیــة اإلنتاجیــة 

  ). 2006البحیصي، 
 وذلـــك مـــن خـــالل مشـــاركتها فـــي األنشـــطة االقتصـــادیة : تعزیـــز الـــدور الریـــادي واالجتمـــاعي للمـــرأة

عطائهــــا فرصــــة للمشــــا ٕ الصــــوراني، ونصــــر ( ركة فــــي العملیــــة اإلنتاجیــــة واالجتماعیــــة المختلفــــة وا
  )  2005اهللا،
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 مـدادها بمسـتلزمات اإلنتـاج، حیـث یمكـن : دعم للمشاریع الكبیرة ٕ من خالل إنتاج بعض متطلباتها وا
أن تعتبر خطوط تغذیة للصناعات الكبیـرة ، وبالتـالي تسـهم المشـاریع الصـغیرة فـي تـدعیم عالقـات 

  ). 2006االسرج، ( الوطني التشابك القطاعي في االقتصاد 
 تسـاهم هـذه المشـاریع  فـي اسـتثمار أمثـل لمـوارد الثـروة المنتشـرة بكمیـات محـدودة : استثمار الموارد

والتي تتجنب المشاریع الكبیرة في الغالـب مـن إیجادهـا واالسـتفادة منهـا تجاریـا , وفي مواقع متباعدة
  .) 2006عبد الغني، ( مثل أعمال المحاجر والصناعات التقلیدیة , وصناعیا

  قـــدرتها علـــى التشـــغیل الـــذاتي لمحـــدودي الـــدخل إلـــى جانـــب تـــوفیر فـــرص عمـــل لخریجـــي المعاهـــد
  ). 2004عطیة، ( والجامعات والمرأة 

  ــــة ــــى األعمــــال التراثی ــــة ( المحافظــــة عل ــــة أو الحرفی ــــي تســــاهم فــــي تطــــویر ) الیدوی وتطویرهــــا والت
  .ح أبواب التصدیر لهذه المنتجات االقتصاد من خالل  تشغیل الشباب والمرأة وفت

  تخفیض نسبة الهجرة من الریف إلى المدن واسـتقرار السـكان فـي منـاطقهم، وبالتـالي المسـاهمة فـي
 ). 2008منظمه العمل العربیة، ( رفع مستوى التنمیة المحلیة 

  
  :خصائص المشاریع  الصغیرة والصغیرة جدا. 6.2.2

  
ییرها المعتمدة لدیها للمشاریع الصغیرة والمتوسطة والصغیرة جدا تختلف دول العالم في تصنیفاتها ومعا

ولكن مع ذلك فهي تمتاز ببعض الخصائص , وتمتاز كل دولة بسیاسة خاصة بها تجاه هذه المشاریع
وهذه الخصائص على النحو . المشتركة التي یمكن أن تعطي طابعا أو إطارا عاما دولیا لهذه المشاریع

  :اآلتي
  
 ودرجـــة , حیـــث تمتـــاز هـــذه المشـــاریع بانخفـــاض رأس المـــال المطلـــوب لتشـــغیلها:یسســـهولة التأســـ

  ). 2008البیاتي، ( المخاطرة أقل مقارنة بالمشاریع الكبیرة 
 دارته ٕ یكون في الغالب مدیر المشروع هو المالك وبالتالي فهو یشرف على كافـه : ملكیه المشروع وا

هـــذا وتمتـــاز هـــذه المشـــاریع بكونهـــا . والتســـویق العملیـــات فـــي مراحـــل اإلعـــداد والتصـــنیع والتمویـــل
مشـــاریع عائلیـــة أو فردیـــة،  وبالتـــالي یعتمـــد نجـــاح هـــذه المشـــاریع  بشـــكل أساســـي علـــى المهـــارات 

 -بنـك التنمیـة الصـناعي( الفردیة لصاحب المشروع سواء في الجانب اإلداري أو الفني والتسـویقي 
  ) . 2009مصر، 

 تعتمد هذه المشاریع في الغالب علـى المـوارد : واد األولیة المحلیةاالعتماد على السوق المحلي والم
تـــوفر هـــذه المـــواد وســـهولة الحصـــول علیهـــا إلـــى جانـــب انخفـــاض : المحلیـــة لعـــدة اعتبـــارات منهـــا

  .أسعارها
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 نظـــرا لصـــغر حجـــم هــذه المشـــاریع وســـهوله إنشـــائها وانخفـــاض : انتشــارها فـــي العدیـــد مـــن المنــاطق
احتیاجهـا إلـى للبنـى التحتیـة؛  فتجـدها منتشـرة فـي العدیـد مـن المنـاطق  وقلـة, المصاریف التشـغیلیة

  ). 2009عطیاني، وعلي، ( المختلفة 
 تــوفر هــذه المشــاریع ســلع ألصــحاب الــدخل المحــدود تتناســب : تــوفیر ســلع وخــدمات رخیصــة نســبیا

  ).  2007احمد، ( مع المحافظه على التجدید واالبتكار ومعاییر الجودة , مع قدراتهم الشرائیة
 تســتخدم هــذه المشــاریع أســالیب إنتــاج وتشــغیل غیــر معقــدة فهــي بالتــالي تســاهم فــي : فــرص العمــل

وأیضـــا یســـاهم , تـــوفیر فـــرص عمـــل لعـــدد أكبـــر مـــن العمـــال خصوصـــا ذوي المهـــارات المحـــدودة 
االحتكــاك المباشــر بــین أربــاب العمــل والعمــل فــي تطــویر العالقــات اإلنســانیة واالجتماعیــة والتــي 

  ). 2009صالح ، ( عكس بدورها على اإلنتاجیة والكفاءة ستن
  عطیــة، ( االعتمــاد بشــكل كبیــر فــي هــذه المشــاریع علــى الخبــرات التراكمیــة الموروثــة عبــر األجیــال

2004 .(  
  تســتخدم هــذه المشــاریع آالت ومعــدات غیــر معقــدة وتقلیدیــة ؛ ممــا یجعلهــا قــادرة علــى تــوفیر فــرص

  .مشاریع  بكونها مشاریع ذات كثافة عمالیةوتتصف هذه ال, عمل بشكل أكبر
 حیــث یقــوم صــاحب المشــروع بالعدیــد مــن األعمــال باســتمرار، ممــا یولــد لدیــه : مركــز تــدریب ذاتــي

الخبرة والكفاءة في العدید من المجاالت التسویقیة والتمویلیة والتقنیة، ویؤدي ذلك إلى خلق قیـادات 
ثمار فـي مشـاریع اكبـر، لـذلك تعتبـر المشـاریع الصـغیرة إداریة واسـتثماریة مؤهلـة وقـادرة علـى االسـت

  ). makhol, 2004( ركیزة أساسیة لبناء المشاریع الكبیرة وتطویرها 
  

وأهم ما یمیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا أن العدید منها یعمل ضمن إطار القطاع العام غیر 
رأسمالیة إلى جانب أن المشتغلین في هذا المنظم وتمتاز هذه المشاریع بالضعف الشدید لإلمكانیات ال

  ). 2006، الصوراني( القطاع هم من الشرائح االجتماعیة الفقیرة 
  

  :المعوقات والمشاكل التي تواجه المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في فلسطین. 7.2.2
  

الل لقد نشأت المشاریع في األراضي الفلسطینیة في ظروف صعبة، فالسنوات الطویلة من االحت
اإلسرائیلي ألراضي فلسطین  وسیاساته المتمثلة بوضع كافه العراقیل والقیود؛ لمنع تطور االقتصاد 
عاقة فرص وصول تلك المشاریع إلى  ٕ الفلسطیني وبقائه في حاله التبعیة لالقتصاد اإلسرائیلي، وا

ات السیاسیة األسواق العالمیة، أدى الى خلق تشوهات هیكلیة، وأصبح اقتصادا هشا عرضة للتقلب
واالقتصادیة وأضعف من مساهمته في الناتج المحلي، وخلق وظائف إنتاجیة مناسبة                  
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 )kawasmi,white, 2010 ( , حیث انعكس هذا الوضع السلبي على قطاع المشاریع الصغیرة
  . والصغیرة جدا

  
  :ضمن النقاط اآلتیةویمكن إیجاز معوقات  المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في فلسطین 

  
  التبعیــــة االقتصــــادیة شــــبه الكاملــــة لالقتصــــاد اإلســــرائیلي وســــیطرة إســــرائیل علــــى قنــــوات التســــویق

حیــث تعتمــد الصــناعة الفلســطینیة علــى اســتیراد المــواد الخــام مــن إســرائیل أو االســتیراد , والتصــدیر
  .) 2001أبوبكر، ومهنا، ( عبر القنوات اإلسرائیلیة 

  للمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا وبالتـالي ال یوجـد تعریـف محـدد یعتمـد مـن كافـة عدم وجود قانون
واعتماد قوانین الضرائب والتسـجیل والتـراخیص , األطراف الرسمیة واألهلیة للتعامل مع هذا القطاع

هــذا باإلضــافة إلــى عــدم تــوفر نظــام إحصــائي لمتابعــة , للمشــاریع الكبیــرة والصــغیرة علــى حــد ســواء
وبالمحصـلة ال تتـوفر , مل هذه المنشآت سواء الحدیثة اإلنشاء أو التي توقفت عن العملومراقبة ع

  ). 2010عبد الكریم، (معلومات دقیقة حول فرص العمل المتوفرة أو التي توفرها هذه المنشآت 
   ـــاب )  حكـــومي وغیـــر حكـــومي ( تعـــدد الجهـــات المتابعـــة لهـــذه المشـــاریع وتعـــدد اإلجـــراءات وغی

الـــة التنســـیق والع ّ مـــل المشـــترك بیـــنهم وتوحیـــد اآللیـــات والمفـــاهیم ، الـــى جانـــب االفتقـــار للبـــرامج الفع
لتنظیم عمل هذه المشـاریع ، والنتیجـة هـدر للمـال والوقـت والجهـد ؛ ممـا یـؤدي إلـى عـدم تشـخیص 
واقع هذا القطاع بصورة موضوعیة، ، وغیاب قاعدة بیانات موحدة حول هذه المشاریع، وعنـدها ال 

ظیفهـــا فـــي المجـــاالت االســـتثماریة عنـــد وضـــع الخطـــط والبـــرامج التنمویـــة وبالتـــالي تشـــتت یمكـــن تو 
  ). 2006حامد، ( مشاركتها في التنمیة االقتصادیة 

  البنیــة التحتیــة تشــكل ركیــزة أساســیة مــن ركــائز النمــو االقتصــادي والتنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة
حتالل وعلى الرغم من الضـرائب المرتفعـة التـي كـان حیث لم یساهم اال, بما فیها التنمیة الصناعیة

یحصــلها فــي تلــك الفتــرة  فــي تــوفیر بنیــة تحتیــة بصــورة تخــدم المجتمــع الفلســطیني واقتصــاده، مثــل 
ــاء واالتصــــاالت والطــــرق المعبــــدة، حیــــث إن تكلفــــه تأسیســــها مرتفعــــة جــــدا        خــــدمات المیــــاه والكهربــ

  . ) 2006سلمى، ( 
 إلـى جانـب  ،یجیات شـاملة لـدعم وتنمیـة المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـداعدم وجود خطـط واسـترات

غیاب سیاسة عامة تعمل على تنظیم االستیراد والتصدیر، وخصوصا الكمیـات واألصـناف وأمـاكن 
االستیراد والتصدیر، وتطویر قدرات المنتجین المحلیین، وأیضا عدم إلزام المصـانع بتطبیـق مبـادئ 

ام بالمواصـــفات الفلســـطینیة وضـــعف الرقابـــة العامـــة وغیـــاب الـــدعم للبحـــث التصـــنیع الجیـــد وااللتـــز 
  ). 2009سابیال، ( والتطویر وغیرها؛ مما تؤدي إلى إحداث خلل في هیكل المشاریع االقتصادیة 
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  ضــــعف التمثیــــل المؤسســــي لهــــذه المشــــاریع بــــالرغم مــــن وجــــود عــــدد ال بــــأس بــــه مــــن المنظمــــات
لمشــاریع الكبیــرة بتمثیــل أكبــر فــي هــذه االتحــادات، ولقــد واالتحــادات فــي فلســطین، حیــث تحظــى ا

أنشــئت الســلطة الوطنیــة مجلــس تنســیقي للقطــاع الخــاص لیــدافع عــن مواقــف القطــاع الخــاص أمــام 
الحكومــة وأیضــا لتنســیق البــرامج التنمویــة مــع الجهــات المانحــة والهیئــات التنمویــة التــي تعمــل فــي 

ة والصـغیرة جـدا ومشـاركتها فـي هـذه الهیكلیـة ضـعیف   فلسطین، ولكن تمثیل هـذه المشـاریع الصـغیر 
 )white, 2010 ,Kawasmi .(  

  2006أبوجزر، (  النقص في مستلزمات اإلنتاج وارتفاع أسعارها .(  
  عــدم تــوفر المواقــع المناســبة للقطــاع الصــناعي مثــل منــاطق أو مــدن صــناعیة كافیــة تســتطیع أن

ن المدن واألحیاء السكنیة، حیث إن بعضها مقام علـى تستوعب هذه المشاریع المنتشرة والمشتتة بی
 ). 2008البزري، ( أراضىٍ زراعیة أو قریبة من المناطق السكنیة 

  
  :أسباب فشل المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا. 8.2.2

  
إلى جانب المعوقات التي یمكن أن تواجه هذا القطاع، والتي تعمل على تقویضه ومنع نموه وتطوره، 

فإن سوء )  2005الوادي، ( أسباب یمكن أن تساهم في فشل هذه المشاریع، وحسب  هناك أیضا
ممارسة العملیة اإلداریة هي أساس فشل هذه المشاریع، واألسباب األخرى یمكن ایجازها على النحو 

  :اآلتي
  
 لي فـإن تمتاز البیئة المحیطة لهذه المشاریع بالتذبذب وعدم االسـتقرار وبالتـا: إهمال البیئة المحیطة

اإلهمال المقصود أو غیر  المقصود كلیا أو جزئیا یساهم بشكل أساسـي بعـدم قـدرة مالـك المشـروع 
  .على مواكبة هذه التغیرات، وأحیانا عدم قدرته على فهم أو تفسیر المؤشرات التي تظهر

 ان ضــعف القــدرات القیادیــة ســواء فــي جانــب التوجیــه أو القــدرة علــى تحفیــز العــاملین وبالتــالي فقــد
للموارد البشریة المدربة، وعدم القدرة على االحتفاظ بهم أو المحافظة على مستوى اإلنتاج والعطـاء 

  .للمشروع
  ضعف إعداد دراسات جدوى اقتصادیة قبل البدء في المشـروع، وبالتـالي هنـاك فجـوة بـین المشـروع

  . واحتیاجات السوق واحتیاجات المستهلكین وأذواقهم
 الموروثـــة والعائلیـــة بشـــكل رئـــیس فـــي مراحـــل اإلنتـــاج والتســـویق والصـــیانة  االعتمـــاد علـــى الخبـــرات

  .وغیرها من مراحل اإلنتاج
  ضعف الترابط بین القطاعات االقتصادیة وخصوصا بـین القطـاع الزراعـي والصـناعي مـع احتكـار

  . الجانب اإلسرائیلي لمستلزمات اإلنتاج الرئیسة وقطع الغیار مما ینعكس على التكالیف والوقت



 

  30

  المنافسة الشـدیدة بـین المنتجـات المسـتوردة والمنتجـات المحلیـة، ودخـول المنتجـات اإلسـرائیلیة دون
  .ضوابط وتهریب منتجات المستوطنات المخالفة وغیر المطابقة للمواصفات الفلسطینیة

  صغر حجم اإلنتاج ومحدودیة الطاقة اإلنتاجیة المستغلة وبالتالي عدم تحقیق عوائد اقتصادیة  
 عف التخطــیط والرؤیــا المســتقبلیة ألصــحاب المشــاریع الصــغیرة إلــى جانــب ضــعف الخبــرة فــي ضــ

  .مجاالت التسویق ومعرفة رغبات وحاجات المستهلكین
  وبالتالي هناك محدودیة في رأس المال  )المدخرات الذاتیة ( االعتماد على التمویل الذاتي

 ).  2010الكریم،  عبد( المستثمر مع صعوبة في الحصول على قروض میسرة 
  

  :التنمیة االقتصادیة  3.2
  

برز االهتمام في موضوع التنمیة االقتصادیة  بعد الحرب العالمیة الثانیة وال زال هذا الموضوع محور 
اهتمام علماء االقتصاد والسیاسة حتى یومنا هذا؛ فهو مجال بحث في العدید من الدول وللعدید من 

عنوانا یستدل به على مدى التطور والتقدم في حیاة الفرد والمجتمع في الباحثین ولقد أصبحت التنمیة 
حیث تسعى , كافة النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة فهي عملیة حضاریة شاملة

الدول كافة بالرغم من محدودیة إمكانیاتها أو ظروفها االقتصادیة أو السیاسیة إلى توفیر حیاة كریمة 
راد المجتمع، والهدف العام للتنمیة هو االرتقاء بمستویات معیشة المواطنین وتقلیص التفاوت لجمیع أف

  ). 1999السعدي، ( في الدخول والثروات وتحسین نوعیة الحیاة في البالد 
  

إن عملیه التنمیة االقتصادیة لیست عملیه تلقائیة أو سهله فهي تحتاج إلى وقت طویل وجهد من 
وهي أیضا ال تبنى على أسس مادیه فقط بل تحتاج إلى تخطیط , طراف في الدولةجمیع الجهات واأل

  ). 2005جمعون، ( وتحدید للموارد المتاحة والتي ستساهم في عملیه التنمیة 
  

وترتبط التنمیة حالیا بالعدید من الحقول المعرفیة بأبعادها االجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة وال یمكن 
عند الحدیث عن تحقیق للتنمیة المستدامة في أي بلد، حیث إن التنمیة االقتصادیة  تجزئة هذه العالقة

تعمل على رفع مستوى حیاه الفرد ورقي اإلنسان، والتنمیة االجتماعیة تهدف إلى تطویر التفاعالت بین 
أفراد المجتمع على صعید الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، وحالیا تم استحداث مفهوم 

لتنمیة البشریة والذي یهتم بدعم قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشته وتحسین أوضاعه في المجتمع    ا
  ). 2009صالح، ( 
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وتساهم المشاریع الصغیرة في عملیات التنمیة بمفهومها الشامل باعتبارها من أهم المحاور 
وازن اقتصادي  واجتماعي من اإلستراتیجیة التي تعتمد علیها اقتصادیات الدول؛ فهي قادرة على خلق ت

مما یساعد في خلق فرص عمل، وتساهم , خالل االنتشار داخل المجتمعات في المناطق الریفیة النائیة
وهي أیضا تلعب دورا , في تلبیة احتیاجات المستهلكین من ذوي الدخل المحدود من السلع والخدمات

  ). 2007یك، الحا( هاما في تقلیل مخاطر الهجرة من الریف إلى المدن 
  

  :التنمیة االقتصادیة والنمو االقتصادي. 1.3.2
  

یعتبر البعض أن التنمیة االقتصادیة هي مرادفة للنمو االقتصادي ولكن هناك اختالف في تعریف 
النمو االقتصادي عن التنمیة االقتصادیة، حیث إن مفهوم التنمیة أشمل وأوسع من النمو االقتصادي، 

قتصادي بأنه تحقیق الزیادة في الدخل أو الناتج القومي اإلجمالي وذلك خالل ویمكن تعریف النمو اال
فترة زمنیة محددة، وهو عبارة عن ارتفاع في الدخل الحقیقي للفرد خالل فترة محدودة، وهو یعكس 

والنمو االقتصادي یركز على الكم الذي یحصل علیة . جانبا واحدا فقط من جوانب التنمیة االقتصادیة
من الدخل، أي على كم السلع والخدمات المتوفرة دون االهتمام بنوعیة هذه الخدمات والسلع الفرد 

وكیفیة توزیعها بین فئات المجتمع باإلضافة إلى كون النمو یتحقق تلقائیا بدون التدخل الحكومي      
  ). 2005، جمعون( 
  

العملیة التي یتم خاللها تحویل بلد  وأما التنمیة االقتصادیة  فیعرفها كثیر من علماء االقتصاد بأنها
  ).  2006، مسیمي( متخلف اقتصادیا إلى بلد متقدم اقتصادیا 

  
ویعتبر هذا المفهوم أكثر اتساعا من مفهوم النمو االقتصادي، ألنه یضم مختلف مفاهیم التنمیة 

لبلوغ حالة  كتحسین نوعیه حیاة السكان وخصوصا الفقراء، مما یجعل من زیادة الدخل عامال أساسیا
التنمیة وذلك في فترة زمنیة محددة ویتزامن معه تطورات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة لتحقیق الرفاهیة 
االجتماعیة، من حیث تطویر المهارات والخیارات واإلمكانیات المتاحة، إلى جانب تطویر الحقوق 

ستمراریة، وتشتمل على متغیرات المدنیة وحریات التمثیل الحزبي والسیاسي، وتتسم هذه العملیة باال
  ). 2010، بغداد، ومحمد( اإلنتاج والدخل ورفاهیة المجتمع   

  
وتعرف التنمیة االقتصادیة بأنها عملیة یتم فیها تنشیط االقتصاد القومي ونقله من حالة الركود والثبات 

ق زیادة سنویة في إلى مرحلة الدینامیكیة والحركة من خالل زیادة مقدرات االقتصاد القومي لتحقی
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ولتحقیق ذلك في , إجمالي الناتج المحلي یرافق ذلك تغییر في هیاكل اإلنتاج وأسالیبه ومستوى العمالة
  ). 2000اللبان، ( المجتمع یجب التغییر في البنیة االقتصادیة والتركیز على اقتصاد الصناعة 

  
یها مواردها المتاحة لتحقیق معدل سریع والتنمیة االقتصادیة عبارة عن عملیة تستخدم الدول النامیة ف

للتوسع االقتصادي مما یؤدي إلى زیادة في دخلها القومي، وفي نصیب الفرد من الدخل والخدمات، 
وتتطلب التنمیة التغلب تدریجیا على المعوقات االقتصادیة، وتوفر رأس المال والخبرة الفنیة 

  .) 2011موسوعة مقاتل من الصحراء، ( والتكنولوجیا 
  : أن التنمیة االقتصادیة تنقسم إلى نوعین رئیسین هما)  2002(وحسب كیكسو

  
 والتي تستهدف اإلنسان وتحسین معیشته بشكل دائم: التنمیة االقتصادیة المخططة.  
 وهـي التـي تقتصـر علـى قطـاع معـین أو عـدد معـین مـن القطاعـات: التنمیة االقتصادیة المبرمجة، 

  . ول وتقدم الخدمات لفئة على حساب الفئات األخرىوتفتقر هذه العملیة إلى الشم
  

  :أجمل تعریف التنمیة االقتصادیة من خالل أهدافها بالنقاط اآلتیة)  2008(ولكن البیاتي
  
 زیادة الدخل الحقیقي.  
 توفیر فرص العمل.  
 إشباع الحاجات المادیة وغیر المادیة للمجتمع.  
  تحسین المستوى الصحي والثقافي والتعلیمي.  
 لمساواة والحریة شخصیةا.  
 تحقیق األمن القومي.  
 تحسین میزان المدفوعات.  
 تقلیل الفوارق االجتماعیة بین طبقات المجتمع.  
 المحافظة على بیئة سلیمة.  
  

  :متطلبات التنمیة االقتصادیة. 2.3.2
  

ة حیث هناك أهداف متعددة ومتنوعة للتنمیة االقتصادیة، سواء في الدول النامیة أو الدول المتقدم
تقتصر هذه األهداف في الدول المتقدمة إلى السعي في تحقیق مستویات عالیه من التقدم التكنولوجي 
والعلمي وزیادة المعدالت االقتصادیة، وتنمیة األبعاد التنمویة االجتماعیة والساسیة والبیئیة، وأما الدول 
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ل إلى النمو الذاتي في المستقبل، النامیة فهي تسعى إلى الخروج من دائرة التخلف والتبعیة والوصو 
ومن خالل إشباع الحاجات األساسیة لجمیع أفراد المجتمع بعدالة وتوازن، وذلك عن طریق زیادة 
اإلنتاج ورفع مستوى الدخل القومي، مع العلم أن أهداف التنمیة االقتصادیة في الدول النامیة تختلف 

ماعیة والسیاسیة والبیئیة والموارد الطبیعیة، ولیتم أیضا فیما بینها تبعا للظروف االقتصادیة واالجت
تحقیق عملیة التنمیة االقتصادیة  هناك مجموعه من الشروط المطلوبة، مع ضرورة توفر العدید من 

ویمكن تلخیص هذه المتطلبات ).  2003المشهراوي، ( العوامل والمتغیرات إلنجاح هذه العملیة 
  :كاآلتي

  
 إحـــداث تغیـــرات وتطـــورات فـــي البنیـــان االقتصـــادي : لتنمیـــة ویقصـــد بـــهخلـــق اإلطـــار العـــام ل: أوال

واالجتمــاعي والسیاســي، بمــا یــتالءم ومتطلبــات عملیــة التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة، 
  :على النحو اآلتي)  2008سعود، ( والتي أوضحها 

  
o للتنمیـة هــو العمــل علــى إن أهــم التغیــرات المطلوبـة لخلــق اإلطــار العــام : المسـتوى االقتصــادي

تـوفیر المؤسسـات االقتصــادیة والتـي تســاهم فـي حشـد المــدخرات فـي المجتمــع واسـتثمارها مثــل 
المؤسسات المالیة والمصرفیة إضـافة إلـى إبـراز دور المؤسسـات االقتصـادیة التـي تعمـل علـى 

  .وبةتشغیل وتوظیف الموارد االقتصادیة في المجتمع للمساهمة في عملیة التنمیة المطل
o تتطلــــب عملیــــة التنمیــــة المســــتدامة إحــــداث تغیــــرات جذریــــة فــــي القــــیم : المســــتوى االجتمــــاعي

والعـــادات والتقالیـــد والثقافـــة الســـائدة واســـتبدالها بقـــیم وتقالیـــد وثقافـــة تتماشـــى ومتطلبـــات هـــذه 
 .التنمیة

o مان إن أهــم التغیــرات المطلوبــة لعملیــة التنمیــة االقتصــادیة تتمثــل فــي ضــ: المســتوى السیاســي
یجـاد المؤسسـات السیاسـیة التـي تعمـل علـى توعیـة المـواطن  ٕ االستقالل واالستقرار السیاسي، وا

شراكه فیها ٕ   .بأهمیة عملیه التنمیة االقتصادیة وا
  
 على النحو اآلتي)  2008البیاتي، ( اختیار أسلوب التنمیة كما ورد في : ثانیا: 

  
o التخطیط وتوفیر البیانات والمعلومات الالزمة. 
o یر الموارد البشریة المتخصصةتوف. 
o تطویر أسالیب اإلنتاج وتوفیر التكنولوجیا المالئمة. 
o االهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي.  
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  :شروط التنمیة الفلسطینیة. 3.3.2
  

، أن التنمیة التي "األوضاع االقتصادیة والتنمویة في فلسطین"في كتابه ) ، أ 2005(یفید الصوراني
الفلسطیني یجب أن تستند إلى بعض الشروط والتي بدونها ال یمكن تحقیق أیة یطمح إلیها الشعب 

  :تنمیه، وهذه الشروط هي
  
  أن تتــوفر لــدى الحكومــة الوطنیــة رؤیــة وطنیــه شــامله متكاملــة لوظیفتــه مــن خــالل نظــام دســتوري

 دیمقراطـــي یضـــع حـــدودا للحقـــوق والواجبـــات عبـــر أجهـــزة تنفیذیـــه تخضـــع كلیـــا للنظـــام، واالحتكـــام
للوضوح والشفافیة مع التطبیـق العملـي لهـذه المفـاهیم، وأن الشـعب هـو محـور هـذه العملیـة وأسـاس 

 .نجاحها
  أن یكــون للقطــاع العــام دور إیجــابي فــي المســاهمة فــي عملیــة نمــو القطاعــات االقتصــادیة  عمومــا

ـــاطق والشـــركات الصـــناعیة المســـاهمة  ـــى وجـــه الخصـــوص، عبـــر إقامـــة المن وقطـــاع الصـــناعة عل
عامــة، وذلــك فــي ســیاق تعزیــز دور القطــاع الخــاص فــي الصــناعة والزراعــة  والتجــارة والخــدمات، ال

  .وكذلك العمل على خلق المؤسسات التعاونیة االقتصادیة  في القرى والمخیمات والمناطق الفقیرة 
 ه تحقیــق مبـــدأ المشــاركة الشـــعبیة عبــر المؤسســـات الوطنیــة واالبتعـــاد عــن القـــرارات الفردیــة وأحادیـــ

والمطلوب التخطیط المركـزي ووضـع بـرامج , الجانب، سواء في االقتصاد أو في المجاالت األخرى
إلـــى جانـــب , اقتصـــادیة تنمویـــة وتجســـید مبـــدأ المشـــاركة والـــذي هـــو صـــمام األمـــان لعملیـــه التنمیـــة

  .المراقبة والتوجیه واإلیحاء بعیدا عن الفرض واإلجبار
  

ي تؤدي إلى اعتبار المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا أحد أهم أن األسباب الت)  2006(وذكر أبو جزر
  :العناصر اإلستراتیجیة في عملیه التنمیة االقتصادیة هي 

  
  9- 4مـن إجمـالي عـدد المشـاریع ومعظمهـا یشـغل % 97تشكل المشاریع الصغیرة والصغیرة جـدا 

  ).2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ( عمال وأقل 
 لموارد األولیة في فلسطین تجعل من المستحیل تأسیس مشروعات كبیرةطبیعة وحجم ا.  
  قــدرة المشــاریع الصــغیرة علــى التــأقلم مــع األوضــاع السیاســیة غیــر المســتقرة ومــع احتیاجــات الســوق

  .المتغیرة من خالل توفیر منتجات جدیدة 
 مـع متطلبـات المشـاریع  محدودیة السوق؛ والتكنولوجیا بسیطة والقدرات اإلداریة محدودة بمـا یـتالءم

  .الصغیرة 
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  تحتــــاج المشــــاریع الصــــغیرة إلــــى متطلبــــات مالیــــة قلیلــــة تتناســــب مــــع الظــــروف العامــــة لالقتصــــاد
  . الفلسطیني

 المساهمة في حل مشكله البطالة، وبیئة مناسبة لخلق الطاقات اإلبداعیة  .  
  

  :معوقات التنمیة االقتصادیة  في فلسطین. 4.3.2
  

في دراسته عن دور القطاع الصناعي في التنمیة االقتصادیة  بأن القطاع  ) 2002(ویفید نصر
الصناعي لم یستطع أن یكون له دور ملموس في تحقیق التنمیة االقتصادیة في فلسطین، سواء في 

وحتى بعد استالم السلطة الوطنیة  ) 1993-1967( فترة االحتالل اإلسرائیلي للضفة والقطاع  
باستعراض بعض المؤشرات الرئیسة المتعلقة بقطاع الصناعة وخصوصا  مدى الفلسطینیة،حیث قام 

. مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ونسبه تشغیل األیدي العاملة، ونسبة المساهمة في الصادرات
وسبب هذا األداء المتواضع هو , حیث بینت دراسته ضعف مساهمة هذا القطاع في تحقیق التنمیة

لمعوقات والتي نجمت بشكل رئیس عن اإلجراءات والسیاسات اإلسرائیلیة والتي عدد من المشاكل وا
بدورها أدت إلى تشوهات هیكلیة وصغر حجم المشاریع الصناعیة وضعف اإلنتاجیة وفي المحصلة 
لدینا ارتفاع في تكالیف اإلنتاج وضعف القدرة التنافسیة للمنتجات الفلسطینیة في السوق المحلي 

جیة، والنتیجة استحالة قیام القطاع الصناعي بالدور المناط به والذي یتمثل بنقل واألسواق الخار 
  .المجتمع من حاله التخلف إلى وضع حضاري واجتماعي أفضل

  
وتواجه عملیة التنمیة االقتصادیة في فلسطین العدید من المعوقات، والتي تؤدي إلى بطء في تحقیق 

  : تحقیق متطلبات المجتمع، ویمكن تصنیفها على النحو اآلتيالنتائج المرجوة لها، وعدم قدرتها على 
  
 تتمثــل فــي وجــود االحــتالل القــابع علــى أجــزاء واســعة مــن األراضــي الفلســطینیة : معیقــات خارجیــة

إلـــى جانـــب الممارســـات القمعیـــة الموجهـــة والتـــي تتمثـــل فـــي إغـــالق , ویـــتحكم بخیـــرات هـــذا الـــوطن
قامة الحواجز والقیود على إ ٕ   ).  2006مسیمي، ( جراءات االستیراد والتصدیر المعابر وا

  وتتمثل في األمور اآلتیة: معیقات داخلیة   :  
قلة مصادر المیـاه والسـیطرة اإلسـرائیلیة علـى هـذه المصـادر وبالتـالي تـأثر قطاعـات كبیـرة وعلـى 

 شــح أو عــدم تــوفر المــوارد الطبیعیــة الالزمــة لعملیــة التنمیــة، و وجــه الخصــوص القطــاع الزراعــي
نقــــص فــــي رؤوس األمــــوال المســــتثمرة وهجرتهــــا بســــبب عــــدم و , مثــــل البتــــرول والمعــــادن وغیرهــــا
 . االستقرار السیاسي واالقتصادي
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 وهــي تتمثــل فــي تراجــع الــدعم العربــي الرســمي لقضــایا الشــعب الفلســطیني : معیقــات إقلیمیــة ودولیــة
س الــــدعم االقتصــــادي ممــــا انعكــــ, العادلــــة والمشــــروعة فــــي التصــــدي آللــــة االحــــتالل اإلســــرائیلي

  ).، أ 2005الصوراني، ( واالستثماري وضعف الدعم المادي أیضا 
  

  :أهمیة المشاریع الصغیرة  والصغیرة جدا في التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة. 5.3.2
  

یجمع العدید من الباحثین في مجال تطویر المشاریع الصغیرة بأهمیتها في تحقیق التنمیة االقتصادیة، 
ت العدید من الدول بأنشاء هیئات ووزارات تختص فقط في متابعة هذا القطاع من خالل حیث قام

وضعة لتشریعات وقوانین تخدم هذا المشاریع، وتوفیر كل السبل لتذلیل كافة العقبات التي یمكن أن 
ن وأثبتت العدید م. تعیق من تطوره ومساهمته بشكل فعلي في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة شاملة

تجارب الدول المتقدمة أن التصنیع هو أحد أشكال التغیر الحقیقي للتقدم والتنمیة فهو ولو بصورة 
جزئیة یوفر المنتجات الضروریة، مما یقلل تدریجیا من التبعیة االقتصادیة، إن التصنیع هو أداه 

في البلدان النامیة     دینامكیة للنمو، وال غنى عنه لإلسراع في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
  ). 2004سلیمان، ( 
  

ومما ال شك فیه أن هناك العدید من الصعوبات والمعیقات التي تحد من استمرار عملیه التنمیة وتقلیل 
واستنادا لرأي العدید من الباحثین . نتائجها اإلیجابیة؛ مما یؤثر على مستوى المعیشة لمعظم السكان

ي فلسطین فإن التنمیة االقتصادیة على وجه الخصوص بحاجة إلى جهد في مجال التنمیة الفلسطینیة ف
منظم من شركاء التنمیة الثالث، وهم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من خالل 
وضوح الرؤیا واستمرار العمل التنموي رغم كافة الصعوبات والمعوقات، والتي على رأسها التدخالت 

شقوره، ( حتالل ودورها المباشر في تدمیر عناصر البیئة األساسیة للتنمیة الشاملة المباشرة لسلطات اال
2010 . (  

  
أن أهمیة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في تحقیق التنمیة االقتصادیة  )  2006أبو جزر، ( وذكر 

  :واالجتماعیة في فلسطین تكون من خالل األمور اآلتیة
  
 ليزیادة الناتج المحلي اإلجما.  
 تخفیض حجم البطالة .  
 زیادة اإلیرادات السیادیة للدولة.  
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أي بلد، لما له من دور ممیز  ویعتبر القطاع الصناعي من القطاعات اإلنتاجیة الرئیسة في اقتصاد
إحداث النمو المطلوب في جمیع المجاالت  في إرساء القاعدة المادیة للتقدم والبناء، وقدرته على

القطاع الصناعي یشكل هدفا محوریا  یة والسیاسیة والبیئیة، وهكذا أصبح تطویراالقتصادیة واالجتماع
واالجتماعیة المرجوة، ذلك إن تنمیة وتطویر  لدول العالم المختلفة لغرض تحقیق التنمیة االقتصادیة

االقتصادي، وخلق فرص عمل واسعة، وبالتالي زیادة  الصناعة یعني تحقیق معدالت عالیة للنمو
  ).  2009سعید، ( النمو االجتماعي والتقني في تلك الدول  القتصادي الضروري لتحسینالتنوع ا

  
  :ویمكن توضیح عدد المشاریع  وعدد العاملین فیها واإلنتاج وقیمته بالدوالر كما في الجدول أدناه

  
.    رعــدد المشــاریع فــي األراضــي الفلســطینیة وعــدد العــاملین فیهــا وقیمــة اإلنتــاج بالــدوال  : 3.2جدول 

  ) 2009وآخرون، , عطیاني( 
  

األراضي 
  الفلسطینیة

  2007عام 

  اإلنتاج  عدد المشتغلین  عدد المشاریع  فئات العمالة
1-4  11228  22756  328508  
5-19  3015  25387  647928.8  
+20  263  12917  823467.1  

  1799903.9  61690  14506    المجموع

  
،  وأما المشاریع الكبیرة فهي )19- 5(ومتوسطة من) 4-1(من حیث تم تقسیم المشاریع هنا إلى صغیرة

ونالحظ من هذا الجدول أنة وبالرغم من ارتفاع عدد . عامال) 20(التي یتجاوز عدد العمال فیها عن 
  .المنشآت الصغیرة جدا، إال أن مساهمتها ضعیفة في اإلنتاج

  
  :مؤشرات التنمیة االقتصادیة. 6.3.2

  
ومدى قدرة المجتمع على استثمار , خصائص الجهاز االقتصادي ألي بلدتعبر هذه المؤشرات عن 

إمكانیاته وموارده االقتصادیة والبشریة فهي تعبر عن مستوى معیشة السكان في الدولة سواء كان 
  ). 2005، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني(المستوى مرتفع أو متوسط أو منخفض 

  
رجة انتفاع السكان من برامج التنمیة االقتصادیة، ویمكن أن تكون وتساهم هذه المؤشرات في تحدید د

معدل التصدیر أو  \ (GNP)بصور متعددة مثل الدخل السنوي للفرد أو الناتج القومي اإلجمالي 
  :أن أبرز هذه المؤشرات هي)  1995الغانم، ( االستیراد والدیون، ویذكر 
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 الناتج القومي أو المحلي اإلجمالي.  
 لي أو السنوي للفردالدخل الك .  
  

وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات من قبل الخبراء االقتصادیین العالمین الستخدام مؤشر الناتج 
المحلي اإلجمالي وذلك لعدم قدرته على إعطاء صورة حقیقیة عن حالة التنمیة االقتصادیة من خالل 

النمو االقتصادي ومستویات الدخول في  المقارنة بین النمو االقتصادي داخل البلد، أو المقارنة بین
محمد، ( دول أخرى مختلفة، إال انه ما زال یستخدم كمؤشر في البیانات اإلحصائیة لكافة دول العالم 

2006 .(  
  

ومع تطور المفاهیم االقتصادیة والتوجه نحو تحقیق التنمیة المستدامة أصبح التوجه العام الستخدام 
عیة والتي لها عوائد اقتصادیة واجتماعیة كالعمالة والبطالة واألجور المؤشرات االقتصادیة االجتما

نفاقها وتوزیع الثروة وأسعار االستهالك والخدمات التعلیمیة واألمن  ٕ وظروف العمل ودخل األسر وا
  ). 2002، ودیع( االجتماعي وغیرها 

  
  : ویمكن ذكر المؤشرات االقتصادیة على النحو اآلتي

  
 ــــة التنمیــــة والنمــــو : ليالــــدخل القــــومي اإلجمــــا وهــــو مــــن المؤشــــرات االقتصــــادیة التــــي تعكــــس حال

مــن مــوارد مملوكــة مــن  والخــدمات الســلعمــن  االقتصــادياالقتصــادي، وهــو مقیــاس لحجــم اإلنتــاج 
ــ( منطقــة معینــة خــالل فتــرة زمنیــة محــددة  ســكانقبــل  ن كــان هــذا حت ٕ یــتم  االقتصــادي اإلنتــاجى وا

وهو أحد المقاییس التـي تسـتخدم لقیـاس الـدخل القـومي والمصـروفات العامـة . )خارج هذه المنطقة 
للــدول، والــذي یعتبــر مــن أبــرز المؤشــرات التــي تعبــر عــن التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة، بــالرغم 
مــن أن هــذا المؤشــر ال یعبــر بشــكل ســلیم عــن عدالــة التوزیــع بســبب االخــتالف فــي نصــیب األفــراد 

ع لدى فئة اجتماعیة وینخفض عند فئة أخرى ولكـن هـو بالمحصـلة یعبـر عـن من الدخل، فهو یرتف
  .) 2011بكبییدیا، الموسوعة الحرة ، ( المستوى االقتصادي للدولة 

 خـالل لإلنتـاج تجمیعیـا مقیاسـا اإلجمـالي المحلـي النـاتج یعتبـر مؤشـر: النـاتج المحلـي اإلجمـالي 
 النـاتج تقیـیم یختلـف أن یمكـن المضـافة، و مـةلإلنتـاج والقی مشـابه وبشـكل .محـددة زمنیـة فتـرات

ـا المحلـي اإلجمـالي عانـات، ویـتم تقـدیر مـن االعتبـار فـي یؤخـذ لمـا وفقً ٕ  المحلـي النـاتج ضـرائب وا
األساسـیة؛ وهـذا المؤشـر یعبـر عـن درجـة  األسعار أو المنتجین أسعار أو بأسعار السوق اإلجمالي

لإلحصــــاء الفلســــطیني، معجــــم المصــــطلحات  الجهــــاز المركــــزي( التقــــدم االقتصــــادي فــــي الدولــــة 
  ). 2010االقتصادیة، 
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 یقصد بالنـاتج المحلـي هـو مجمـوع مـا یـتم إنتاجـه : نصیب الفرد الواحد من الناتج المحلي اإلجمالي
وأمــا النــاتج القــومي فهــو مجمــوع مــا یــتم , مــن قبــل األفــراد فــي الدولــة بغــض النظــر عــن جنســیتهم

وبالتالي فان نصیب الفـرد مـن النـاتج . النظر عن مكان تواجدهم إنتاجه من قبل أفراد الدولة بغض
المحلي یعكس متوسط ما یحصل علیـه األفـراد مـن النـاتج أو الـدخل، ألن الـدخل عبـارة عـن عوائـد 

ویعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات لقیاس النمو االقتصادي في الدولة، فإذا . اإلنتاج في الدولة
حلــي الحقیقــي أكبــر مــن معــدل نمــو الســكان فــإن الدولــة تكــون قــد حققــت كــان معــدل نمــو النــاتج الم

  ). 2005 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،( نموا اقتصادیا والعكس صحیح 
 ألیـة المتولـدة القیمـة إلـى ویشـیر باإلنتـاج یتعلـق أساسي مفهوم :القیمة المضافة للقطاع الصناعي 

 طـرح بحاصـل المؤسسـة فـي القیمـة المضـافة ليإجمـا ویعـرف إنتـاجي، نشـاط أي تمـارس وحـدة
الجهاز المركزي لالحصـاء الفلسـطیني ، سلسـلة المسـوح (  اإلنتاج  إجمالي من الوسیط االستهالك

  ). 2010، االقتصادیة الفلسطینیة
  

ویعتبر مؤشر القیمة المضافة من أهم المؤشرات االقتصادیة التي تعنى برصد التطورات التي تحدث 
ویعتبر هذا المؤشر مهما كونه یمثل المردود , ن وذلك خالل فترات زمنیة مختلفة في قطاع معی

االقتصادي للنشاط الصناعي ، وبناء علیه تعمل الدولة من خالل برامجها وسیاساتها على اتخاذ القرار 
  ). 2003الراعي، ( المالئم لتطویر وحمایة القطاعات الصناعیة 

  
صناعیة الصغیرة والصغیرة جدا في التنمیة االقتصادیة من خالل ویمكن قیاس مساهمة المشاریع ال 

  :المؤشرات التي تم اختیارها في الدراسة على النحو األتي
   

  : البطالة والفقر 1.6.3.2.
  

وتعتبر من أهم معوقات التنمیة , إن مشكلة البطالة والفقر من أكبر المشاكل التي تواجه الدول النامیة
وتحاول الدول في سیاساتها االقتصادیة والتنمویة التركیز على الحد من , صاديالشاملة والنمو االقت

هذه الظاهرة؛ لما لها من انعكاسات سلبیة لكافة أفراد المجتمع والدولة على حد سواء، لذا أصبح تطویر 
قر ودعم المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا من أهم األدوات التي تتسلح بها الدولة لمحاربة ظاهرة الف

الة لتحقیق المساواة في توزیع الدخول  ّ   ).  2007الحایك، ( والبطالة، وهي إحدى الوسائل الفع
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عدم مقدرة االقتصاد الوطني وهیاكلها من منشآت ومؤسسات عامة : والبطالة بالمفهوم االقتصادي هي
نه وال على توفیر فرص كافیة الستیعاب من هم في سن العمل وقادرین علیه ویبحثون ع, وخاصة

  ). 2008منظمة العمل العربیة، ) ( العاطلین عن العمل ( یحصلون علیه
  

عند مستوى معین ) التشغیل ( فائض عرض العمل عن الطلب : ویعرف االقتصادیون البطالة بأنها
كما تقاس البطالة بعدد األشخاص الذین یبحثون عن عمل عند مستوى األجور السائد , من األجور

  ).  2006، العباس( جدونه وفي السوق وال ی
  

أن البطالة هي حالة عدم توفر عمل لطالبه ) 2010( والمراقب االقتصادي)  2005 (ویذكر زیدان
 الفئة هذه وتشمل, رغم الرغبة به، وهم أشخاص قادرون على العمل ویبحثون عنه ولكن دون فائدة

 أي نوع في اإلسناد فترة خالل أبدا وایعمل ولم) سنه فأكثر 15(العمل  لسن ینتمون الذین األفراد جمیع
  . عنه بالبحث وقاموا للعمل مستعدین الفترة هذه خالل وكانوا األعمال من
  

  : أن أسباب تفاقم البطالة فلسطینیا هي على النحو اآلتي)  2009(ویشیر سعید
  
  إلـى ضعف سوق العمل المحلي في قدرته علـى اسـتیعاب العـاطلین عـن العـاملین والـداخلین الجـدد

  .سوق العمل
 تراجع خیارات التشغیل في دول الخلیج والدول العربیة.  
  غالق المناطق وانعكاس ذلك على العمل داخل إسرائیل ٕ   األوضاع السیاسیة الصعبة وا
 الزیادة في عدد السكان.  
  

أن مشكلة الفقر لم تعد محصورة ضمن إطار جغرافي محدد، بل أصبحت )  2007(وذكر هرمز
حیث یعتبر الفقر أحد أهم األسباب الرئیسة في إعاقة عملیة النمو , واهتمام عالمي مشكلة ذات طابع

عدم القدرة على الحصول على مستوى معیشة یعتبر : والتنمیة االقتصادیة، ویمكن تعریف الفقر بأنه
 هو مستوى أدنى للمعیشة بحیث یعتبر: وخط الفقر. الئقا أو كافیا في المجتمع الذي یعیش فیه الفرد

من ال یحصل علیه من الفقراء، ویحسب خط الفقر على أساس مفهوم الدخل في الدول المتقدمة 
كمؤشر لمستوى المعیشة أو على أساس اإلنفاق االستهالكي في الدول النامیة كمؤشر لمستوى 

  .المعیشة
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ه ومواجهة مشكلة البطالة تعتبر من أهم المقاییس ألي برنامج لإلصالح االقتصادي، وعلى وج
ویرى العدید من خبراء االقتصاد والتنمیة , الخصوص الدول التي ترتفع فیها معدالت النمو السكاني 

أن مكافحة البطالة یجب أن تحتل أولویات البرامج السیاسیة لهذه الدول؛ وذلك ألن مشكلة البطالة 
ا والتخفیض من لیست اقتصادیة فقط، بل هي قضیة سیاسیة اجتماعیة وأمنیة وعدم االهتمام في حله

  ). 2005زیدان، ( مستویاتها سیكون له انعكاسات سلبیة على كافة أفراد المجتمع 
  

 وتعتبر النامیة، الدول وخاصة في الدول تواجه التي المشكالت أكبر البطالة والفقر من وكذلك فإن
 بة الفقر، ألنهاالبطالة وتقلیص نس مواجهة وسائل من أساسیة والصغیرة جدا وسیلة المشاریع  الصغیرة

الة تحقق ّ  أنشطتها وسهولة التدریب  نظرا لسهولة تأسیسها وطبیعة عمل فرص توفیر في المساهمة الفع
 النمو إلى یؤدي مجتمع أي في التشغیل معدل ارتفاع فإن ولذا, العمالة  بكثافة تمیزها إلى جانب
 استقرار لى الخدمات وبالنتیجةع الطلب زیادة خالل من, االقتصادي وتقلیص نسبة الفقر واالزدهار

  ). 2006أبو جزر، ( عام  بوجه االقتصادیة واإلنتاج والحركة البیع حركة
  

  :أن األسباب التي تؤدي إلى زیادة نسبة الفقر هي على النحو اآلتي)  2009(ویذكر أبو الفحم 
  
 ازدیاد عدد السكان دون تخطیط أو تنظیم للموارد االقتصادیة .  
 سات االقتصادیة وسیطرة قطاع معین على مقدرات الدولةاألنظمة والسیا .  
 االحتالل والحصار المفروض على الدولة .  
 نقص في الموارد الطبیعیة وسوء استغاللها .  
 ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون تدخل من الدولة.  
  

مقارنة )  2008منظمة العمل العربیة، ( وفي فلسطین فإن نسبة الفقر والبطالة مرتفعة حسب دراسة 
  : بالدول المجاورة، ونسب الفقر والبطالة في فلسطین هي على النحو المبین في الجدول اآلتي

  
الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطیني، ( . نسب الفقر ومعدالت البطالة في فلسطین  : 4.2جدول 

  ) .2010المراقب االقتصادي، (و)  2010
  

  2009  2008  2007  2006  المؤشر

    %34.5  %30.8  %29.5  فقرنسبة ال

  %24.5  %26  %21.5  %23.6  معدل البطالة
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أن السیاسات الواجب اتخاذها لمواجهة البطالة في )  2011حلمي ،م ، الموسوعة العربیة، ( وجاء في 
  :الدول النامیة هي على النحو اآلتي

  
 النهضة بالعمالة في القطاع التقلیدي .  
 یة القائمةاالستخدام األمثل للطاقات االقتصاد .  
 مساعدة وتطویر الصناعات الصغیرة .  
 عادة هیكلیة التدریب والتأهیل المهني ٕ   .توجیه العمالة في القطاع الحدیث وا
  

 : الرفاه االقتصادي 2.6.3.2.
  

یعبر الرفاه كنظام عن االرتباط بالقیم السائدة في المجتمع، ویرتبط باألسس المادیة للحیاة كسعادة 
والرفاه كمفهوم لم یكن ضمن الصیاغات , اإلنسان والعیش بترف وتوفیر الحاجات غیر المحدودة

للنظریة االقتصادیة، وبعد تحرر الفكر االقتصادي من أي التزام أخالقي انصب االهتمام على األولى 
الجانب النفعي من الفعالیات االقتصادیة عند صیاغة القوانین؛ مما أدى إلى تفاوت وسوء في التوزیع 

  ).  2007ر، منصو ( لذا بدأ یظهر مفهوم الرفاه ضمن األجندات االقتصادیة , بین كافة أفراد المجتمع
  

بأنــــه العملیــــة االقتصــــادیة التــــي تهــــتم بالنتــــائج   welfare economicویعــــرف الرفــــاه االقتصــــادي 
ویقتـرن الـدخل القـومي اقترانـا مباشـرا بالرفـاه، حیـث كلمـا ازداد , االجتماعیة التي یمكن قیاسها موضـوعیا

كمـــا یهـــتم . تمـــع االقتصـــادیةالـــدخل القـــومي ازدادت المســـاواة فـــي توزیعـــه، وعظمـــت عنـــدها رفاهیـــة المج
اقتصــاد الرفــاه بدراســة وتقیــیم الكفــاءة االقتصــادیة والــنظم المتعلقــة بتوزیــع المــوارد ممــا یــؤدي إلــى تحقیــق 
أكبــر قــدر مــن المنفعــة االجتماعیــة، وتــوفیر الظــروف التــي یمكــن ومــن خــالل السیاســات االقتصــادیة أن 

الموقـــع االلكترونـــي ( اریع المنتجـــة وتطویرهـــا تتحقـــق وتســـتدعي هـــذه السیاســـات التـــدخل  لتشـــجیع المشـــ
  ). 2011مقاتل من الصحراء، المصطلحات االقتصادیة، 

  
 : المسؤولیة االجتماعیة 3.6.3.2.

  
آدم "من أفكار , یرتبط مفهوم المسئولیة االجتماعیة بتطور الفكر اإلداري واالنعكاسات التي طرأت علیه

العالم االقتصادي والتي تؤكد بدورها أن جمیع منظمات األعمال تسعى لتقدیم أفضل الخدمات  "سمیث
  ). 2001البكري، (   لكافة أفراد المجتمع وتحقیق أعلى مستوى ممكن من األرباح
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وهناك العدید من المفاهیم اإلداریة والكالسیكیة والبیئیة للمسئولیة االجتماعیة، وهي تتمثل في تحقیق 
یجابیة لمصلحة المجتمع، وتحقیق األرباح على المدى الطویل دون تعارض ما بین الهدفین أو اإل

  ). 2001البكري، ( تفضیل هدف الربح على األهداف األخرى 
  

ویعرف البنك الدولي المسئولیة االجتماعیة للشركات بأنها التزام أصحاب النشاطات التجاریة 
عن طریق العمل مع موظفیهم وعائالتهم والمجتمع , المستدامة والصناعیة في المساهمة في التنمیة 

المحلي والمجتمع ككل، وذلك لتحسین مستوى األفراد بأسلوب یخدم القطاعات المختلفة ویخدم التنمیة 
في نفس الوقت، حیث یعتمد منهج المسئولیة االجتماعیة على المبادرات الفردیة الحسنة دون إجراءات 

  ). 2010سرج، اال( قانونیة ملزمة 
  

أن هناك أربع أشكال للمسئولیة االجتماعیة یجب على المؤسسات القیام بها  )  2009( وذكر الرازم
  : وهي مرتبة حسب األهمیة على النحو اآلتي

  
 وتمثــــل المنــــافع واالمتیــــازات التــــي یرغــــب المجتمــــع أن یحصــــل علیهــــا مــــن : المســــؤولیة اإلنســــانیة

  . المؤسسة أو المشروع بشكل مباشر
 وتمثـــل النشـــاطات المتوقـــع القیـــام بهـــا مـــن قبـــل المؤسســـة أو المشـــروع تجـــاه : المســـؤولیة األخالقیـــة

المجتمــع الــذي تعمــل ضــمن إطــار قیمــه وعاداتــه، بشــرط أن تكــون هــذه األنشــطة غیــر مفروضــة 
  .بنص قانوني

 علیهـــا وتعبـــر عـــن التشـــریعات والقـــوانین التـــي تحمـــي المجتمـــع والتـــي یـــنص : المســـؤولیة القانونیـــة
  .القانون والتي یتحتم على المؤسسات االلتزام بها 

 وهي تعبر عن قیام المؤسسـات أو المشـاریع بإنتـاج سـلع وخـدمات یحتاجهـا : المسؤولیة االقتصادیة
المجتمــع وتوفیرهـــا بســـعر مناســب لكافـــة أفـــراد المجتمــع وبـــالجودة المناســـبة بمــا یحقـــق االســـتمراریة 

  .للمؤسسة 
  

جدید، وغیر ) على الصعید الفلسطیني ( هوم المسئولیة االجتماعیة كمصطلح وترى الباحثة أن مف
منتشر بهذا االصطالح على نطاق الشركات وقطاع المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا، یخلط العدید 
من رجال وقادة القطاع الخاص بما في ذلك بعض الباحثین االقتصادیین بین مفهوم نفقات المسئولیة 

بین نفقات الترویج والتسویق والعالقات العامة وبعض أنواع المواد الدعائیة واإلعالنیة االجتماعیة و 
والتبرعات أو رعایة ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي تقوم المؤسسات والشركات بإنفاق المبالغ 

یز علیها لتحسین صورتها أو سمعتها بین المواطنین أو طرح خدمات ومنتجات جدیدة أو بقصد تعز 
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فان هذا المفهوم،  -ومن وجهة نظر الباحثة  -ولكن من الناحیة العملیة . منافستها وحصتها السوقیة
یمارس في هذا القطاع على اعتبار أن مالك المشروع أو صاحبه یعمل جنبا إلى جنب مع العمال، 

نسانیة، ونحن وهم من نفس البیئة االجتماعیة وبالتالي فهو على تواصل مع قضایاهم االجتماعیة واإل
بحاجة إلى تعمیق مفهوم المسئولیة االجتماعیة حتى تصبح واجب ال یمكن التهرب منها أو التغاضي 
عنها، وال تكون منة  بل مسئولیة وواجب بالدرجة األولى ال یمكن التحلل أو اإلفالت منها، وبالتالي 

تحقیق التنمیة االقتصادیة والتنمیة یمكن تطبیقیها من خالل أجندة عملیة تساهم في خلق حالة تكاملیة ل
 .المستدامة

  
  الدراسات السابقة  4.2

  
  : فیما یأتي الدراسات السابقة الفلسطینیة والعربیة واألجنبیة التي لها عالقة بهذه الدراسة

  
  :الدراسات الفلسطینیة. 1.4.2

  
یرة والصغیرة جدا تقییم البیئة القانونیة للمنشآت الصغ"دراسة بعنوان ):  2009(خلیفة، وهنطش

         هدفت هذه الدراسة إلى استعراض البیئة القانونیة المتعلقة بالمنشآت ". والمتوسطة في فلسطین
من حیث , ، واالطالع على القوانین الفلسطینیة التي على عالقة مع هذه المنشآت)م .ص.ص( 

القوانین التشریعات المصرفیة،  ومن هذه, االمتیازات والمحفزات التي منحها القوانین لهذه المنشآت
وقانون المدن والمناطق الصناعیة، وقانون المواصفات والمقاییس الفلسطینیة، وقانون العمل 
الفلسطیني، وقوانین الشركات، وقوانین التجارة، وقانون تشكیل المحاكم النظامیة، وقوانین العالمات 

وخلصت الدراسة إلى أن البیئة القانونیة غیر . التجاریة، وقوانین الضریبة، وقانون تشجیع االستثمار
وقدمت الدراسة العدید من التوصیات ذات عالقة بموضوع , )م .ص.ص( مناسبة لعمل المنشآت

إقرار قانون معدل لقانون المصارف وتوسیع نطاق تطبیقه لیشمل إقراض المنشآت : البحث منها
ویمنحها إعفاءات ) م .ص.ص( لمنشآت وتعدیل قانون تشجیع االستثمار بحیث یشمل ا. الصغیرة

وامتیازات خاصة، وان یكون معیار االستفادة من االمتیازات هو مقدار القیمة المضافة التي تحققها 
وسن قانون جدید حول . المنشأة ، وأال یقتصر المعیار على رأس المال الذي یخص المنشآت الكبیرة

الساریة مع خفض رسوم التسجیل ووضع سجل خاص العالمات التجاریة لیحل محل القوانین القدیمة 
قرار مشروع الشركات. لهذه المنشآت ٕ . قانون التجارة وتوسیع قانون المدن والمناطق الصناعیة الحرةو  وا

مع ) م .ص.ص( ت الفلسطینیة على منتجات المنشآتوالتدرج في تطبیق التعلیمات الفنیة والمواصفا
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: ألمن االقتصادي، ومنح هذه المنشآت بعض الحوافز مثلاالهتمام بمحددات سالمة المستهلك وا
  .إعفاءات تتعلق بتكلفة خدمات تطبیق المواصفات وبعض الرسوم

  
مشاكل المنشآت الصغیرة جدا والصغیرة والمتوسطة في "دراسة بعنوان ):   2009(عطیاني، وعلي

ث أهمیتها في من حی) م .ص.ص( هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع المنشآت ". فلسطین
وسلطت الدراسة الضوء على , االقتصاد الفلسطیني والتحدیات والمشكالت المشتركة التي تواجهها

ال : خصائص ومیزات تلك المنشآت وتوزیعها حسب أنشطتها االقتصادیة، ومن نتائج هذه الدراسة
هذه  إلى جانب عدم وجود نظام إحصائي لتتبع عمل, )م .ص.ص( یوجد تعریف محدد للمنشآت

وأن هذه المنشآت لها هیاكل تقلیدیة وتعمل أساسا في الصناعات الخفیفة وانتاج . المنشآت ومراقبتها
وضعف الخبرة , وضعف الخبرة التسویقیة. وتدني نسبة التمویل المقدم لها. السلع االستهالكیة األساسیة

المنشآت سواء على صعید وقدمت الدراسة العدید من التوصیات لدعم هذه . والمهارة لدى العاملین
والدور المطلوب من المنشآت ومن أهم التوصیات , القطاع العام أو المؤسسات لمساندة والداعمة

والمساهمة في إنشاء . توفیر بیئة قانونیة وتشریعیة وتحدید تعریف واضح لها: للقطاع العام هي
نشاء وتمویل صندوق لتمویل المنشآت وتشجیعها لال. حاضنات أعمال ٕ نشاء . تجاه للتصدیروا ٕ وا

  .وتطویر سیاسات ترخیص المنشآت. المناطق الصناعیة الداخلیة والمجمعات الصناعیة
  

 - تجارب الدول في تطویر المنشآت الصغیرة والصغیرة جدا "دراسة بعنوان  ):  2009(حامد، وآخرون
وذلك من )  ص.ص(وهدفت هذه الدراسة تحسین الظروف المحیطة بعمل المنشآت ". دروس لفلسطین

خالل التعرف إلى تجارب العدید من الدول وسیاساتها في تطویر المشاریع الصغیرة وعلى كافة 
ومن حیث التمویل  , األصعدة من حیث تعریف هذه المنشآت  والقوانین المتبعة  في التعامل معها

راسة على أن هناك وآلیات تقدیم الخدمات المساندة لهذه المنشآت وبرامج التطویر لدیها، وخلصت الد
والجانب . القوانین المشجعة والمطورة لهذه المنشآت:ثالث محاور تؤثر على عمل المنشآت وهي 

 .والخدمات المساندة لهذه المنشآت. التمویلي إلنشاء المنشآت وانعكاسه على االستمراریة والتطور
ة النقد ووزارة االقتصاد وبینت هذه الدراسة أن هناك دورا مهما لمؤسسات القطاع العام مثل سلط

ومن التوصیات المقترحة إصدار . الوطني والتخطیط والعمل في استحداث مركز فلسطیني للمنشآت
قوانین تساهم في تشجیع هذه المنشآت وتقدیم إعفاءات ضریبیة، والزام الحكومة بشراء بعض السلع من 

  ).ص.ص(إنتاج المنشآت 
  

مشاریع  الصغیرة والمتوسطة في النمو االقتصادي والتشغیل دور ال"دراسة بعنوان ):   2006(حامد 
وهدفت إلى دراسة واقع المشاریع الصغیرة والمتوسطة ". ، دراسة حالة ) 2004- 1990( في فلسطین
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في فلسطین والتعرف إلى المحددات التي تعیق نموها، وما أهم االستراتجیات التي یمكن إتباعها لدعم 
یاس مساهمة هذه المشاریع  في النمو االقتصادي والتشغیل، وأظهرت نتائج هذه المشاریع، إلى جانب ق

الدراسة أن المشاریع  الصغیرة والمتوسطة تساهم بشكل كبیر وفعال في توظیف العمالة الماهرة وغیر 
إلى جانب أن , الماهرة، وأن تنمیة هذه المشاریع  تؤثر بشكل فعال على النمو االقتصادي في فلسطین

ومن توصیات هذه . شاریع تفتقر للخدمات األساسیة والرعایة من قبل المؤسسات الرسمیةهذه الم
ووضع , الدراسة ضرورة وضع استراتجیات وخطط مستقبلیة لتطویر المشاریع الصغیرة والمتوسطة

  .تعریف لهذه المشاریع  یتناسب مع الحالة الفلسطینیة مع فصل هذا القطاع عن القطاع غیر المنظم
  

الواقع / تدریب العاملین في المشاریع صغیرة الحجم" دراسة بعنوان ):  2003( تجارة رام اهللاغرفة 
وهدفت هذه الدراسة التعرف إلى االحتیاجات التدریبیة واإلداریة والمهنیة للمشاریع ". واالحتیاجات

. مشروع 80المتوسطة وصغیرة الحجم في محافظة رام اهللا والبیرة، وتم اختیار عینة عشوائیة من 
من المشاریع متوسطة وصغیرة الحجم یفتقر إلى برامج % 71أن : وخلصت الدراسة إلى نتائج مفادها

تدریبیة من النواحي اإلداریة المختلفة، وأیضا یصاحبه افتقار للنظم اإلداریة السلیمة خاصة فیما یتعلق 
نظیم وعدم المنهجیة على أغلب ویغلب جانب عدم الت, بالهیاكل التنظیمیة والبیئة الداخلیة للمشروع

. برامج التدریب المقدمة من قبل مؤسسات التدریب المختلفة سواء الحكومیة أو الخاصة أو األجنبیة
وضرورة توفر الخبراء , ومن توصیات الدراسة تطویر برامج تدریبیة مشتركة مع مؤسسات تدریبیة

  .اعیةوالمختصین للبرامج التدریبیة في المجاالت المهنیة والصن
  

دورها في االقتصاد : المؤسسات الصغیرة الفلسطینیة "دراسة بعنوان ): 2001(ومهنا أبو بكر،
وهدفت هذه الدراسة إلى زیادة الوعي بأهمیة ". الفلسطیني وأثر العقوبات االقتصادیة اإلسرائیلیة علیها

وتعزیز , الجتماعیةدور المؤسسات الصغیرة  في االقتصاد الفلسطیني وفي التنمیة االقتصادیة وا
االهتمام بها والى بلورة سیاسة تجاه هذه المؤسسات تنسجم مع الدور الذي تلعبه في الحیاة االقتصادیة 

والى قیاس عمق تأثیر اإلجراءات االقتصادیة اإلسرائیلیة , وتحیید السلبیات التي تواجهها, الفلسطینیة
على عینة عشوائیة  2001شهر تموز وآب لعام حیث تم إجراء البحث في الفترة الواقعة بین . علیها

وبینت نتائج الدراسة أن هناك غیاب للسیاسات الواضحة . شملت جمیع مناطق الغرف التجاریة
إلى جانب ضعف الخدمات المساندة التي , والبرامج والتشریعات التي تكفل تعزیز دور هذه المؤسسات

العام أو مؤسسات ممثلة للقطاع الخاص، وضعف تقدمها جهات مختلفة لهذه المؤسسات سواء القطاع 
وعلى صعید المؤسسات نفسها هناك ضعف في المهارات اإلداریة , المؤسسات التي تمثل هذا القطاع

ومن توصیات الدراسة ؛ وضع قانون یقر بدور المؤسسات .وضعف في القدرات التسویقیة وغیرها
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للمشروعات في مؤسسات القطاع الخاص وتوفیر  الصغیرة في التنمیة االقتصادیة وضمان تمثیل مالئم
  .نظام احصائي خاص بالشركات حسب حجم العمال 

  
  :الدراسات العربیة .2.4.2

  
قیاس كفاءة التمویل الحكومي الموجه نحو تنمیة المشاریع  "دراسة بعنوان ):   2009( أ ، النسور  

ات اإلقراض الحكومیة الموجه إلى وهدفت هذه الدراسة قیاس دور بعض مؤسس". الصغیرة في األردن
وصندوق , قطاع المشاریع الصغیرة مثل صندوق التنمیة والتشغیل، ومؤسسة اإلقراض الزراعي

إلى جانب قیاس الكفاءة االقتصادیة واالجتماعیة , الحرفیین على دالة إنتاج المشاریع الصغیرة
نسبیة في أسعار عناصر اإلنتاج على وكذلك قیاس أثر التغیرات ال, ومؤشرات اإلنتاج لهذه المشاریع

إن المشاریع  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة. تكلفة فرصة  العمل ومستویات العمالة فیها
. الصغیرة الممولة من صنادیق التنمیة والتشغیل وقروض الحرفیین تمتاز بكثافة في عنصر العمل

كذلك , عي تتسم بكثافة في عنصر رأس المالوالمشاریع الصغیرة الممولة من مؤسسة اإلقراض الزرا
ن المشاریع  . تتمتع هذه المشاریع  بكفاءة اجتماعیة تفوق تلك الممولة من المصادر الحكومیة األخرى ٕ وا

الممولة من صندوق قروض الحرفیین قد حققت المعدل األعلى إلنتاجیة عناصر اإلنتاج الكلیة مقارنة 
وفیما یتعلق بفرص العمل ومستویات العمالة في . األخرىمع بالمشاریع الممولة من المصادر 

المشاریع الصغیرة الممولة من مؤسسة اإلقراض الزراعي، فهي تتأثر بصورة أكثر وذلك بسبب تغیر 
العمل على إنشاء هیئة علیا لتنمیة : وقدمت الدراسة بعض التوصیات أهمها. أسعار عناصر اإلنتاج

  .ج مؤسسات التمویل الحكومیة في مؤسسة واحدةالمشاریع الصغیرة في األردن ودم
  
وهدفت ". الشركات العراقیة الصغیرة مشكالت الواقع واتجاهات الحل"دراسة بعنوان ):  2007( حمد أ

, هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع الشركات العراقیة والمشكالت التي تعاني منها هذه الشركات
التقلیل من هذه المشكالت المالیة واإلداریة والتنظیمیة والبیئیة  والعمل على وضع آلیات للتصدي أو

ولتحقیق هدف هذه الدراسة قامت الباحثة بتصمیم استبانه , التي تواجه هذه المشاریع في الوضع الراهن
وخلصت الدراسة إلى . ثم قامت بجمع وتحلیل البیانات المرتبطة بتلك المشكالت, لهذا الغرض

من المشكالت المدروسة تعیق جمیعها أداء الشركات % 66سریان مفعول : أبرزها مجموعة من النتائج
العراقیة الصغیرة، وقد استفحلت هذه المشكالت نتیجة أزمة االحتالل والوضع األمني المتردي ولوحظ 
إن بعض العوامل لم یكن لها تأثیر كبیر على واقع الشركات العراقیة منها قلة أو ندرة رأس المال 

: ومن التوصیات التي قدمت خالل هذه الدراسة. بة إجراءات التسجیل والحصول على التراخیصوصعو 
وتأسیس مراكز المعلومات بالغرف التجاریة والصناعیة . تشجیع إقامة المجمعات الصناعیة
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وتشكیل هیئة باسم المشاریع الصغیرة تتبع أداریا وزارة الصناعة وترتبط مهنیا باتحاد . واالتحادات
صناعات العراقي ونقابات عمال العراق تتولي مهمة التخطیط إلجراءات تنفیذ سیاسات خاصة ال

قرارها واإلشراف على تنفیذها ٕ خضاع منتجات المشاریع الصغیرة لرقابة الجهاز . بالمشاریع الصغیرة وا ٕ وا
انین االحتكار واالهتمام بالصناعات الریفیة والتراثیة ودعمها بقو . المركزي للقیاس والسیطرة النوعیة

  .وتشجیع المنافسة الشریفة
  

دراسة میدانیة _استراتیجیة االستثمار والتمویل في المشاریع الصغیرة "دراسة بعنوان ):  2007(كنجو 
ركزت هذه الدراسة على المشاریع  الصغیرة وخصائصها ". _للمشروعات الصغیرة في مدینة حلب

المشاریع األخرى، وذلك من خالل تسلیط الضوء على أهم والمعاییر المتبعة في تمییزها عن غیرها من 
. المشكالت التي تعاني منها هذه المشاریع، وذلك للتوصل إلى بعض الحلول واالقتراحات المناسبة لها

أن هذه المشاریع  تعاني من العدید من المشكالت من بینها نقص التمویل، : ومن نتائج الدراسة
جود نظم معلومات إداریة وعدم اهتمام من قبل الحكومة بمثل هذه وضعف الخبرة واإلدارة، وعدم و 

ضرورة االهتمام بهذه المشاریع  من خالل االهتمام بالعمالة : ومن توصیات الدراسة. المشاریع
إلى جانب عدم االعتماد على مصادر التمویل غیر الرسمیة، وضرورة  ،واالهتمام بالمعلومات والبحوث

  .فیة جدیدة للتعامل مع المشاریع  الصغیرة على أسس غیر تقلیدیةإیجاد صیغ تمویلیة مصر 
 

دور البنوك والمؤسسات المالیة في تمویل المشاریع الصغیرة " دراسة بعنوان ):  2006( حداد 
هدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على االختالف ". والمتوسطة ،أضاءات من تجربة األردن والجزائر 

والتعرف إلى واقع هذه المشاریع  وأهم التحدیات , شاریع الصغیرة والمتوسطةفي تعریفات ومفاهیم الم
واعتمد الباحث في دراسته . والمعوقات التي تواجهها وأیضا التعرف إلى مصادر التمویل وتقییم دورها

على المنهج الوصفي والكمي العام واعتمد على البیانات واإلحصاءات والنشرات المتوفرة، وخلص 
داریة وتسویقیة وتنظیمیة: ى النتائج اآلتیةالبحث إل ٕ . تواجه هذه المشاریع صعوبات ومشاكل مالیة وا

وقدم الباحث التوصیات  .ودور البنوك غیر كاف في توفیر القروض الالزمة وأسعار الفائدة عالیة
. مشاریعضرورة سن وتفعیل التشریعات والقوانین واألنظمة المحفّزة على االستثمار في هذه ال: اآلتیة

والعمل . والعمل على إیجاد جهة واحدة تهتم بشؤون هذه المشاریع من حیث التمویل واإلدارة والتسویق
وضرورة تفعیل دور البنوك والمؤسسات . على توفیر الحوافز التشجیعیة المناسبة لجذب رؤوس األموال

  .یسرةالتمویلیة لتوفیر القروض المناسبة والمیسرة وبفوائد منخفضة وضمانات م
   

_ تفعیل دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في عملیة التنمیة "دراسة بعنوان ):   2005( زیدان
وهدفت هذه الدراسة التعرف إلى مساهمة ". _دراسة حالة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في سوریا
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مساهمتها في المشاریع  الصغیرة والمتوسطة في عملیة التنمیة الصناعیة في سوریا وذلك من خالل 
تكوین القیمة المضافة واإلنتاج اإلجمالي الصناعي، والتعرف إلى مدى مساهمة هذه المشاریع  في 
التنمیة االجتماعیة واإلقلیمیة من خالل دراسة مساهمتها في تشغیل األیدي العاملة، والحد من البطالة 

مكانیة تفعیل هذا القطاع ٕ اریع الصغیرة الصناعیة تواجه العدید أن المش:ومن نتائج الدراسة . والفقر، وا
األسلوب اإلداري : من المشاكل والمعوقات والتي تحد من دورها التنموي، ومن أهم هذه المشكالت

المتخلف المتبع، وغیاب التدریب، وعدم اعتماد دراسات جدوى اقتصادیة إلى جانب اإلجراءات اإلداریة 
اعتماد معیار العمالة في : ت الدراسة توصیات وهيالمعقّدة للحصول على التراخیص الرسمیة، وقدم

وتسهیل اإلجراءات اإلداریة والتخفیف من الضرائب . تصنیف المشاریع  الصغیرة والمتوسطة
وتقدیم مزایا . ودعم الدولة للتعاقد بالباطن مع المشاریع الصغیرة والمتوسطة والكبیرة. المفروضة

وتأسیس مركز وطني للصیانة . لما زادت الطاقة اإلنتاجیةوتسهیالت للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ك
  .  ووضع برامج تدریبیة خاصة بالصیانة

  
ماهیتها والتحدیات الذاتیة فیها مع إشارة خاصة : المشاریع الصغیرة"دراسة بعنوان ):   2005(الوادي 

ختالف في تعریف وهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على مشكلة اال". لدورها في التنمیة في األردن
مفهوم المشروع الصغیر، والتأثیر الذي تحدثه هذه المشكلة إلى جانب تشخیص التحدیات التي تواجه 

وتوصلت الدراسة إلى أن التوجهات في البلدان العربیة لتنمیة هذه المشاریع  ال تزال في . هذه المشاریع
وأن استراتیجیة التركیز , لصغیرة المستقرةمهدها مع ضرورة التمییز بین المشاریع  النامیة والمشاریع ا

ومن أهم أسباب فشل هذه , تساهم في مواجهة جانب من التحدیات الناجمة عن محدودیة النشاط
: ومن التوصیات التي عرضت. المشاریع  ناجم عن نقص المهارات والقدرات اإلداریة ونقص التمویل

ن برامج الدعم الحكومیة تساهم في . ع الصغیرةضرورة تطویر المهارات والقدرات لدى مالكي المشاری ٕ وا
  .إضافة إلى االتجاهات الحدیثة إلى التوجه إلى التمویل بالمشاركة, تذلیل التحدیات الخاصة بالتمویل

  
دراسة میدانیة وتحلیلیة للمشاكل والعقبات التي تواجه المشاریع  " دراسة بعنوان): 2005(میا 

وهدفت هذه الدراسة تسلیط الضوء على أهمیة الدور ". ربي السوريالصناعیة الصغیرة في القطر الع
الذي یمكن أن تلعبه المشاریع الصناعیة الصغیرة في تحقیق التنمیة المتوازنة في سوریا، من خالل 
قدرتها الكبیرة على إیجاد فرص عمل لعدد كبیر من األیدي العاملة، وكذلك توفیر دخل لهم وألصحاب 

خیص المشاكل والعقبات التي تواجهها، والتعرف إلى مدى االهتمام الحكومي هذه المشاریع، وتش
من المشاریع الصغیرة تم إقامتها % 80لوحظ أن : ومن نتائج الدراسة. والشعبي بمثل هذه المشاریع

وانخفاض المستوى التعلیمي ألصحاب هذه المشاریع، , دون إجراء أیة دراسة جدوى اقتصادیة لها
وعدم وجود أیة جهة مهمتها القیام بتقدیم النصح والمشورة للمستثمر في , ارات اإلداریةوافتقارهم للمه
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القطاع الخاص وخصوصا للمشروعات الصناعیة الصغیرة، وذلك حول فرص االستثمار المتاحة 
واختیار أصناف اإلنتاج، وأن إجراءات الترخیص وتنفیذ المشاریع  الصناعیة الصغیرة تخضع 

یة طویلة ومكلفة لكونها تحتاج إلى موافقة العدید من الجهات والمؤسسات والدوائر إلجراءات روتین
وتعدد األنظمة والقوانین المتعلقة بالقطاع الصناعي الخاص وتعدد الجهات المعنیة بإصدار , الرسمیة

ومن التوصیات . هذه القوانین مما یؤدي إلى تضاربها أحیانا ویشكل عائقا أمام نموها وتوسعها
. إیجاد تعریف واضح وموحد للمشروعات الصغیرة یتالءم مع واقع االقتصاد السوري الحالي: مقدمةال

بتوفیر البیانات . واحداث مراكز للدراسات واالستشارات االقتصادیة والفنیة بحیث تقوم هذه المراكز
وتشجیع . داریةوتطویر األنظمة والقوانین الخاصة بتنظیم الترخیص وتبسیط إجراءاته اإل. والمعلومات

إقامة المؤسسات التسویقیة المتخصصة في تسویق اإلنتاج وتوفیر البیانات األساسیة عن األسواق 
وتقدیم إعفاءات ضریبیة للمشروعات الصغیرة وبشكل خاص إعفاءات على . المحلیة والدولیة

لغاء ضریبة اآلالت والمعدات  ٕ  .ومستلزمات اإلنتاجالصادرات التي تعتمد على تصنیع المواد المحلیة وا
 

المشكالت التمویلیة في المشاریع الصناعیة الصغیرة في القطر "دراسة بعنوان ):   2004(سلیمان 
وهدفت هذه الدراسة التعرف إلى مفهوم المشاریع  الصناعیة الصغیرة وعلى معاییر ". العربي السوري

كل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع  والتعرف إلى المشا, التفریق التي تمیزها عن المشاریع الكبیرة
وخلصت الدراسة إلى النتائج . وأسالیب حل هذه المشكالت، حیث اعتمد الباحث المنهج الوصفي

وافتقاد الصناعات . تعدد الجهات المعنیة بالصناعات الصغیرة في سوریا وعدم التنسیق بینهما: اآلتیة
, تخصصة بدعم وتشجیع الصناعات الصغیرةوفقدان وضعف المؤسسات الم, الصغیرة إلى التخصص

واالعتماد األساسي على المدخرات . وتعدد الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعیة الصغیرة
وضعف نظام الرقابة على , وصعوبات في التسویق, الفردیة والعائلیة في تأسیس وتمویل المشاریع

إنشاء جهاز أو هیئة متخصصة للمنشآت  :وقدمت الدراسة المقترحات اآلتیة .الجودة في المنشآت
نشاء إدارات متخصصة للمنشآت  الصناعیة الصغیرة في الجهات الحكومیة, الصغیرة ٕ عداد . وا ٕ وا

واالهتمام في . اإلحصاءات الدوریة الالزمة عن تأسیس وتشغیل وتحدید مشكالت المشاریع الصغیرة
. امج لتدریب مدراء المشاریع والعاملین فیهالتدریب من النواحي اإلداریة والفنیة من خالل وضع برن

وتوفیر معلومات من . ووضع التسهیالت المالیة الالزمة وتخفیض نسب الفائدة على القروض الممنوحة
  .  خالل االنترنت عن األسواق المحلیة والخارجیة

  
صادیة في تنافسیة الصناعات الصغیرة ودورها في التنمیة االقت" دراسة بعنوان):  2003(العباسي 

وهدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع الصناعات الصغیرة في األردن إلى جانب إیضاح ". األردن
وأیضا تحدید دور الصناعات الصغیرة في تحقیق التنمیة , مفهوم التنافسیة والمعاییر التي تحكمها
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ة، واستخدمت االقتصادیة من خالل مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي وتوفیر فرص عمل جدید
الدراسة التحلیل اإلحصائي الوصفي في عرض البیانات واالستبانات والمقابالت الشخصیة كأدوات 

ومن أهم نتائج هذه الدراسة هي أن الصناعات . لتحلیل تنافسیة الصناعات الصغیرة ودراسة واقعها
والمعیقات التي تحد من الصغیرة تشكل واقعا ممیزا وجوهریا في االقتصاد الوطني بالرغم من المشاكل 

وهناك سیادة ألنماط سلوكیة غیر تنافسیة مما أعاق تطویر عناقید صناعیة , أدائها لدورها االقتصادي 
فاعلة، إلى جانب األثر األیجابي للزیادة في الناتج المحلي اإلجمالي والدین الحكومي واألثر السلبي 

: وخلصت الدراسة. تثمار في الصناعات الصغیرةلكل من اإلنفاق االستهالكي الخاص والعام على االس
إلى إن أهم ادوار الصناعات الصغیرة في األردن تكمن في المساهمة في توفیر فرص عمل وقدرتها 

عدم اعتماد : ومن ابرز توصیات الدراسة. على إنتاج سلع مناسبة للسوق المحلي بكلف منخفضة
د دراسات نوعیة في تنافسیة المنشآت الصناعیة واعتما. معیار واحد عند تعریف الصناعات الصغیرة

نشاء مؤسسات داعمة وحاضنات أعمال من أجل تطویر . الصغیرة وفقا للنشاط االقتصادي واإلقلیم ٕ وا
وضرورة توفیر الحكومة للبنى التحتیة المالئمة والتشریعات الالزمة لدعم وتطویر . عناقید صناعیة

  .تي تواجه هذا القطاع الحیويالمشاریع الصغیرة ومعالجة المشكالت ال
  

  :الدراسات األجنبیة  .3.4.2
  

المنشآت الصغیرة والمتوسطة في فلسطین الوضع الحالي "دراسة بعنوان :  ) 2006(الحذوة، والبندك 
وهدفت هذه الدراسة إعطاء صورة عامة لقطاع المشاریع الصغیرة والتعرف إلى ". والرؤیا المستقبلیة

, تي تقف في وجه تنمیتها من أجل وضع استراتجیات تنمویة مستقبلیة مناسبةالمشاكل والمعیقات ال
حیث تناولت الدراسة خمسمائة منشأة صغیرة ومتوسطة عاملة في قطاعات مختلفة وقام البحث بتوفیر 

ومن هذه اإلحصاءات أن غالبیة هذه المنشآت . إحصاءات رئیسة حول المنشآت الصغیرة والمتوسطة
من القوى العاملة في القطاع الخاص % 80أو غیر مسجلة على اإلطالق، وأن  غیر مسجلة رسمیا

من المنشآت الصغیرة والمتوسطة تقوم بتصدیر % 9تعمل لدى المنشآت الصغیرة والمتوسطة و
ال وجود لتعریف وطني عام : وخلصت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتیة. منتجاتها،  وغیرها من النتائج

وأن جهود تطویر المشاریع الصغیرة والمتوسطة ما زالت , صغیرة والمتوسطةوشامل للمنشآت ال
وأن دور القطاع العام معتدل في . عشوائیة ومتفرقة بدون رؤیا واضحة ومركزة وغیاب القواعد المحددة

وافتقار . مساعدته للمشاریع الصغیرة والمتوسطة، مع عدم توفر رؤیا واستراتیجیة لتطویر هذا القطاع
ومن توصیات الدراسة . لمنشآت إلى الخبرة والفهم الواضح للمفاهیم اإلداریة والتسویقیة والمالیةهذه ا

إجراء تعدیالت سیاسیة لدعم المشاریع الصغیرة، وحمایة الصناعة المحلیة من االستیراد غیر 
داریة وتدریبیة لهذا القطاع ٕ   .المدروس، وتقدیم مساعدات تقنیة وا
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قلیمیة لمؤشرات التنمیة المستدامة لقطاعات "دراسة بعنوان ):  2005(األمم المتحدة  ٕ مالمح قطریة وا

حیث تطرح هذه الدراسة )". قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم( مختارة في منطقة االسكوا 
مؤشرات التنمیة المستدامة في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، ویستعرض مالمحه 

قائمة لدعم قدرته التنافسیة، وذلك للمساهمة في وضع تصور لبرامج وآلیات لمتابعة تنمیة والمبادرات ال
ومن المؤشرات المتداول بها لقطاع المؤسسات الصغیرة والصغیرة جدا . هذا القطاع في منطقة االسكوا

 ومساهمة المؤسسات الصغیرة. تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم: في دول االسكوا هي
وتفید الدراسة أن هذا  .وبرامج الدعم الحالیة. والمتوسطة الحجم في العمالة والقیمة المضافة والناتج

القطاع في دول االسكوا یواجه تحدیات كبیرة نتیجة التطورات اإلقلیمیة والدولیة، وأن دور الحكومة 
إن البیانات المتعلقة  حیث تفید الدراسة. متواضع في التعامل مع التطورات والتكیف مع المستجدات

بمساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم في االقتصاد الوطني أو قطاع التصنیع غیر متوفرة، 
والتي یمكن إن , وقلیل من هذه البلدان یقوم بجمع البیانات الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  .ضع استراتیجیات لدعمها وتنمیتها لو , تشكل هذه المعلومات والبیانات أساسا أمام صانعي القرار
  

  :تعقیب على الدراسات السابقة .4.4.2
  

, من خالل االطالع على العدید من الدراسات التي تتناول قطاع المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا
. حاولت الباحثة عرض الدراسات واألدبیات التي تتكامل مع موضوع الدراسة التي تعمل على إعدادها

معظم هذه الدراسات الواقع الذي تعیشه هذه المشاریع من خالل تعریفها ومعاییر حیث شخّصت 
تصنیفها، واستعراض العدید من المشاكل والمعوقات التي تحد من مساهمتها في تحقیق أهداف التنمیة 
االقتصادیة، حیث یجمع جمیع الدارسین في هذا المجال على أن تطویر هذا القطاع وحل مشاكله له 

وقامت العدید من , طردیة في حل مشكلة البطالة والفقر، وبالتالي تحقیق العدالة المجتمعیةعالقة 
الدراسات باستعراض جوانب محددة ذات عالقة مع هذه المشاریع وتشخیصها ووضع الحلول المقترحة، 

لى حیث قدمت هذه الدراسات العدید من التوصیات لیتم تطبیقها واعتمداها من قبل القطاع العام ع
اعتبار أن هذا القطاع هو المشرع وهو الذي یرسم السیاسات االقتصادیة وبرامج التنمیة االقتصادیة 

  .والتنمیة المستدامة
  

وعلى صعید الدراسات الفلسطینیة كان هناك إجماع على ضرورة العمل على سن قوانین تنظم عمل 
وأن مشاكل . د لهذا القطاعهذا القطاع مع كافة األطراف، إلى جانب غیاب تعریف واضح ومحد

التمویل والتسویق هي من أكثر المعیقات التي تحد من تطویر هذا القطاع، إلى جانب الخلل في 
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الهیاكل التنظیمیة، وضعف الخبرة والمهارات لدى العاملین وأصحاب هذه المنشآت، وضعف الخدمات 
إلى إن العدید من )  2006البندك، الحذوة، و ( المقدمة والتي تدعم هذه المشاریع، حیث تطرقت دراسة

  .المشاریع غیر مسجلة رسمیا أو غیر مسجلة على اإلطالق
  

وحسب رأي الباحثة لم یتطرق احد إلى دراسة دور القطاع العام كوحدة واحدة بشكل تفصیلي  
, وتشخیص آلیات وبرامج عملیة في تطویر وتفعیل هذا القطاع من وجهة نظر أصحاب هذه المشاریع

ان هناك استعراض للعدید من المشاكل وتقدیم بعض التوصیات الموجهة للقطاع العام؛ حیث ك
والتي استعرضت الدور الذي تقوم به دوائر القطاع العام , فالدراسة هي مكملة للدراسات التي سبقتها

في تحفیز هذه المشاریع من خالل برامجها، إلى جانب التطرق إلى دور هذه المشاریع في تحقیق 
  .نمیة االقتصادیة من خالل بعض المؤشراتالت
  

وعند مقارنة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة العربیة أو األجنبیة نجد إن معظمها أنجز بعد عام 
، حیث كانت هذه الدراسة هي الدراسة األحدث، وعلى صعید العینة المبحوثة فتطرفت معظم 2000

ن هذه الدراسة ركزت على القطاع الصناعي في محافظة الدراسات الفلسطینیة إلى كافة القطاعات، ولك
الخلیل وبیت لحم، والمرخصة من قبل وزارة االقتصاد الوطني، علما بان محافظة الخلیل هي من أكبر 
المحافظات التي بها مشاریع صناعیة صغیرة وصغیرة جدا حسب إحصائیات وزارة االقتصاد الوطني 

  .لفلسطینیة السابقة على محافظة رام اهللا والبیرة ونابلس، حیث اقتصرت  بعض الدراسات ا 2011
  

وأما في الدراسات العربیة فلقد تطرقت بعض هذه الدراسات إلى دراسة القطاع الصناعي إلیمان 
الباحثین بأهمیة هذا القطاع في تحقیق التنمیة االقتصادیة، وقامت الباحثة باالستعانة بهذه الدراسات 

كتابة اإلطار النظري، وبناء االستبانة ، وأیضا مقارنة نتائج : ة جوانب ومنهاواالستفادة منها في عد
  .   هذه الدراسة مع الدراسات السابقة
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  الفصل الثالث
______________________________________________________  

جراءاتها ٕ   منهجیة الدراسة وا
  

  مقدمة   1.3
  

تعتبر منهجیة الدراسة واجراءاتها طریقة لحل المشكلة البحثیة على نحو منظم، وفیها یـتم اتبـاع خطـوات 
ـــة إلجـــراء التحلیـــل  ـــات المطلوب ـــى البیان ـــتم الحصـــول عل ـــة، ومـــن خاللهـــا ی علمیـــة مختلفـــة تتبناهـــا الباحث

علقة بموضـوع الدراسـة، اإلحصائي للتوصل إلى النتائج، والتي یتم تفسیرها في ضوء أدبیات الدراسة المت
   .وبالتالي تحقق الدراسة األهداف التي تسعى إلیها

   
یضــــاحا لمــــنهج الدراســــة، ومجتمعهــــا، ووصــــفا لعینــــة الدراســــة وطریقــــة  ٕ ویتنــــاول هــــذا الفصــــل عرضــــا وا
اختیارها، باإلضافة لوصف أداة الدراسة التي تم اسـتخدامها لجمـع بیانـات الدراسـة، وصـدق أداة الدراسـة 

واجـــراءات تطبیـــق الدراســـة، وكـــذلك المعالجـــة اإلحصـــائیة التـــي اســـتخدمتها الباحثـــة فـــي تحلیـــل  وثباتهـــا،
  : البیانات، وذلك حسب التفصیل اآلتي

  
 منهجیة الدراسة  2.3

  
انطالقــا مــن طبیعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقیقهــا، اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي 

لهــذه الدراســة؛ ألنــه یصــف ویحلــل آراء المبحــوثین أصــحاب المشــاریع باعتبــاره أنســب المنــاهج البحثیــة 
الصــغیرة والصــغیرة جــدا فــي محــافظتي الخلیــل وبیــت لحــم، وال یكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات 

باستقصـــاء مظــــاهر دور القطـــاع الحكــــومي الفلســــطیني فـــي تحفیــــز المشــــاریع الصـــغیرة والصــــغیرة جــــدا  
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تصــادیة، بــل یتعــداه إلــى التحلیــل والــربط والتفســیر للوصــول إلــى اســتنتاجات وانعكاســه علــى التنمیــة االق
  . تبنى علیها مقترحات الدراسة

  
  مجتمع الدراسة   3.3

  
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع أصــحاب المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا المرخصــة فــي 

یـث بلـغ عـددهم فـي محافظـة بیـت لحـم    فـردا، ح)  570 (محافظتي الخلیل وبیـت لحـم والبـالغ مجمـوعهم 
فــــردا، وأســــماء أصــــحاب المشــــاریع )  447( فــــردا، بینمــــا بلــــغ عــــددهم فــــي محافظــــة الخلیــــل )  123( 

الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا المكونة لمجتمع الدراسة فـي محـافظتي الخلیـل وبیـت لحـم، متـوفرة فـي 
شــهر كــانون أول مــن العــام ي الفلســطیني خــالل الســجالت الرســمیة المعتمــدة فــي وزارة االقتصــاد الــوطن

  . م2010
  

  عینة الدراسة 4.3
   

حیث أنه تتوفر قائمة بجمیع مفردات مجتمع الدراسة، فـإن الباحثـة اختـارت عینـة طبقیـة عشـوائیة بنسـبة 
طبقـــات متجانســـة غیـــر متداخلـــة مــن مجتمـــع الدراســـة، حیـــث قامــت بتقســـیم مجتمـــع الدراســـة إلــى % 45

وع، وذلك حتى یكون تمثیل تلـك الطبقـات فـي عینـة الدراسـة بـنفس النسـبة التـي توجـد حسب موقع المشر 
)  256( فیها في مجتمع الدراسة، وبلغ المجموع الكلي ألفراد عینـة الدراسـة الممثلـة فـي جمیـع الطبقـات 

فــردا، وبعــد ذلــك تــم اختیــار عشــوائي لمفــردات العینــة مــن تلــك الطبقــات حســب حجــم كــل طبقــة، وذلــك 
  : العالقة اآلتیةحسب 

  
   ) 137، ص1989الصیاد، (  مدخل رابطة التربیة األمریكیة عدد أفراد العینة من كل طبقة حسب

  
  ) أ  -1( أ × ن× 2س      =الحد األدنى لحجم العینة 

  ) أ  -1( أ × 2س× )  1-ن( × 2د            
  حجم المجتمع : ن
  )  0.05= د( الخطأ في تقدیر النسبة ونفترض أنها تساوي : د
  )  0.50= أ ( النسبة المقدرة في المجتمع ونفترض أنها تساوي : أ

  )  3.841= 2س( ودرجة حریة واحدة وتساوي %  95هي قیمة مربع كاي عند درجة ثقة : 2س
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           =الحد األدنى لحجم العینة                
            3.841 ×  570 ×  0.5 ×  0.5 _____             =       547.3425______  

                     2  )0.05(  ×)570-1 + (3.841 × 0.5 × 0.5               1.4225  +0.96025  
  

         229.71=       547.3425=   الحد األدنى لحجم العینة 
                   2.38275  

  
مـن %  40وهـو مـا یمثـل نسـبة  فـردا 230ومن المعادلة السابقة نجـد أن الحـد األدنـى لحجـم العینـة هـو 

، وفــي هــذه الدراســة %  40مجتمــع الدراســة، وبالتــالي یمكــن اختیــار تلــك النســبة أو أي نســبة أكبــر مــن 
مـن مجتمـع الدراسـة لتكـون عینـة ممثلـة وأكبـر مـن الحـد األدنـى حسـب مـا %  45اختارت الباحثة نسـبة 

 .فردا  256أشارت إلیه المعادلة السابقة، أي 
  
عرف إلى عـدد أصـحاب المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا  فـي محـافظتي الخلیـل وبیـت لحـم ویمكن الت 

الــذین شــملتهم عینــة الدراســة مــن كــل طبقــة مــن طبقــات مجتمــع الدراســة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول     
  : اآلتي)  1.3( 
  

ة الدراسة الممثلـة عدد أفراد كل طبقة في مجتمع الدراسة ونسبتهم المئویة وعدد أفراد عین  : 1.3جدول 
  .من كل طبقة وعدد االستبانات الموزعة والمرجعة

  

  المحافظة 
عدد أفراد كل 
طبقة في 

  مجتمع الدراسة  

النسبة المئویة 
ألفراد كل طبقة 
في مجتمع 
  الدراسة 

عدد أفراد عینة 
الدراسة الممثلة   

  من كل طبقة

  عدد االستبانات

  حةالصال  المستبعدة  المرجعة   الموزعة
  192  5  197  201  201  %78.42  447  الخلیل

 51 1 52  55  55  %21.58  123  بیت لحم

  243  6  249  256  256  %100  570  المجموع

  
فردا، حیث كان عدد أفراد )  256( أن عدد أفراد العینة الممثلة الكلي هو )  1.3( یتضح من الجدول 

. فـردا)  55 (ا، ومن محافظـة بیـت لحـم هـو فرد)  201( عینة الدراسة الممثلة من محافظة الخلیل هو 
كما یتضـح أن عـدد االسـتبانات الموزعـة شـمل جمیـع أفـراد عینـة الدراسـة فـي كـل مـن محـافظتي الخلیـل 

اســتبانة فــي )  52( اســتبانة فــي محافظــة الخلیــل، وتــم إرجــاع )  197( وبیــت لحــم، ولكــن تــم إرجــاع 
اسـتبانة، وكـذلك تـم اسـتبعاد )  249( انات المرجعـة محافظة بیت لحم، وبالتالي بلغ مجموع عدد االستب



 

  57

اسـتبانة مـن محافظـة بیـت لحـم لعـدم صـالحیتها، وبالتـالي  ) 1( استبانات من محافظة الخلیل و  ) 5( 
% 95اســتبانة وبنســبة )  243( بلــغ مجمــوع االســتبانات الصــالحة والتــي خضــعت للتحلیــل اإلحصــائي 

  .     على عینة الدراسة الممثلة من مجموع االستبانات التي تم توزیعها
  

وتعرـفـت الباحثــة إلــى خصــائص العینــة اإلحصــائیة حســب المتغیــرات الدیموغرافیــة ألصــحاب المشــاریع 
الجنس، والعمـر، والمؤهـل العلمـي، ( الصغیرة والصغیرة جدا  في محافظتي الخلیل وبیت لحم من حیث 

الموقـع، ( غیرة والصـغیرة جـدا  مـن حیـث ، وكذلك حسب خصائص المشاریع الصـ)وعدد سنوات الخبرة 
)       2.3( ، وذلـك كمـا هـو موضـح فـي الجـداول )وسنة التأسـیس، والملكیـة، ورأس المـال، وعـدد العـاملین 

  : آلتیةا)  10.3) (  9.3) (  8.3) (  7.3) (  6.3) (  5.3) (  4.3) (  3.3( 
  

  لجنس أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر ا  : 2.3جدول 
  

النسبة   العدد  المتغیر
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

  الجنس
  %95.1  %95.1 %95.1  231  ذكر

  %100  %4.9  %4.9  12  أنثى

    %100  %100  243  المجموع

  
، فــي حــین شــكلت %95.1أن نســبة الــذكور شــكلت األغلبیــة حیــث بلغــت )  2.3( یتضــح مــن الجــدول 

   %.4.9اإلناث ما نسبته 
  

  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر العمر    : 3.3جدول 
  

النسبة   العدد  المتغیر
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

  العمر 
  %28 %28 %28  68  سنة فأقل  30
  %72.8  %44.8  %44.8  109  سنة  31-40
  %90.1  %17.3  %17.3  42  سنة  41-50
  %100  %9.9  %9.9  24  سنة فأكثر  51

    %100  %100  243  المجموع
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ســنة شــكلوا األغلبیــة بنســبة مئویــة بلغــت )  40-31( أن الــذین أعمــارهم )  3.3( یتضــح مــن الجــدول 
ــــذین أعمــــارهم 44.8% ــــة بلغــــت )  30 (، تالهــــا ال ــــذین أعمــــارهم            %28ســــنة فأقــــل بنســــبة مئوی ــــم ال ، ث

ســنة فــأكثر بنســبة مئویــة )  51 (را الــذین أعمــارهم ، وأخیــ%17.3ســنة بنســبة مئویــة بلغــت )  41-50( 
  %.9.9بلغت 

  
  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر المؤهل العلمي     : 4.3جدول 

  

  العدد  المتغیر
النسبة 
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

  المؤهل العلمي

  %24.3 %24.3 %24.3  59  ثانوي فأقل  

  %67.1  %42.8  %42.8  104  دبلوم متوسط  

  %93.8  %26.7  %26.7  65  بكالوریوس 

  %100  %6.2  %6.2  15  دراسات علیا  

    %100  %100  243  المجموع

  
شــكلوا األغلبیــة بنســبة ) دبلــوم متوســط ( أن الــذین یحملــون مؤهــل علمــي )  4.3( یتضــح مــن الجــدول 

، %26.7بنسـبة مئویـة بلغـت ) یوس بكـالور ( ، تالهـا الـذین یحملـون مؤهـل علمـي %42.8مئویة بلغـت 
، وأخیرا الـذین یحملـون مؤهـل %24.3بنسبة مئویة بلغت ) ثانوي فأقل ( ثم الذین یحملون مؤهل علمي 

  %. 6.2بنسبة مئویة بلغت ) دراسات علیا ( علمي 
  

  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة      : 5.3جدول 
  

  العدد  المتغیر
سبة الن

  المئویة 
نسبة 

  اإلجابات 
النسبة 
  التراكمیة 

عدد سنوات 
  الخبرة 

  %21 %21 %21  51  سنوات فأقل    5
  %52.7  %31.7  %31.7  77  سنوات   6-10
  %73.7  %20.6  %20.6  50  سنوات  11-15
  %100  %26.7  %26.7  65  سنة فأكثر  16

    %100  %100  243  المجموع

  



 

  59

ســـنوات شـــكلوا األغلبیـــة بنســـبة )  10-6 (الـــذین عـــدد ســـنوات خبـــرتهم أن )  5.3( یتضـــح مـــن الجـــدول 
ــــذین عــــدد ســــنوات خبــــرتهم %31.7 مئویــــة بلغــــت بنســــبة مئویــــة بلغــــت ) ســــنة فــــأكثر  16 (، تالهــــا ال

، وأخیــرا الــذین %21بنســبة مئویــة بلغــت ) ســنوات فأقــل  5( ، ثــم الــذین عــدد ســنوات خبــرتهم 26.7%
  %. 20.6ت بنسبة مئویة بلغت سنوا)  15-11 (عدد سنوات خبرتهم 

 
  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر موقع المشروع       : 6.3جدول 

  

  العدد  المتغیر
النسبة 
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

  موقع المشروع  
  %79 %79 %79  192  محافظة الخلیل    

  %100  %21  %21  51  محافظة بیت لحم  

    %100  %100  243  المجموع

  
أن أغلبیــة المشــاریع كــان موقعهــا هــو محافظــة الخلیــل حیــث بلغــت نســبتهم )  6.3 (یتضــح مــن الجــدول 

  %. 21، في حین كانت النسبة المئویة للمشاریع التي موقعها محافظة بیت لحم هي %79المئویة 
  

      أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر سنة تأسیس المشروع   : 7.3جدول 
  

النسبة   العدد  المتغیر
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

سنة تأسیس 
  المشروع 

  %31.3 %31.3 %31.3  76  فما قبل     1995
1996-2000  91  37.4%  37.4%  68.7%  
2001-2005  51  21%  21%  89.7%  
  %100  %10.3  %10.3  25  فما بعد   2006

    %100  %100  243  المجموع

  
شـكلت األغلبیـة بنسـبة )  2000-1996( أن المشـاریع التـي سـنة تأسیسـها )  7.3( ح من الجـدول یتض

ـــة بلغـــت  ـــة بلغـــت ) فمـــا أقـــل  1995( ، تالهـــا المشـــاریع التـــي ســـنة تأسیســـها %37.4مئوی بنســـبة مئوی
، وأخیــــرا %21بنســــبة مئویــــة بلغــــت )  2005-2001( ، ثــــم المشــــاریع التــــي ســــنة تأسیســــها 31.3%

  %. 10.3بنسبة مئویة بلغت ) فما بعد  2006( لتي سنة تأسیسها المشاریع ا
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  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر ملكیة المشروع       : 8.3جدول 
  

النسبة   العدد  المتغیر
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

  ملكیة المشروع 
  %34.2 %34.2 %34.2  83  فردیة     

  %84  %49.8  %49.8  121  عائلیة

  %100  %16  %16  39  تضامن 

    %100  %100  243  المجموع

  
مشـروعا وشـكلت )  121 (هـي ) عائلیـة ( أن عـدد المشـاریع التـي ملكیتهـا )  8.3 (یتضح من الجدول 

)  83( وهـــي ) فردیـــة ( ، تالهـــا عـــدد المشـــاریع التـــي ملكیتهـــا %49.8األغلبیـــة وبنســـبة مئویـــة بلغـــت 
)  39 (وهــي ) تضــامن ( ، وأخیــرا عــدد المشــاریع التــي ملكیتهــا %34.2یــة بلغــت مشــروعا وبنســبة مئو 
  %. 16وبنسبة مئویة بلغت 

  
  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر رأس مال المشروع بالدوالر      : 9.3جدول 

  

النسبة   العدد  المتغیر
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

النسبة 
  التراكمیة 

رأس مال 
  الدوالر المشروع ب

  %19.8 %19.8 %19.8  48      5000أقل من 
5000-10000  86  35.4%  35.4%  55.1%  
10001-15000  47  19.3%  19.3%  74.5%  

  %100  %25.5  %25.5  62    15000أكثر من 

    %100  %100  243  المجموع

  
ألغلبیــة دوالر شــكلت ا)  10000-5000 (أن المشــاریع التــي رأس مالهــا )  9.3( یتضــح مــن الجــدول 
ـــة بلغـــت)  86( والتـــي بلـــغ عـــددها  ، تالهـــا المشـــاریع التـــي رأس مالهـــا      %35.4 مشـــروعا وبنســـبة مئوی

، ثـــم %25.5مشـــروعا وبنســـبة مئویـــة بلغـــت )  62 (دوالر والتـــي بلـــغ عـــددها )  15000أكثـــر مـــن ( 
مئویـــة بلغـــت وبنســـبة )  48( دوالر والتـــي بلـــغ عـــددها )  5000أقـــل مـــن ( المشـــاریع التـــي رأس مالهـــا 

)  47( دوالر والتـــــي بلـــــغ عـــــددها )  15000-10001 (، وأخیـــــرا المشـــــاریع التـــــي رأس مالهـــــا 19.8%
 %. 19.3مشروعا وبنسبة مئویة بلغت 
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  أفراد عینة الدراسة اإلحصائیة حسب متغیر عدد العاملین في المشروع       : 10.3جدول 
  

النسبة   العدد  المتغیر
  المئویة 

نسبة 
  اإلجابات 

لنسبة ا
  التراكمیة 

عدد العاملین في 
  المشروع  

1-4       121  49.8% 49.8% 49.8%  

5-9    122  50.2%  50.2%  100%  

    %100  %100  243  المجموع

  
كانـت بنسـبة مئویـة بلغـت )  9-5( أن المشـاریع التـي عـدد العـاملین فیهـا )  10.3( یتضح من الجدول 

  %. 49.8كانت بنسبة مئویة )  4-1( فیها ، ثم المشاریع التي عدد العاملین 50.2%
  

  أداة الدراسة 5.3
  

بعد اطالع الباحثة على أدبیات الدراسة الحالیة والدراسات السابقة ذات الصلة بموضـوع الدراسـة، قامـت  
بتصمیم وبناء استبانة موجهة ألصحاب المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا  فـي محـافظتي الخلیـل وبیـت 

آرائهم نحو دور القطاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة لحم، للتعرف إلى 
جــدا وانعكاســه علــى التنمیــة االقتصــادیة، واســتعانت الباحثــة بالمصــادر األولیــة التــي أفادتهــا بمعلومــات 
وبیانـــات قیمـــة عنـــد بنـــاء فقـــرات االســـتبانة وتحدیـــد مقیاســـًا مناســـب، حیـــث تـــم اســـتخدام مقیـــاس لیكـــرت 

  . لخماسيا
  

 : وصف االستبانة. 1.5.3
  

أرفقت الباحثة رسالة مصاحبة مع االستبانة على غالفها الخارجي لشرحها بصورة مختصـرة للمبحـوثین، 
ولتعریف الباحثة بنفسها، وعن أهمیة الدراسة وتعبئة استبانتها، مع بیان أن استخدام المعلومـات سـیكون 

فقــرة حیــث تــم تقســیمها إلــى ثالثــة أقســام )  51( بانة مــن ألغــراض البحــث العلمــي فقــط، وتكونــت االســت
  : وهي

  
 تكــــون مــــن بیانــــات عامــــة أولیــــة متعلقــــة بالخصــــائص الدیموغرافیــــة للمبحــــوثین، : القســــم األول

وخصائص المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا فـي محـافظتي الخلیـل وبیـت لحـم، وقـد اشـتمل هـذا 
الجــنس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، وعــدد : هــي القســم علــى أربعــة متغیــرات تتعلــق بــالمبحوثین
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الموقـع ، وسـنة : سنوات الخبرة، وخمسة متغیرات تتعلـق المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا وهـي
 .   التأسیس، والملكیة، ورأس المال، وعدد العاملین

 وتكـــون مـــن مؤشـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع : القســـم الثـــاني
 :ة والصغیرة جدا وهيالصغیر 

  
o  10-1( التشریعات والقوانین والتي تكونت من الفقرات  .( 
o  20-11 (التمویل والتي تكونت من الفقرات .( 
o  30-21( البرامج اإلداریة والفنیة  والتي تكونت من الفقرات  .( 
 

 وتكون من مؤشرات التنمیة االقتصادیة وهي: القسم الثالث : 
 

o 37-31( قر والتي تكونت من الفقرات الحد من البطالة والف .( 
o  44-38( الرفاه االقتصادي والتي تكونت من الفقرات .( 
o  51-45( المسؤولیة االجتماعیة والتي تكونت من الفقرات .( 

 
  : صدق االستبانة. 2.5.3

  
محكمــا مــن ذوي االختصــاص إلبــداء )  11( للتأكــد مــن صــدق االســتبانة قامــت الباحثــة بعرضــها علــى 

هــم حولهــا، مــن ناحیــة مالئمــة الفقــرات ألغــراض الدراســة، ومــن حیــث الصــیاغة والمضــمون، وقامــت آرائ
ــون، مثــل الصــیاغة واللغــة والتعــدیل لــبعض فقــرات  ّ الباحثــة بــإجراء التعــدیالت التــي أوصــى بهــا المحكم

رف االستبانة، حتى أصبحت في صـورتها النهائیـة، وتمثـل صـدق االسـتبانة فـي موافقـة المحكمـین والمشـ
  . الرئیس علیها بالصورة النهائیة

  
یبــین الرســـالة )  2.1( یظهـــر اســتبانة الدراســـة المعتمــدة بصـــورتها النهائیــة، والملحـــق  ) 1.1 (والملحــق 

  .یظهر قائمة بأسماء المحكمین)  3.1 (الموجهة للمحكمین، بینما الملحق 
  

  : ثبات االستبانة. 3.5.3
 

ثبــات ( ن تتصــف بهــا أداة القیــاس الجیــدة، ویقصــد بالثبــات الثبــات هــو صــفة مــن الصــفات التــي یجــب أ
أي كــم تكــون عالمــة اختبــار مــا متســقة وغیــر مختلفــة مــن وقــت آلخــر، وهنــا تــم حســاب تقــدیر ) القیــاس
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 ) 11.3( ثبات أداة الدراسة بحسـاب معامـل االتسـاق الـداخلي باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ الفـا، والجـدول 
  : یوضح ذلك

  
  امالت الثبات لتقدیر ثبات أداة الدراسةمع  : 11.3جدول 

  
  معامل الثبات عدد الفقرات مجاالت االستبانة

دور القطاع الحكومي في تحفیز 
 المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  

 0.82 10 التشریعات والقوانین 

 0.89 10 التمویل 

 0.87  10  البرامج اإلداریة والفنیة  

  0.93  30  لحكومي في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  الدرجة الكلیة لدور القطاع ا

مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة 
  جدا  في التنمیة االقتصادیة 

 0.82  7  البطالة والفقر 

 0.85  7  الرفاه االقتصادي 

 0.85  7  المسؤولیة االجتماعیة 

 0.90  21  التنمیة االقتصادیة الدرجة الكلیة لمساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في 

 0.92  51  الدرجة الكلیة لجمیع فقرات االستبانة 

  
         أن معـــامالت الثبـــات لمقیـــاس الدراســـة تراوحـــت مـــا بـــین)  11.3 (تشـــیر البیانـــات الـــواردة فـــي الجـــدول 

، )0.82 (، حیث كان أدنى معامـل ثبـات للبطالـة والفقـر والتشـریعات والقـوانین ومقـداره ) 0.82-0.89( 
، بینمـا بلغـت الدرجـة الكلیـة لمعـامالت ثبـات دور ) 0.89( في حین كان أعلى معامـل للتمویـل ومقـداره 

، وبلغــــت الدرجــــة الكلیــــة ) 0.93( القطــــاع الحكــــومي فــــي تحفیــــز المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا  
، فــي حـین بلغــت ) 0.90( ة المشـاریع الصـغیرة والصــغیرة جـدا  فــي التنمیـة االقتصـادیلمعـامالت ثبـات مســاهمة 

، ممـا ) 0.92( الدرجة الكلیة لجمیع فقرات االستبانة  ، وهي بشكل عام معامالت ثبـات مقبولـة إحصـائیًا
  .شجع الباحثة اعتماد االستبانة بصورتها النهائیة وتوزیعها على عینة الدراسة

  
  متغیرات الدراسة  6.3

  
  : لمستقلةفیما یأتي توضیح لمتغیرات الدراسة التابعة وا

  
  : المتغیرات التابعة. 1.6.3

   
  :  تكونت الدراسة من متغیر تابع واحد والذي شكل أساس بناء فرضیات الدراسة، وهو على النحو اآلتي
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  التنمیــة االقتصــادیة التــي تســهم فیهــا المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  فــي محــافظتي الخلیــل

 ). ه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة البطالة والفقر، والرفا( وبیت لحم من حیث 
 
  : المتغیرات المستقلة. 2.6.3

  
  : تكونت الدراسة من المتغیرات المستقلة اآلتیة

  
         دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  مـــن حیـــث

  ).    التشریعات والقوانین، والتمویل، والبرامج اإلداریة والفنیة( 
 ذكر، أنثى ( وله مستویان هما : الجنس.( 
 سـنة  51سـنة، و 50-41سـنة، و 40-31سـنة فأقـل، و  30: ( العمر ولـه أربعـة مسـتویات هـي

 ).فأكثر
 ثانوي فأقل، ودبلوم متوسط، وبكـالوریوس، ودراسـات ( وله أربعة مستویات هي : المؤهل العلمي

 ). علیا 
 ســنة،  15-11ســنة،  10-6ســنوات فأقــل،  5( ات هــي ولهــا أربعــة مســتوی: عــدد ســنوات الخبــرة

  ). سنة فأكثر  16
 محافظة الخلیل، ومحافظة بیت لحم (  وله مستویان هما : موقع المشروع.( 
  2000-1996فمـــــــــا قبـــــــــل، و 1995( ســـــــــنة تأســـــــــیس المشـــــــــروع ولهـــــــــا أربعـــــــــة مســـــــــتویات              ،

 ). فما بعد  2006، و2005-2001و
 فردیة، وعائلیة، وتضامن ( الثة مستویات ولها ث: ملكیة المشروع.( 
 10000-5000، و 5000أقـــــل مـــــن ( ولـــــه أربعـــــة مســـــتویات : رأس مـــــال المشـــــروع بالـــــدوالر      ،

 ).  15000من  وأكثر، 15000-10001و

 9-5، و4-1( وله مستویان هما : عدد العاملین في المشروع   .( 
  

  إجراءات الدراسة   7.3
  

عـداد االسـتبانة بصـورتها النهائیـة، قامـت بتوزیـع  بعدما تأكدت الباحثة من ٕ صدق أداة الدراسـة وثباتهـا، وا
االستبانات على عینة الدراسة من خالل مسـاعدة زمالئهـا فـي العمـل فـي مكتـب وزارة االقتصـاد الـوطني 
الفلسطیني وخاصة في محافظة الخلیل وبیت لحم، وذلك بالذهاب إلى أصـحاب تلـك المشـاریع لتوضـیح 
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الدراســة والتأكــد مــن جدیــة المبحوثــون وتوضــیح أیــة مالحظــات یحتاجهــا المبحــوثین، وفــي عملیــة أهمیــة 
استبانة على المبحـوثین خـالل شـهر شـباط مـن العـام )  256( توزیع وجمع االستبانات، حیث تم توزیع 

ن   اســتبانة، وقامــت بفحصــها والتأكــد مــن ســالمتها، حیــث تبــین أ)  249( م، واســترجعت الباحثــة  2011
استبانات غیـر صـالحة، وبالتـالي كانـت عـدد االسـتبانات الصـالحة التـي تمـت معالجتهـا إحصـائیا )  6( 

دخـــال بیاناتهـــا إلـــى جهـــاز )  243( هـــي  ٕ اســـتبانة، وبعـــد ذلـــك عملـــت الباحثـــة علـــى ترقیمهـــا وترمیزهـــا وا
  ).  SPSS( الحاسوب مستخدمة برنامج التحلیل اإلحصائي 

  
  التحلیل اإلحصائي  8.3

   
من أجل معالجة المعلومات التي تم جمعها وتحلیل البیانات إحصائیا استخدمت الباحثة برنامج الرزم 

لجمیع  Statistical Package For Social Sciences (SPSS)اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
  :جوانب هذه الدراسة وذلك حسب التفصیل اآلتي

  
  كرونباخ ألفا ( تم استخدام معامل ارتباط(  Alpha Cronbach لقیاس ثبات أداة الدراسة .  
  تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة Mean وذلـك لمعرفـة ارتفـاع أو انخفـاض آراء أفـراد عینـة ،

الدراســة عــن كــل عبــارة مــن عبــارات متغیــرات الدراســة األساســیة إلــى جانــب المجــاالت الرئیســة، 
ة الموافقــــة وحســــب أعلــــى متوســــط ولترتیــــب إجابــــات المبحــــوثین لفقــــرات االســــتبانة حســــب درجــــ

إلجابــــات  Standard Deviationكمــــا اســــتخدمت الباحثــــة االنحــــراف المعیــــاري . حســــابي
المبحــوثین لتحدیــد مــدى تجــانس اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول متوســطات مــوافقتهم، وتــم 

  :على النحو اآلتي) مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة ( اعتماد معیار بثالث درجات 
  

   1.33=   4=  1 – 5=   الحد األدنى للفئة  –الحد األعلى للفئة = الفئة  طول

   3       3               عدد درجات المعیار                      

 
o 3.66(  ≥إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلیة   : درجة مرتفعة .(  
o 2.33( >  أو الدرجـــــة الكلیـــــة  إذا كـــــان المتوســـــط الحســـــابي للفقـــــرة : درجـــــة متوســـــطة (       

 ). 3.66( <  و 
o 2.33(   ≤إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو الدرجة الكلیة  : درجة منخفضة  .( 
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  للعینات المستقلة ) ت ( استخدم اختبارIndependent t-test   وتحلیل التباین األحادي ،
One Way ANOVAللفروق بین استجابات أفراد عینة  ، وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائیة

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد ( الدراسة تبعًا لخصائص المبحوثین الدیموغرافیة 
الموقع، وسنة التأسیس، ( ، وخصائص المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  )سنوات الخبرة 

 ). والملكیة، ورأس المال، وعدد العاملین 
  البعدیة ألقل فرق دال استخدم اختبار المقارنات)LSD  ( للكشف عن الفروق البعدیة بعد

تحلیل التباین األحادي لمعرفة مصدر التباین بین مجموعات الدراسة والكشف عن دالالتها 
 .اإلحصائیة

  تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون )Person Correlation   ( بین جمیع مجاالت دور القطاع
التشریعات والقوانین، ( لمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا الحكومي الفلسطیني في تحفیز ا

، وجمیع مجاالت مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة )والتمویل، والبرامج اإلداریة والفنیة  
.)والفقر والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة البطالة( جدا في التنمیة االقتصادیة
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  الفصل الرابع
______________________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

یتضـــمن هـــذا الفصـــل عرضـــا كـــامال ومفصـــال لنتـــائج الدراســـة التطبیقیـــة التـــي توصـــلت إلیهـــا، وتحلیلهـــا 
وتفســیرها وذلــك مــن خــالل اســتعراض آراء المبحــوثین التــي كشــفت عنهــا اســتجاباتهم علــى جمیــع فقــرات 

فـــــي ســـــبیل ذلـــــك باســـــتخدام النســـــب المئویـــــة، والمتوســـــطات الحســـــابیة، أداة الدراســـــة، وقامـــــت الباحثـــــة 
واالنحرافات المعیاریة، وذلك للتعرف إلى ما إذا كان متوسط درجة الموافقة بین أفراد عینة الدراسة علـى 

  .  العبارات المختلفة والمحاور الرئیسة التي تغطي الدراسة یزید أو یقل عن قیمة محددة أو یساویها
   

الفصـــل دراســـة العالقـــة بـــین دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة وتنـــاول 
، ومســـاهمة )التشـــریعات والقـــوانین، والتمویـــل، والبـــرامج اإلداریـــة والفنیـــة ( والصـــغیرة جـــدا  مـــن حیـــث 

الرفــاه الحــد مــن البطالــة والفقــر، و ( المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا فــي التنمیــة االقتصــادیة مــن حیــث 
ـــــــــــتخدام معامـــــــــــــل االرتبـــــــــــــاط بیرســـــــــــــون                        )االقتصـــــــــــــادي، والمســـــــــــــؤولیة االجتماعیـــــــــــــة  ، وذلـــــــــــــك باســ

 )Person Correlation .(  
  

)  T-Test(   Tكمـا تـم اسـتخدام اختبـار )   One-Way ANOVA (وتـم اسـتخدام التبـاین األحـادي 
ــــرات الدراســــة لم ــــین متغی ــــار فرضــــیة االرتبــــاط  ب ــــروق بــــین الختب ــــة الف عامــــل بیرســــون، ولمعرفــــة معنوی
  ). LSD(المتوسطات، واختبار المقارنات البعدیة ألقل فرق دال 

    
  أسئلة الدراسة   1.4

  
  :  تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآلتي
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  : سؤال الدراسة األول. 1.1.4
  

 المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا مــا دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز  ولإلجابــة عــن ســؤال
مــن وجهــة نظــر أصــحاب )  التشــریعات والقــوانین، والتمویــل، والبــرامج اإلداریــة والفنیــة  ( فــي مجــاالت 

المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة الســــتجابات  باســــتخراج قامــــت الباحثــــة  تلــــك المشــــاریع؟
دور القطــاع الحكــومي م مــن خاللهــا التعــرف إلــى المبحــوثین نحــو درجــة الموافقــة علــى الفقــرات التــي تــ

التشـریعات والقـوانین، والتمویـل، ( الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة والصـغیرة جـدا  فـي مجـاالت 
)  1.4( مـــن وجهـــة نظـــر أصـــحاب تلـــك المشـــاریع، وذلـــك حســـب الجـــدول )  والبـــرامج اإلداریـــة والفنیـــة 

  :اآلتي
  
یة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات المبحـوثین نحـو دور القطـاع المتوسطات الحسـاب  : 1.4جدول  

الحكـــــومي الفلســـــطیني فـــــي تحفیـــــز المشـــــاریع الصـــــغیرة والصـــــغیرة جـــــدا  مـــــن حیـــــث            
  ) التشریعات والقوانین، والتمویل، والبرامج اإلداریة والفنیة  ( 

  
دور القطــــاع الحكــــومي الفلســــطیني فــــي تحفیــــز 

 والصغیرة جدا المشاریع الصغیرة 
  الدرجة  المعیارياالنحراف  المتوسط الحسابي  العدد

 متوسطة 0.64 3.33 243  التشریعات والقوانین
 متوسطة 0.73 3.00 243  البرامج اإلداریة والفنیة 

 متوسطة 0.76 2.90 243 التمویل
الدرجة الكلیة لدور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني 

 متوسطة 0.61 3.07 243  غیرة جدا في تحفیز المشاریع الصغیرة والص

  
أن دور القطــــاع الحكــــومي الفلســــطیني فــــي تحفیــــز المشــــاریع الصــــغیرة )  1.4( یتضــــح مــــن الجــــدول 

، وكانــت أكثــر مجــاالت دور القطــاع ) 3.07( والصــغیرة جــدا  كــان بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي 
متوســــــطة وبمتوســــــط حســــــابي            وبدرجــــــة) التشــــــریعات والقــــــوانین ( الحكــــــومي الفلســــــطیني تطبیقــــــا هــــــو 

، ) 3.00( بدرجـــة متوســـطة وبمتوســـط حســـابي ) البـــرامج اإلداریـــة والفنیـــة  ( ، تـــاله المجـــال ) 3.33( 
  ).   2.90(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ) التمویل ( وأخیرا مجال 

  
مشــاریع الصــغیرة واتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــن حیــث دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز ال

والــذي كــان ) التشــریعات والقــوانین، والتمویــل، والبــرامج اإلداریــة والفنیــة  ( والصــغیرة جــدا  فــي مجاالتــه 
التــي بینــت أن دور القطــاع العــام معتــدل )  2006 ،الحــذوة، والبنــدك( بدرجــة متوســطة مــع نتــائج دراســة 
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التــي ذكــرت أن دور )  2009حامــد، (  ، ومــع نتــائج دراســةفــي مســاعدته للمشــاریع الصــغیرة والمتوســطة
ثالثة محاور تؤثر فـي عمـل القطاع العام مهما في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا ، وأن هناك 

القــوانین المشــجعة والمطــورة لهــذه المنشــآت، والجانــب التمــویلي : المنشــآت الصــغیرة والصــغیرة جــدا وهــي
والتطــور، والخــدمات المســاندة لهــذه المنشــآت، ومــع نتــائج إلنشــاء المنشــآت وانعكاســه علــى االســتمراریة 

  . التي بینت ضعف اهتمام الحكومة بالمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا)  2007كنجو، ( دراسة 
  

كما اتفقت نتائج هذه الدراسة من حیـث دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة 
خلیفـة، ( والذي كان بدرجة متوسطة مع نتائج دراسـة ) ات والقوانین التشریع( والصغیرة جدا  في مجال 

التــي ذكــرت بــأن البیئــة القانونیــة للمشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  غیــر مناســبة وهــي بحاجــة )  2009
إلـــى إقـــرار قـــانون معـــدل لقـــانون المصـــارف وتوســـیع نطـــاق تطبیقـــه لیشـــمل إقـــراض المنشـــآت الصـــغیرة، 

ویمنحهـــا إعفـــاءات وامتیـــازات  )م .ص.ص(الســـتثمار بحیـــث یشـــمل المنشـــآت وتعـــدیل قـــانون تشـــجیع ا
خاصة، وأن یكون معیار االستفادة من االمتیازات هو مقدار القیمة المضافة التي تحققها المنشـأة ، وأن 
ال یقتصــر المعیــار علــى رأس المــال الــذي یخــص المنشــآت الكبیــرة، وســن قــانون جدیــد حــول العالمــات 

محـــل القـــوانین القدیمـــة الســـاریة مـــع خفـــض رســـوم التســـجیل ووضـــع ســـجل خـــاص لهـــذه التجاریـــة لیحـــل 
قــرار مشــروع الشــركات ومشــروع قــانون التجــارة  وتوســیع قــانون المــدن والمنــاطق الصــناعیة  ٕ المنشــآت، وا

 )م.ص.ص(المنشـآت الحرة، والتدرج في تطبیق التعلیمات الفنیة والمواصفات الفلسطینیة على منتجـات 
ومــنح هــذه المنشــآت بعــض الحــوافز مثــل , م بمحــددات ســالمة المســتهلك واألمــن االقتصــاديمــع االهتمــا

اإلعفاءات التي تتعلق بتكلفة خدمات تطبیق المواصفات وبعض الرسوم، وكذلك اتفقت مع نتائج دراسـة 
التــي أشــارت إلــى غیــاب للسیاســات الواضــحة والبــرامج والتشــریعات مــن قبــل )  2001مهنــا، , أبــوبكر( 
  .طاع العام التي تكفل دور المشاریع الصغیرةالق
  

واتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــن حیــث دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة 
عطیــاني،علي، ( والــذي كــان بدرجــة متوســطة مــع نتــائج دراســة ) التمویــل ( والصــغیرة جــدا  فــي مجــال 

ــدم للمشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا، ومــع التــي ذكــرت أن هنــاك تــدنیا فــي نســبة ا)  2009 لتمویــل المقّ
التي ذكرت بأن نقص التمویل من أهم أسباب فشل المشاریع الصـغیرة،  ) 2005الوادي، ( نتائج دراسة 

التـي ذكـرت أن التمویـل یـؤثر فـي المشـاریع الصـغیرة مـن حیـث )  2009أ،النسـور، ( ومع نتـائج دراسـة 
حـداد، ( المال والكفاءة االجتماعیة وزیادة اإلنتاجیة، ومع نتیجة دراسة كثافة عنصر العمل وكثافة رأس 

( والتـــي ذكـــرت أن المشـــاریع الصـــغیرة تواجهـــه صـــعوبات ومشـــاكل مالیـــة، ومـــع نتیجـــة دراســـة )  2006
كما اتفقت نتـائج . التي ذكرت أن المشاریع الصغیرة تعاني من مشكالت نقص التمویل)  2007كنجو، 

یــث دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  هــذه الدراســة مــن ح
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)  2006 حـداد،(  ، والذي كان بدرجة متوسطة مع نتیجـة دراسـة )البرامج اإلداریة والفنیة  ( في مجال 
        التـــي ذكـــرت أن المشـــاریع الصـــغیرة تواجهـــه صـــعوبات ومشـــاكل إداریـــة وتنظیمیـــة، ومـــع نتیجـــة دراســـة

التي ذكرت أن المشاریع الصـغیرة الصـناعیة تواجهـه مشـكالت فـي األسـلوب اإلداري )  2005زیدان، ( 
التــي ذكــرت أن المشــاریع الصــغیرة تعــاني مــن ضــعف )  2007كنجــو، ( المتخلــف، ومــع نتیجــة دراســة 

 التــــي ذكــــرت أن أهــــم أســــباب فشــــل المشــــاریع)  2005الــــوادي، ( الخبــــرة واإلدارة، ومــــع نتیجــــة دراســــة 
التـــي ذكـــرت أن )  2005میـــا، ( الصـــغیرة هـــو نقـــص المهـــارات والقـــدرات اإلداریـــة، ومـــع نتیجـــة دراســـة 

)  2006حامــد، ( مــن المشــاریع الصــغیرة تفتقــر أصــحابها للمهــارات اإلداریــة، ومــع نتیجــة دراســة % 80
ل المؤسسـات التي ذكرت أن المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  تفتقر للخدمات األساسیة والرعایة مـن قبـ

التـي أظهـرت ضـعف الخـدمات المسـاندة المقدمـة )  2001مهنـا، , ابـوبكر( الرسمیة، وكـذلك مـع دراسـة 
  . من قبل القطاع العام للمشاریع الصغیرة

  
ویمكــن توضــیح  دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  مــن 

بشـــكل تفصـــیلي حســـب ) ، والتمویـــل، والبـــرامج اإلداریـــة والفنیـــة  التشـــریعات والقـــوانین( حیـــث مجاالتـــه 
  :اآلتیة)  4.4( ، ) 3.4( ، ) 2.4 (الجداول 

  
المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع   : 2.4جدول 

الحكـــــومي الفلســـــطیني فـــــي تحفیـــــز المشـــــاریع الصـــــغیرة والصـــــغیرة جـــــدا  فـــــي مجـــــال    
  )      التشریعات والقوانین ( 

  
رقم الفقرة 
 في األداة 

دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني  فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة 
  )التشریعات والقوانین ( والصغیرة جدا  في مجال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

 مرتفعة 1.02 4.07 یرة سهلهاإلجراءات الحكومیة للحصول على ترخیص المشاریع الصغ  1
 مرتفعة 0.98 3.86  یسهم قانون تشجیع االستثمار في تطویر المشاریع الصغیرة 2
  متوسطة 1.02 3.50  إجراءات تأكد الحكومة من مطابقة المنتج  للمواصفات بسیطة 4
 متوسطة 1.07 3.45  یحفز قانون الضرائب على إقامة المشاریع الصغیرة  3
 متوسطة 0.96 3.26  لجودة الفلسطینیة یسهم في تطویر المشاریع الصغیرةقانون شهادة ا  6
 متوسطة 1.04 3.14  الضرائب التي تجبیها الحكومة من المشاریع الصغیرة تتناسب مع إیراداتها 5
 متوسطة 0.97 3.09  تعمل الحكومة على تنظیم العالقة بین العامل وأصحاب العمل  7
 متوسطة 1.07 3.05  اریع الصغیرة في االتحادات المختلفةتشجع الحكومة العضویة للمش  9
 متوسطة 1.19 3.04  تمنع الحكومة من تهریب سلع غیر مطابقة للمواصفات  10
 متوسطة 1.05 2.83  تستشیر الحكومة أصحاب المشاریع الصغیرة عند سن القوانین  8

 متوسطة 0.64 3.33  الدرجة الكلیة
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ى فقـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع أن أعلـــ)  2.4( یتضـــح مـــن الجـــدول 
اإلجـراءات " وهـي )  1( تطبیقا هي فقرة رقـم ) التشریعات والقوانین ( الصغیرة والصغیرة جدا في مجال 

بدرجـــــة مرتفعـــــة وبمتوســـــط حســـــاب           " الحكومیـــــة للحصـــــول علـــــى تـــــرخیص المشـــــاریع الصـــــغیرة ســـــهله 
" یسهم قانون تشـجیع االسـتثمار فـي تطـویر المشـاریع الصـغیرة " وهي )  2( رقم ، تالها فقرة ) 4.07( 

  ). 3.86( بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي 
  

تستشیر الحكومة أصحاب المشاریع الصغیرة عنـد " وهي )  8( وكانت أقل الفقرات تطبیقا هي فقرة رقم 
تمنــــع " وهــــي )  10( فقــــرة رقــــم  ، تالهــــا) 2.83( بدرجــــة متوســــطة وبمتوســــط حســــابي " ســــن القــــوانین 

  ).  3.04( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " الحكومة من تهریب سلع غیر مطابقة للمواصفات 
  

واتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة التـــي ذكـــرت أن اإلجـــراءات الحكومیـــة للحصـــول علـــى تـــرخیص المشـــاریع 
عوامل لـم یكـن أظهرت أن هناك التي )  2007أحمد، ( الصغیرة سهله وبدرجة مرتفعة مع نتائج دراسة 

ــــة ومنهــــا صــــعوبة إجــــراءات التســــجیل والحصــــول علــــى  ــــع الشــــركات العراقی ــــى واق ــــأثیر كبیــــر عل لهــــا ت
  .التراخیص

  
واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة التــي أوضــحت أن اإلجــراءات الحكومیــة للحصــول علــى تــرخیص المشــاریع 

التـي ذكـرت أنـه مـن ضـمن معوقـات )  2005زیـدان، ( الصغیرة سهله وبدرجة مرتفعة مـع نتـائج دراسـة 
دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة التنمویة هي اإلجراءات اإلداریة المعقـدة للحصـول علـى التـراخیص 

  .الرسمیة
  

التـي )  2005میا، ( وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة )  2007أحمد، ( واختلفت أیضًا مع نتائج دراسة 
المشــاریع  الصــناعیة الصــغیرة تخضــع إلجــراءات روتینیــة طویلــة ذكــرت أن إجــراءات التــرخیص وتنفیــذ 

وتعـــدد األنظمـــة , ومكلفـــة لكونهـــا تحتـــاج إلـــى موافقـــة العدیـــد مـــن الجهـــات والمؤسســـات والـــدوائر الرســـمیة
والقــوانین المتعلقــة بالقطــاع الصــناعي الخــاص وتعــدد الجهــات المعنیــة بإصــدار هــذه القــوانین ممــا یــؤدي 

  .یشكل عائقا أمام نموها وتوسعهاإلى تضاربها أحیانا و 
  
واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة التــي أوضــحت أن قــانون تشــجیع االســتثمار یســهم فــي تطــویر المشــاریع   

التي أشارت إلى تعدیل قـانون تشـجیع االسـتثمار )  2009،  خلیفة، وهنطش( الصغیرة مع نتائج دراسة 
   .  إعفاءات وامتیازات خاصةبحیث یشمل المنشآت الصغیرة والصغیرة جدا ویمنحها 
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المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع   : 3.4جدول 
)      التمویل ( الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في مجال 

  
رقم 

الفقرة 
في أداة 
 الدراسة

ات المعیاریـة السـتجابات المبحـوثین نحـو المتوسطات الحسـابیة واالنحرافـ
دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة 

  )التمویل ( جدا  في مجال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

 متوسطة 1.08 3.09  تشجع الحكومة المصارف على تقدیم تسهیالت مالیة للمشاریع الصغیرة 12
 متوسطة 1.20 3.05  دم الحكومة قروض للمشاریع الصغیرةتق 11
 متوسطة 1.03 3.04  تشجع الحكومة المواطنین على شراء منتجات المشاریع الصغیرة 15
 متوسطة 1.05 3.00  تقوم الحكومة بتوعیة أصحاب المشاریع الصغیرة حول االقتراض المصرفي  13
  متوسطة 1.06 2.95  ع مماثلة للمشاریع الصغیرةتوفر الحكومة دراسات جدوى اقتصادیة لمشاری 14
 متوسطة 0.98 2.87  تدعم الحكومة مستلزمات إنتاج المشاریع الصغیرة  16
 متوسطة 1.05 2.79  تعمل الحكومة على تأمین مشتریاتها من منتجات المشاریع الصغیرة  19
 متوسطة 1.16 2.75  غیرةتقوم الحكومة بصیانة دوریة للبنیة التحتیة المساعدة للمشاریع الص  20
 متوسطة 1.05 2.74  تقدم الحكومة الدعم للمشاریع الصغیرة  في حال وجود خسائر  17
 متوسطة 1.06 2.70  تقدم الحكومة هبات ال ترد للمشاریع الصغیرة  18

 متوسط 0.76 2.90  الدرجة الكلیة

  
یني فـــي تحفیـــز المشـــاریع أن أعلـــى فقـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـط)  3.4 (یتضـــح مـــن الجـــدول 

تشــجع الحكومــة " وهــي )  12( تطبیقــا هــي فقــرة رقــم )  التمویــل ( الصــغیرة والصــغیرة جــدا  فــي مجــال 
ـــــى تقـــــدیم تســـــهیالت مالیـــــة للمشـــــاریع الصـــــغیرة  بدرجـــــة متوســـــطة وبمتوســـــط حســـــابي            " المصـــــارف عل

بدرجـــة متوســـطة " رة اریع الصـــغیتقـــدم الحكومـــة قـــروض للمشـــ" وهـــي) 11( قـــرة رقـــم، تالهـــا ف) 3.09( 
  ).3.05( وبمتوسط حسابي

  
" تقــدم الحكومــة هبــات ال تــرد للمشــاریع الصــغیرة " وهــي )  18( وكانــت أقــل الفقــرات تطبیقــا فقــرة رقــم 
تقــدم الحكومــة الـــدعم " وهــي  ) 17( ، تالهــا فقــرة رقــم )  2.70(بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي 
  ).  2.74(  بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي" ئر خساللمشاریع الصغیرة  في حال وجود 

  
واتفقــت نتیجــة هــذه الدراســة مــن حیــث تشــجع الحكومــة المصــارف علــى تقــدیم تســهیالت مالیــة للمشــاریع 

التـي ذكـرت أن دور البنـوك غیـر كـاف فـي تـوفیر القـروض )  2006حداد، ( الصغیرة مع نتیجة دراسة 
  . الالزمة وأن أسعار الفائدة عالیة
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المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع   : 4.4ل جدو 
الحكـــــومي الفلســـــطیني فـــــي تحفیـــــز المشـــــاریع الصـــــغیرة والصـــــغیرة جـــــدا  فـــــي المجـــــال           

  )     البرامج اإلداریة والفنیة  ( 
  

رقم الفقرة 
في أداة 
 الدراسة

المعیاریــة الســتجابات المبحــوثین  المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات
نحو دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشـاریع الصـغیرة 

  )البرامج اإلداریة والفنیة  ( والصغیرة جدا  في المجال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

 متوسطة 1.15 3.34  تساعد الحكومة في تسویق منتجات المشاریع الصغیرة  29
 متوسطة 1.21 3.24  تقدم الحكومة اإلرشاد الفني الالزم للمشاریع الصغیرة  21
 متوسطة 1.06 3.23  تعمل الحكومة على إقامة معارض للمنتجات المحلیة  30
 متوسطة 1.10 3.07  تقدم الحكومة اإلرشاد اإلداري الالزم للمشاریع الصغیرة  22
 متوسطة 1.00 2.95  ستیراد المواد الخامتوفر الحكومة بیانات عن المصادر المناسبة ال  25
 متوسطة 1.07 2.93  تبعث الحكومة أصحاب المشاریع الصغیرة لدورات تدریبیة  23
  متوسطة 1.00 2.89  تحد الحكومة من تعددیة األجهزة المشرفة على المشاریع الصغیرة  24
 متوسطة 1.00 2.83  تقوم الحكومة بتدریب مهني مجاني ألصحاب المشاریع الصغیرة  26
 متوسطة 1.00 2.77  تسهم الحكومة في تشكیل حاضنات متخصصة للمشاریع الصغیرة  27
 متوسطة 1.09 2.70  تساعد الحكومة المشاریع الصغیرة بتوفیر عمالة ماهرة  28

 متوسطة 0.73  3.00  الدرجة الكلیة

  
تحفیـــز المشـــاریع  أن أعلـــى فقـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي)  4.4( یتضـــح مـــن الجـــدول 

وهــي     )  29( تطبیقــا هــي فقــرة رقــم ) البــرامج اإلداریــة والفنیــة  ( الصــغیرة والصــغیرة جــدا  فــي المجــال 
بدرجـــــة متوســـــطة وبمتوســـــط حســـــابي      "  تســـــاعد الحكومـــــة فـــــي تســـــویق منتجـــــات المشـــــاریع الصـــــغیرة" 
" فنــي الــالزم للمشــاریع الصــغیرة تقــدم الحكومــة اإلرشــاد ال" وهــي )  21( ، تالهــا فقــرة رقــم )  3.34(

  ).  3.24(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 
  

تســاعد الحكومــة المشــاریع الصــغیرة بتــوفیر عمالــة " وهــي )  28( وكانــت أقــل الفقــرات تطبیقــا فقــرة رقــم 
تســهم الحكومــة " وهــي )  27( ، تالهــا فقــرة رقــم ) 2.70( بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي " مــاهرة  

  ).  2.77( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " اضنات متخصصة للمشاریع الصغیرة في تشكیل ح
  

مع  واتفقت نتیجة هذه الدراسة من حیث أن الحكومة تساعد في تسویق منتجات المشاریع الصغیرة
التي أوضحت وجود ضعف في الخبرة التسویقیة لدى المشاریع )  2009عطیاني،علي، (نتیجة دراسة 

  .الصغیرة
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فإن نتیجة هذه الدراسة أظهرت بأن الحكومة تساعد المشاریع الصغیرة بتوفیر عمالة ماهرة مع وكذلك 
التي ذكرت أنه یوجد ضعف في الخبرة والمهارة لدى العاملین في )  2009عطیاني،علي، ( دراسة 

  .  المشاریع الصغیرة
  

الزم للمشاریع الصغیرة وبدرجة واختلفت نتیجة هذه الدراسة من حیث أن الحكومة تقدم اإلرشاد الفني ال
من المشاریع % 71التي ذكرت أن )  2003غرفة تجارة رام اهللا، ( متوسطة، مع نتیجة دراسة 

الصغیرة والمتوسطة تفتقر لبرامج تدریب من النواحي اإلداریة والنظم اإلداریة السلیمة، وال توجد منهجیة 
  .   میة أو خاصة أو أجنبیةفي أغلب برامج التدریب المقدمة من قبل مؤسسات حكو 

  
واختلفت نتیجة هذه الدراسة من حیث أن أقل فقرات دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز 

تساعد الحكومة " هي ) البرامج اإلداریة والفنیة  ( المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  تطبیقا في المجال 
التي ذكرت أن المشاریع )  2006حامد، ( سة المشاریع الصغیرة بتوفیر عمالة ماهرة مع نتیجة درا

  . الصغیرة والمتوسطة تساهم بشكل كبیر وفعال في توظیف العمالة الماهرة وغیر الماهرة
  

واختلفت نتیجة هذه الدراسة من حیث أن الحكومة تقدم اإلرشاد الفني الالزم للمشاریع الصغیرة مع 
أیة جهة مهمتها القیام بتقدیم النصح والمشورة  التي أوضحت عدم وجود)  2005میا، ( نتیجة دراسة 

للمستثمر في القطاع الخاص وخصوصًا للمشروعات الصناعیة الصغیرة وذلك حول فرص االستثمار 
  .المتاحة واختیار أصناف اإلنتاج

  
  : سؤال الدراسة الثاني. 2.1.4

  
الحد من ( في مجاالت  ما مدى مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصادیة

  من وجهة نظر أصحاب تلك المشاریع؟)  البطالة والفقر، والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة 
  

ولإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاني اســتخرجت المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات 
مسـاهمة المشـاریع الصـغیرة خاللها التعـرف إلـى المبحوثین نحو درجة الموافقة على الفقرات التي تم من 
الحــد مــن البطالــة والفقــر، والرفــاه االقتصــادي، ( والصــغیرة جــدا  فــي التنمیــة االقتصــادیة فــي مجــاالت 

من وجهة نظر أصحاب تلك المشاریع، وذلك حسب ما هو مبین في الجدول )  والمسؤولیة االجتماعیة 
  :اآلتي)  5.4( 
  



 

  75

الحســابیة واالنحرافــات المعیاریـة الســتجابات المبحــوثین نحـو مــدى مســاهمة  المتوسـطات  : 5.4جدول 
الحـــد مـــن ( المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي مجـــاالت 

  )  البطالة والفقر، والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة 
  

  الدرجة  المعیاريراف االنح  المتوسط الحسابي العدد مجاالت التنمیة االقتصادیة
 مرتفعة 0.63 3.71 243  الحد من البطالة والفقر

 متوسطة 0.69 3.58 243  الرفاه االقتصادي
 متوسطة 0.73 3.46 243  المسؤولیة االجتماعیة

ـــة لمســـاهمة المشـــاریع الصـــغیرة  الدرجـــة الكلی
 متوسطة 0.55 3.58 243  والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصادیة

  
أن الدرجة الكلیة لمساهمة المشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جـدا  فـي )  5.4 (جدول یتضح من ال

، وكانــــت أكثــــر مجــــاالت المشــــاریع ) 3.58 (التنمیــــة االقتصــــادیة كانــــت متوســــطة وبمتوســــط حســــابي 
) الحـــد مـــن البطالـــة والفقـــر ( الصـــناعیة الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا مســـاهمة فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة هـــو 

بدرجــــة متوســــطة ) الرفــــاه االقتصــــادي ( ، تــــاله مجــــال ) 3.71( جــــة مرتفعــــة وبمتوســــط حســــابي وبدر 
بدرجة متوسطة وبمتوسـط حسـابي ) المسؤولیة االجتماعیة ( ، وأخیرا مجال ) 3.58 (وبمتوسط حسابي 

 )3.46 .(  
   

رة جــدا  فــي واتفقــت نتیجــة هــذه الدراســة التــي أشــارت إلــى أن درجــة مســاهمة المشــاریع الصــغیرة والصــغی
التــي ذكــرت أن تنمیــة المشــاریع )  2006حامــد، ( التنمیــة االقتصــادیة كانــت متوســطة مــع نتیجــة دراســة 

ــــال علــــى النمــــو االقتصــــادي فــــي فلســــطین، ومــــع نتیجــــة دراســــة           ّ الصــــغیرة والمتوســــطة تــــؤثر بشــــكل فع
جوهریـــا فـــي االقتصــــاد التـــي ذكـــرت أن المشــــاریع الصـــغیرة تشـــكل واقعـــا ممیــــزا و )  2003العباســـي، ( 

  .   الوطني
  

الحـد مـن ( فـي مجـاالت ولتوضیح  مساهمة المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا  فـي التنمیـة االقتصـادیة 
 مــن وجهــة نظــر أصــحاب تلــك المشــاریع)  البطالــة والفقــر، والرفــاه االقتصــادي، والمســؤولیة االجتماعیــة 

ــــة باســــتخراج المتوســــطات ا ــــة الســــتجابات بشــــكل تفصــــیلي قامــــت الباحث لحســــابیة واالنحرافــــات المعیاری
       ،  ) 6.4( المبحـــوثین نحـــو درجـــة الموافقـــة علـــى جمیـــع فقـــرات تلـــك المجـــاالت، وذلـــك حســـب الجـــداول 

  :اآلتیة)  8.4( ، ) 7.4( 
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المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة الســـــتجابات المبحـــــوثین نحـــــو مســـــاهمة   : 6.4جدول 
الحـد مـن البطالـة ( والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصـادیة فـي مجـال  المشاریع الصغیرة

  )      والفقر 
  

رقم الفقرة  
في أداة 
 الدراسة 

المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة الســـتجابات المبحـــوثین 
نحو مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصـادیة 

  )الة والفقرالحد من البط( في مجال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

 مرتفعة 0.94 4.06  إقامة مشاریع صغیرة في مناطق ریفیة یوفر فرص عمل للمواطنین  31
 مرتفعة 0.85 3.93  تدمج المشاریع الصغیرة فئات المجتمع المختلفة في العملیات اإلنتاجیة  32
 مرتفعة 0.78 3.88  یشة العاملین فیهاتُحسن المشاریع الصغیرة من مستوى مع  33
 مرتفعة 0.85 3.69  توفر المشاریع الصغیرة سلعًا منافسة بأسعار مخفضة  34
 متوسطة 0.94 3.52  تسهم المشاریع الصغیرة في تشغیل خریجي الجامعات الفلسطینیة  35
 متوسطة 0.98 3.49  تسهم المشاریع الصغیرة في إیجاد فرص عمل لإلناث  36
 متوسطة 1.05  3.40  ل  المشاریع الصغیرة العائدین بعد تسریحهم من أعمالهم في الخارجتشغ  37

 مرتفعة 0.63 3.71  الدرجة الكلیة
   

أن أعلــى فقــرات مســاهمة المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  فــي التنمیــة  ) 6.4( یتضــح مــن الجــدول 
إقامــة مشــاریع صــغیرة فــي " وهــي )  31 (فقــرة رقــم ) الحــد مــن البطالــة والفقــر ( االقتصــادیة فــي مجــال 

، تالها فقرة  رقـم ) 4.06( بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي "  مناطق ریفیة یوفر فرص عمل للمواطنین
بدرجـة مرتفعـة " تدمج المشاریع الصغیرة فئات المجتمع المختلفة في العملیـات اإلنتاجیـة " وهي )  32( 

)  37( رات مساهمة  في التنمیة االقتصادیة هي فقرة رقـم وكانت أقل الفق).  3.93( وبمتوسط حسابي 
بدرجــة متوســطة " تشــغل  المشــاریع الصــغیرة العائــدین بعــد تســریحهم مــن أعمــالهم فــي الخــارج " وهــي  

تســهم المشــاریع الصــغیرة فــي إیجــاد فــرص " وهــي )  36( ، تالهــا فقــرة رقــم ) 3.40( وبمتوســط حســابي 
  ). 3.49( توسط حسابي بدرجة متوسطة وبم" عمل لإلناث 

  
واتفقت نتیجة هذه الدراسـة مـن حیـث أن المشـاریع الصـناعیة الصـغیرة والصـغیرة جـدا تسـاهم فـي التنمیـة 
االقتصادیة من خالل أن إقامـة مشـاریع صـغیرة فـي منـاطق ریفیـة یـوفر فـرص عمـل للمـواطنین، وكـذلك 

منافســة بأســعار مخفضــة مــع نتیجــة فــإن تلــك المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا تــوفر ســلعا 
التــي ذكــرت أن المشــاریع الصــغیرة تــوفر فــرص عمــل وبالتــالي تســاهم فــي )  2003العباســي، ( دراســة 

التنمیة االقتصادیة، وأن للمشاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا قـدرة علـى إنتـاج سـلع مناسـبة للسـوق المحلـي 
  .بكلف منخفضة
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أن إقامـة مشـاریع صـناعیة صـغیرة وصـغیرة جـدا فـي منـاطق  وكذلك اتفقت نتیجة هذه الدراسة من حیـث
األمـم ( ریفیة یوفر فرص عمل للمواطنین وبالتالي فإنها تساهم في التنمیة االقتصادیة مـع نتیجـة دراسـة 

التــي ذكــرت أن المشــاریع الصــغیرة والمتوســطة تســاهم فــي العمالــة والقیمــة المضــافة )  2005المتحــدة، 
  . والناتج

  
المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة الســـــتجابات المبحـــــوثین نحـــــو مســـــاهمة   : 7.4جدول 

)       الرفاه االقتصادي ( المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصادیة في مجال 
  

رقم الفقرة 
في أداة 
 الدراسة

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات المبحــوثین 
ســــاهمة المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا  فــــي التنمیــــة نحــــو م

  )الرفاه االقتصادي ( االقتصادیة في مجال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

 مرتفعة 0.79 3.75  توفر المشاریع الصغیرة حریة للفرد في انتقاء ما یناسبه من عمل  39
 مرتفعة 0.90 3.73  خارجیةتسهم المشاریع الصغیرة في الحد من ألهجره ال  40
 مرتفعة 0.89 3.72  تساعد المشاریع الصغیرة على تحقیق العدالة في توزیع الدخل  38
 متوسطة 0.94 3.55  تعمل المشاریع الصغیرة على زیادة حركة التجارة  42
 متوسطة 0.98 3.49  تحافظ المشاریع الصغیرة على البیئة  41
 متوسطة 1.02 3.45  على اإلبداع تساعد المشاریع الصغیرة األفراد  43
 متوسطة 1.11 3.35  تحد المشاریع الصغیرة من الطلب على السلع األجنبیة المنافسة  44

 متوسطة 0.69 3.58  الدرجة الكلیة
   

أن أعلــى فقــرات مســاهمة المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا فــي التنمیــة   ) 7.4( یتضــح مــن الجــدول 
تــوفر المشــاریع الصــغیرة " وهــي  ) 39( كانــت فقــرة رقــم ) ه االقتصــادي الرفــا( االقتصــادیة فــي مجــال 

، تالهـا فقـرة رقـم ) 3.75( بدرجـة مرتفعـة وبمتوسـط حسـابي " حریة للفرد في انتقاء ما یناسبه مـن عمـل 
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي " تسهم المشاریع الصغیرة في الحد من ألهجره الخارجیة " وهي  ) 40( 
 )3.73 (.  
  

أن أقــل فقــرات مســاهمة  المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا )  7.4 (كمــا یتضــح مــن الجــدول 
تحـــد المشـــاریع " وهـــي  ) 44 (فقـــرة رقـــم  ) الرفـــاه   االقتصـــادي ( فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي مجـــال 

، تالهـا )  3.35(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " الصغیرة من الطلب على السلع األجنبیة المنافسة 
بدرجـــة متوســـطة وبمتوســـط " تســـاعد المشـــاریع الصـــغیرة األفـــراد علـــى اإلبـــداع " وهـــي  ) 43( فقـــرة رقـــم 
  .) 3.45( حسابي 
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المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة الســـــتجابات المبحـــــوثین نحـــــو مســـــاهمة   : 8.4جدول 
المســــؤولیة ( ل المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا فــــي التنمیــــة االقتصــــادیة فــــي مجــــا

  )       االجتماعیة 
  

رقم الفقرة  
في أداة 
 الدراسة

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات المبحــوثین 
نحــو مــدى مســاهمة المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  فــي التنمیــة 

  االقتصادیة في مجال المسؤولیة االجتماعیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  المعیاري

48  
تخفــــض المشــــاریع الصــــغیرة مــــن أســــعار ســــلعها المباعــــة للمؤسســــات 

  الخیریة
 متوسطة  910. 3.58

 متوسطة 1.01 3.55  تمنح المشاریع الصغیرة مساعدات مالیة للفقراء  46
 متوسطة 950. 3.51  تكفل المشاریع الصغیرة رعایة أیتام  47
 متوسطة 1.06 3.50  اریع الخیریة المحلیةتقدم المشاریع الصغیرة هبات غیر مستردة للمش  45
 متوسطة 1.12 3.48  المشاریع الصغیرة لها دور في تنمیه العالقات االجتماعیة  51
 متوسطة 0.97 3.38  تشغل المشاریع الصغیرة  مواطنین من ذوي االحتیاجات الخاصة  49
 توسطةم 1.01 3.24  تقوم المشاریع الصغیرة برعایة احتفاالت محلیة مختلفة  50

 متوسطة 0.73 3.46  الدرجة الكلیة

   
أن أعلــى فقــرات مســاهمة المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  فــي التنمیــة )  8.4( یتضــح مــن الجــدول 

تخفـــض المشـــاریع " وهـــي  ) 48( كانـــت فقـــرة رقـــم ) المســـؤولیة االجتماعیـــة ( االقتصـــادیة فـــي مجـــال 
، ) 3.58( بدرجـة متوسـطة وبمتوسـط حسـابي " ریـة الصغیرة من أسعار سـلعها المباعـة للمؤسسـات الخی

بدرجــــة متوســــطة  " تمــــنح المشــــاریع الصـــغیرة مســــاعدات مالیــــة للفقـــراء " وهـــي  ) 46( تالهـــا فقــــرة رقــــم 
(   ، وكانـــت أقـــل الفقـــرات مســـاهمة  فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي مجـــال  ) 3.55( وبمتوســـط حســـابي 

تقوم المشاریع الصغیرة برعایة احتفـاالت محلیـة مختلفـة " هي و  ) 50( فقرة رقم ) المسؤولیة االجتماعیة 
تشغل  المشـاریع الصـغیرة " وهي  ) 49( ، تالها فقرة رقم ) 3.24 (بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " 

  ). 3.38 (بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " مواطنین من ذوي االحتیاجات الخاصة 
 

  :سؤال الدراسة الثالث. 3.1.4
    

بة عن سؤال الدراسة الثالـث مـا العالقـة بـین دور القطـاع الحكـومي فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة ولإلجا
  والصغیرة جدا  ومساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة؟

   :قامت الباحثة بفحص فرضیة الدراسة األولى وهي على النحو اآلتي
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 صــائیة عنــد مســتوى الداللــة ال توجــد عالقــة ارتباطیــه ذات داللــة إح: الفرضــیة األولــى ) α  ≥

بــین  المتوســطات الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي  ) 0.05
التشـــریعیة والقانونیـــة، والتمویلیـــة، ( تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  فـــي المجـــاالت 

الحـد ( قتصـادیة فـي المجـاالت ومساهمة تلك المشاریع في التنمیة اال) والبرامج اإلداریة والفنیة 
 ).من البطالة والفقر، والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة 

  
بـین   ) Person Correlation( وللتحقق من صحة الفرضیة األولى تم إیجاد معامـل ارتبـاط بیرسـون 

والبــرامج اإلداریــة  التشــریعیة والقانونیــة، والتمویلیــة، ( جمیــع مجــاالت دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني 
الحـد مـن البطالـة والفقـر، ( وبین مساهمة تلـك المشـاریع فـي التنمیـة االقتصـادیة فـي المجـاالت ) والفنیة 

  :اآلتي  ) 9.4 (، وذلك حسب الجدول )والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة 
  

اریع الصـغیرة والصـغیرة العالقة بین دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیـز المشـ  : 9.4 جدول
وبـین ) التشریعیة والقانونیة، والتمویلیة،  والبرامج اإلداریة والفنیة ( في مجاالت جدا  

الحد من البطالة والفقـر، ( مساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة في مجاالت 
  )والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة 

  
  الصغیرة والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصادیة مساهمة المشاریع  المتغیرات 

دور القطــــــــــــــــــــــــاع 
الحكومي في تحفیـز 
المشــــاریع الصــــغیرة 

  والصغیرة جدا  

الحد من البطالة 
  الرفاه االقتصادي   والفقر 

المسؤولیة 
  التنمیة االقتصادیة   االجتماعیة 

معامل 
 االرتباط 

الداللة 
 اإلحصائیة

معامل 
 االرتباط 

الداللة 
 ئیةاإلحصا

معامل 
 االرتباط 

الداللة 
 اإلحصائیة

معامل 
 االرتباط 

الداللة 
 اإلحصائیة

  0.03  0.14*  0.11 0.10 0.13 0.10 0.02 0.15* التشریعات والقوانین 

 0.04 0.13* 0.01 0.17* 0.14 0.09 0.52 0.04 التمویل 

ـــــــة  ـــــــرامج اإلداری الب
 0.24 0.08 0.02 0.15* 0.40  0.06  0.54  - -0.04  والفنیة  

 0.04 0.14* 0.10 0.17 0.14 0.10 0.41 0.05  الدور الحكومي 

  ) 0.05( یوجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة المعنویة  *
  

أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بشكل عام بین المتغیرین  ) 9.4( یتضح من الجدول 
ي الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  الحكوم دور القطاع: األساسیین وهما

ومساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة، حیث بلغ معامل االرتباط على الدرجة الكلیة       
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0.14   =R   0.05علما  بأن أقل درجة معنویة مقبولة في هذه الدراسة هي  0.04= وبدرجة معنویة ،
كلما زاد دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة وهذا یعني أنه وبشكل عام 

  . والصغیرة جدا  زادت مساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة
  

واتفقت نتیجة هذه الدراسة من حیث مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في التنمیة االقتصادیة 
ذكرت أن هناك أثر إیجابي للمشاریع الصغیرة في زیادة  التي)  2003العباسي، ( مع نتیجة دراسة 

  . الناتج المحلي اإلجمالي والدین الحكومي
  

وكذلك تبین عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین متغیرات دور القطاع الحكومي 
نونیة، التشریعیة والقا( الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصناعیة الصغیرة والصغیرة جدا من حیث 

وبین متغیرات مساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة من ) والتمویلیة،  والبرامج اإلداریة والفنیة 
وذلك على النحو ) الحد من البطالة والفقر، والرفاه االقتصادي، والمسؤولیة االجتماعیة ( حیث 

  :    التفصیلي اآلتي
  

ائیة بین دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز ذات داللة إحص) طردیة ( توجد عالقة ارتباط 
والتنمیة االقتصادیة، حیث بلغ ) التشریعات والقوانین ( المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في مجال 

، وهذا یعني أنه كلما زاد دور القطاع  0.03= وبدرجة معنویة   R=   0.14 معامل االرتباط  
التشریعات ( ریع الصغیرة والصغیرة جدا  في مجال تطبیق الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشا

  . كلما زادت مساهمة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة) والقوانین 
  

ذات داللة إحصائیة بین دور القطاع الحكومي الفلسطیني في ) طردیة ( وكذلك توجد عالقة ارتباط 
والتنمیة االقتصادیة، حیث بلغ معامل ) تمویل ال( تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة حدًا في مجال 

، وهذا یعني أنه كلما زاد دور القطاع الحكومي 0.04  = وبدرجة معنویة   R=   0.13 االرتباط  
زادت مساهمة ) التمویل ( الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في مجال تطبیق 

  .تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة
  

ولكن اتضح عدم وجود عالقة ارتباط  ذات داللة إحصائیة بین دور القطاع الحكومي الفلسطیني في 
والتنمیة االقتصادیة، ) البرامج اإلداریة والفنیة  ( تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في المجال 

رجة معنویة مقبولة ، علما بأن أقل د0.24= وبدرجة معنویة   R=   0.08حیث بلغ معامل االرتباط  
    .0.05في هذه الدراسة هي 
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الحد من ( و ) التشریعات والقوانین ( كما اتضح وجود عالقة ارتباط طردیة ذات داللة إحصائیة بین 
) المسؤولیة االجتماعیة ( و ) التمویل ( ، وبین  R=   0.15البطالة والفقر حیث بلغ معامل االرتباط 

المسؤولیة ( و ) البرامج اإلداریة والفنیة  ( ،  وبین  R=   0.17حیث بلغ معامل االرتباط  
، وهذا یعني أنه كلما زاد تطبیق القطاع الحكومي  R=  0.15حیث بلغ معامل االرتباط  ) االجتماعیة 

في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  زادت مساهمة ) التشریعات والقوانین ( الفلسطیني لمجال 
في الحد من البطالة والفقر، وكذلك كلما زاد تطبیق القطاع الحكومي الفلسطیني لمجالي تلك المشاریع 

في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  زادت مساهمة تلك )  التمویل، والبرامج اإلداریة والفنیة  ( 
  ).   المسؤولیة االجتماعیة ( المشاریع في  

  
، )الرفاه االقتصادي ( و ) التشریعات والقوانین ( ائیة بین عالقة ارتباط ذات داللة إحص وال توجد 

عالقة ارتباط ذات داللة  توجد ، وال  )المسؤولیة االجتماعیة ( و ) التشریعات والقوانین ( وبین 
،  )الرفاه االقتصادي ( و ) التمویل ( ، وبین )الحد من البطالة والفقر ( و ) التمویل ( إحصائیة بین 

الحد من البطالة ( و ) البرامج اإلداریة والفنیة  ( قة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین عال توجد وال 
  ).الرفاه االقتصادي ( و ) البرامج اإلداریة والفنیة  ( ، وبین )والفقر 

  
  :سؤال الدراسة الرابع. 4.1.4

   
اع الحكــومي فــي ولإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الرابــع هــل تختلــف اســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــ

الجـنس، والعمـر، والمؤهـل ( تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا بـاختالف خصائصـهم الدیموغرافیـة 
  ؟)العلمي، وعدد سنوات الخبرة 

المبحـوثین نحـو درجـة  قامت الباحثة بإیجاد قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات 
م مــن خاللهــا التعــرف إلــى دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز الموافقــة علــى الفقــرات التــي یــت

وذلـك حسـب المتغیـرات الدیموغرافیـة  الـواردة فـي السـؤال الرابـع وهـي ، المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا 
  ).الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة  (

     
الحسـابیة دالـة إحصـائیا، تـم فحصـها مـن خـالل فرضـیة وللتحقق فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات 

  : الدراسة الثانیة اآلتیة
  

 ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة  : الفرضیة الثانیة ) α  ≥0.05  ( فـي
المتوسطات الحسابیة السـتجابات المبحـوثین نحـو دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز 
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الجـــنس، ( لصـــغیرة جـــدا  تعـــزى إلـــى خصـــائص المبحـــوثین الدیموغرافیـــة  المشـــاریع الصـــغیرة وا
 ). والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة 

  
للعینــات المســتقلة وذلــك ) ت ( وللتحقــق مــن صــحة فرضــیة الدراســة الثانیــة اســتخدمت الباحثــة اختبــار 

العمــر، والمؤهــل ( ادي لمتغیــرات لمتغیــر الجــنس، بینمــا اســتخدمت الباحثــة اختبــار تحلیــل التبــاین األحــ
، وذلـك للفـروق بـین  المتوسـطات الحسـابیة السـتجابات المبحـوثین نحـو )العلمي، وعـدد سـنوات  الخبـرة 

لمعرفــة إذا  دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا 
  : اآلتیة)  13.4( ، ) 12.4( ، ) 11.4( ، ) 10.4 (كانت الفروق دالة إحصائیا، وذلك حسب الجداول 

   
للفروق بین المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحـوثین ) ت ( نتائج تحلیل اختبار   : 10.4جدول 

نحو دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا  
  .تعزى إلى متغیر الجنس

  
مجاالت دور 
المتوسط  العدد الجنس  القطاع الحكومي

 الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجات 
 الحریة

قیمة  ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 640. 3.35 231 ذكر
241 1.60 0.90 

 640. 3.04 12 أنثى 

 التمویل
 750. 2.90 231 ذكر

241 0.45 0.12 
 0.96 2.80 12 أنثى 

ریة البرامج اإلدا
 والفنیة 

 0.72 3.01 231 ذكر
241 1.16 0.18 

 0.86 2.76 12 أنثى 

دور القطاع 
 الحكومي الكلي

 0.61 3.09 231  ذكر
241 1.21  0.31 

 0.72 2.87 12  أنثى

  
)    α ≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى الداللـة  ) 10.4 (یتبین من الجدول 
الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز بـــین المتوســـطات 

المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا بشــكل عــام تعــزى إلــى الجــنس، حیــث بلــغ مســتوى الداللــة اإلحصــائیة  
،  وبالتــالي تــم ) 0.05 (وهــو أكبــر مــن الدرجــة المعنویــة المقبولــة فــي هــذه الدراســة ومقــدارها )  0.31(

  . الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر الجنسقبول 
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ویمكن التحقق من الفروق بین المتوسطات الحسابیة السـتجابات المبحـوثین نحـو دور القطـاع الحكـومي 
الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  بشــكل عــام باســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین 

)  11.4( ا كانـت الفـروق دالـة إحصـائیا، كمـا یبـین الجـدول األحادي لمتغیر العمر، وذلك لمعرفـة مـا إذ
  : اآلتي

  
نتــــائج تحلیــــل التبــــاین األحــــادي للفــــروق بــــین المتوســــطات الحســــابیة الســــتجابات   :11.4 جدول 

المبحــوثین نحــو دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة 
  والصغیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى متغیر العمر  

  
مجاالت دور 
مجموع  مصدر التباین  القطاع الحكومي

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 

 0.26 3 0.77  بین المجموعات
0.62 

 
0.60 

 
 0.42 239 99.46  داخل المجموعات

  242 100.23  المجموع

 التمویل
 0.47 3 1.41  المجموعاتبین 

0.80 
 

0.49 
 

 0.58 239 139.50  داخل المجموعات

  242 140.91  المجموع

البرامج اإلداریة 
 والفنیة 

 0.63 3 1.89  بین المجموعات
1.19 

 
0.31 

 
 0.53 239 126.30  داخل المجموعات

  242 128.19  المجموع

دور القطاع 
 الحكومي الكلي

 

 0.38 3 1.14  تبین المجموعا

 0.38 239 89.51  داخل المجموعات 0.39 1.01

  242 90.65  المجموع

  
   ) α  ≥0.05( عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة )  11.4( یتبین من الجدول 

ز بـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــ
المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  بشــكل عــام تعــزى إلــى العمــر، حیــث بلــغ مســتوى الداللــة اإلحصــائیة     

، وبالتــالي تــم ) 0.05 (وهــو أكبــر مــن الدرجــة المعنویــة المقبولــة فــي هــذه الدراســة ومقــدارها )  0.39( 
  . قبول الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر العمر
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ق بــین المتوســطات الحســابیة الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع وكــذلك یمكــن التحقــق مــن الفــرو 
الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  بشــكل عــام باســتخدام اختبــار تحلیــل 
التبــاین األحــادي لمتغیــر المؤهــل العلمــي، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصــائیا، كمــا یبــین 

  : اآلتي ) 12.4( الجدول 
 

نتـــــائج تحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي للفـــــروق بـــــین المتوســـــطات الحســـــابیة الســـــتجابات   : 12.4جدول 
ـــز المشـــاریع الصـــغیرة  المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفی

  والصغیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي   
  

مجاالت دور 
 مصدر التباین  القطاع الحكومي

جموع م
 المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 

  0.20 3 0.59  بین المجموعات
0.47 

 

 
0.70 

 
 0.42 239 99.65  داخل المجموعات

  242 100.24  المجموع

 التمویل
  0.45 3 1.35  بین المجموعات

0.77 
 

 
0.51 

 
 0.58 239 139.56  ل المجموعاتداخ

  242 140.91  المجموع

البرامج اإلداریة 
 والفنیة 

  0.23 3 0.70  بین المجموعات
0.43 

 

 
0.73 

 
 0.53 239 127.49  داخل المجموعات

  242 128.19  المجموع

دور القطاع 
 الحكومي الكلي

 

 0.07 3 0.21  بین المجموعات
 

0.18 
 

 
0.91 

 

 0.38 239 90.44  مجموعاتداخل ال

  242 90.65  المجموع

  
)    α  ≥0.05( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة)  12.4( یتبین من الجدول 

بـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز 
رة جــدا بشــكل عــام تعــزى إلــى المؤهــل العلمــي، حیــث بلــغ مســتوى المشــاریع الصــناعیة الصــغیرة والصــغی

وهــــو أكبــــر مــــن الدرجــــة المعنویــــة المقبولــــة فــــي هــــذه الدراســــة ومقــــدارها         )  0.91 (الداللــــة اإلحصــــائیة 
  . ، وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر المؤهل العلمي) 0.05( 
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المتوســطات الحســابیة الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع وكــذلك یمكــن التحقــق مــن الفــروق بــین 
الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  بشــكل عــام باســتخدام اختبــار تحلیــل 
التباین األحادي لمتغیر عدد سنوات الخبرة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الفـروق دالـة إحصـائیا، كمـا یبـین 

  : تياآل)  13.4 (الجدول 
  

نتـــــائج تحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي للفـــــروق بـــــین المتوســـــطات الحســـــابیة الســـــتجابات   : 13.4جدول 
المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع العـــام فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  

  بشكل عام تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة   
  

مجاالت دور 
مجموع  مصدر التباین  القطاع الحكومي

 تالمربعا
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 

  0.86 3 2.59  بین المجموعات
2.11 

 

 
0.10 

 
 0.41 239 97.65  داخل المجموعات

  242 100.24  المجموع

 التمویل
  0.70 3 2.11  بین المجموعات

1.21 
 

 
0.31 

 
 0.58 239 138.80  داخل المجموعات

  242 140.91  المجموع

البرامج اإلداریة 
 والفنیة 

  0.60 3 1.80  بین المجموعات
1.14 

 

 
0.34 

 
 0.53 239 126.38  داخل المجموعات

  242 128.18  المجموع

دور القطاع 
 الحكومي الكلي

 

 0.47 3 1.41  بین المجموعات
 

1.25 
 

 
0.29 

 

 0.37 239 89.24  داخل المجموعات

  242 90.65  المجموع

  
أعــــاله عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة          )  13.4 (یتبــــین مــــن الجــــدول 

 )α  ≥0.05  ( بین المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین نحو دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني
غیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى عـدد سـنوات الخبـرة، حیـث في تحفیز المشاریع الصناعیة الصغیرة والص

وهـــو أكبـــر مـــن الدرجـــة المعنویـــة المقبولـــة فـــي هـــذه الدراســـة )  0.29( بلـــغ مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائیة 
، وكـــذلك لجمیـــع مجـــاالت دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع ) 0.05( ومقـــدارها 

، وبالتــالي )التشـریعات والقـوانین، التمویـل، البــرامج اإلداریـة والفنیـة ( الصـناعیة الصـغیرة والصـغیرة جــدا 
  . تم قبول الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر عدد سنوات الخبرة
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  :سؤال الدراسة الخامس. 5.1.4
  

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس هل تختلف استجابات المبحوثین نحو دور القطاع الحكومي 
الموقع، ( لمشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  باختالف خصائص تلك المشاریع الفلسطیني في تحفیز ا

؟ قامت الباحثة بإیجاد قیم )وسنة التأسیس، والملكیة، ورأس المال، وعدد العاملین في المشروع 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المبحوثین نحو درجة الموافقة على الفقرات 

ن خاللها التعرف إلى دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة التي یتم م
الموقع، وسنة ( والصغیرة جدا ، وذلك حسب خصائص تلك المشاریع الواردة في السؤال الخامس وهي 

  ).التأسیس، والملكیة،و رأس المال، وعدد العاملین 
     

الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع  الحســـابیة وللتحقـــق فیمـــا إذا كانـــت الفـــروق بـــین المتوســـطات
دالـة إحصـائیا، تـم فحصـها مـن خـالل الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  

  : الفرضیة الثالثة اآلتیة
  

 ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة  : الفرضیة الثالثة ) α  ≥0.05 (  فـي
حســابیة الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع الحكــومي فــي تحفیــز المشــاریع المتوســطات ال

الموقع، وسنة التأسـیس، الملكیـة، ( الصغیرة والصغیرة جدا  تعزى إلى خصائص تلك المشاریع 
 )ورأس المال، وعدد العاملین في المشروع 

  
للعینــات المســتقلة ) ت (  وللتحقــق مــن صــحة فرضــیة الدراســة الثالثــة اســتخدمت الباحثــة تحلیــل اختبــار

ألن هــذه المتغیــرات تتضــمن مســتویین ) الموقــع، عــدد العــاملین ( وذلــك لمتغیــرات خصــائص المشــاریع 
ســـنة ( فقـــط، بینمـــا اســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار تحلیـــل التبـــاین األحـــادي لمتغیـــرات خصـــائص المشـــاریع 

مــن مســتویین، وكــذلك اســتخدمت  ألن هــذه المتغیــرات تتضــمن أكثــر) التأســیس، والملكیــة، ورأس المــال 
، وذلــــك للفــــروق بــــین المتوســــطات الحســــابیة الســــتجابات للمقارنــــات البعدیــــة)  LSD(  الباحثــــة اختبــــار
، وذلـك لمعرفـة دور القطاع العام الحكـومي فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـداالمبحوثین نحو 

، ) 14.4( وق أینمـا وجـدت، حسـب الجـداول إذا كانت الفروق دالة إحصائیا، ولمعرفـة مصـدر هـذه الفـر 

  : اآلتیة)  19.4( ، ) 18.4( ، ) 17.4( ، ) 16.4( ، ) 15.4( 
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للفروق بین المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحـوثین ) ت ( نتائج تحلیل اختبار   : 14.4جدول 
نحو دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا  

  .تعزى إلى متغیر موقع المشروع 
  

مجاالت دور القطاع 
  الحكومي

موقع 
 المشروع

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجات 
 الحریة

قیمة  ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

 التشریعات والقوانین
 0.67 3.33 192 الخلیل

241 0.06 0.14 
 0.55 3.33 51 بیت لحم

 التمویل
 0.76 2.92 192 الخلیل

241 0.69 0.93 
 0.77 2.83 51 بیت لحم

 البرامج اإلداریة والفنیة 
 0.71 3.02 192 الخلیل

241 1.15 0.29 
 0.80 2.89 51 بیت لحم

دور القطاع الحكومي 
 الكلي

 0.61 3.09 192 الخلیل
241 0.76  0.99 

 0.64 3.02 51 بیت لحم

  
)    α  ≥0.05( عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة )  14.4( یتبین من الجدول 

بـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز 
المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  بشـــكل عـــام تعـــزى إلـــى موقـــع المشـــروع، حیـــث بلـــغ مســـتوى الداللـــة 

،  ) 0.05( وهـــو أكبـــر مـــن الدرجـــة المعنویـــة المقبولـــة فـــي هـــذه الدراســـة ومقـــدارها )  0.99 (اإلحصـــائیة 
  . وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر موقع المشروع

  
ـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع  كمـــا یمكـــن التحقـــق مـــن الفـــروق ب

ریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  بشــكل عــام باســتخدام اختبــار تحلیــل الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــا
التبــاین األحــادي لمتغیــر ســنة تأســیس المشــروع، لمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصــائیا، كمــا یبــین 

  : اآلتي)  15.4( الجدول 
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نتـــــائج تحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي للفـــــروق بـــــین المتوســـــطات الحســـــابیة الســـــتجابات   : 15.4جدول 
ـــز المشـــاریع الصـــغیرة المب حـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفی

  والصغیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى متغیر سنة تأسیس المشروع
  

مجاالت دور 
مجموع  مصدر التباین  القطاع الحكومي

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 

 0.41 3 1.23  بین المجموعات
 

0.99 
 

 
0.40 

 
 0.41 239 99.01  داخل المجموعات

  242 100.24  المجموع

 التمویل
 0.35 3 1.06  بین المجموعات

 
0.60 

 

 
0.61 

 
 0.59 239 139.85  داخل المجموعات

  242 140.91  المجموع

البرامج اإلداریة 
 والفنیة 

 0.32 3 0.95  تبین المجموعا
 

0.59 
 

 
0.62 

 
 0.53 239 127.24  داخل المجموعات

  242 128.19  المجموع

دور القطاع 
 الحكومي الكلي

 

 0.31 3 0.92  بین المجموعات
 

0.81 
 

 
0.49 

 
 0.38 239 89.73  داخل المجموعات

  242 90.65  المجموع

  
)    α  ≥0.05( داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة عدم وجود فروق ذات )  15.4 (یتبین من الجدول 

بـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز 
المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى سنة تأسیس المشروع، حیث بلغ مسـتوى الداللـة 

،  )0.05 ( رجـــة المعنویـــة المقبولـــة فـــي هـــذه الدراســـة ومقـــدارهاوهـــو أكبـــر مـــن الد)  0.49( اإلحصـــائیة 
  . وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر سنة تأسیس المشروع

  
ـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع  كمـــا یمكـــن التحقـــق مـــن الفـــروق ب

ـــاین الحكـــومي فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا ب شـــكل عـــام باســـتخدام اختبـــار تحلیـــل التب
األحــــادي لمتغیــــر ملكیــــة المشــــروع، لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت الفــــروق دالــــة إحصــــائیا، كمــــا یبــــین الجــــدول         

  : اآلتي)  16.4( 
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نتـــــائج تحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي للفـــــروق بـــــین المتوســـــطات الحســـــابیة الســـــتجابات   : 16.4جدول 
ـــز المشـــاریع الصـــغیرة المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع ال حكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفی

  .والصغیرة جدا بشكل عام تعزى إلى متغیر ملكیة المشروع
  

مجاالت دور 
مجموع  مصدر التباین  القطاع الحكومي

 المربعات
درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 

 2.15 2 4.29  بین المجموعات
 

5.37 
 

 
0.01 

 
 0.40 240 95.95  داخل المجموعات

  242 100.24  المجموع

 التمویل
 0.65 2 1.30  بین المجموعات

 
1.12 

 

 
0.33 

 
 0.58 240 139.61  داخل المجموعات

  242 140.91  المجموع

البرامج اإلداریة 
 والفنیة 

 0.33 2 0.66  بین المجموعات
 

0.62 
 

 
0.54 

 
 0.53 240 127.53  داخل المجموعات

  242 128.19  المجموع

دور القطاع 
 الحكومي الكلي 

 

 0.88 2 1.77  بین المجموعات
 

2.39 
 

 
0.09 

 
 0.37 240 88.88  داخل المجموعات

  242 90.65  المجموع

  
)    α  ≥0.05( داللـة عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى ال)  16.4( یتبین من الجدول 

بـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز 
المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا بشـــكل عـــام تعـــزى إلـــى ملكیـــة المشـــروع، حیـــث بلـــغ مســـتوى الداللـــة 

،  ) 0.05 (دراســـة ومقـــدارها وهـــو أكبـــر مـــن الدرجـــة المعنویـــة المقبولـــة فـــي هـــذه ال)  0.09 (اإلحصـــائیة 
  . وبالتالي تم قبول الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر ملكیة المشروع

  
ـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع  كمـــا یمكـــن التحقـــق مـــن الفـــروق ب

تحلیــل  الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  بشــكل عــام باســتخدام اختبــار
التباین األحادي لمتغیر رأس مـال المشـروع بالـدوالر، وذلـك لمعرفـة مـا إذا كانـت الفـروق دالـة إحصـائیا، 

  : اآلتي)  17.4( كما یبین الجدول 
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نتـــــائج تحلیـــــل التبـــــاین األحـــــادي للفـــــروق بـــــین المتوســـــطات الحســـــابیة الســـــتجابات   : 17.4جدول 

ـــز المشـــاریع الصـــغیرة المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطین ي فـــي تحفی
  والصغیرة جدا بشكل عام تعزى إلى متغیر رأس مال المشروع بالدوالر 

  
مجاالت دور 
 مصدر التباین  القطاع الحكومي

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 والقوانین

 

 0.91 3 2.72  بین المجموعات
 

2.22 
 

 
0.09 

 
 0.41 239 97.52  داخل المجموعات

  242 100.24  المجموع

 التمویل

 1.27 3 3.80  بین المجموعات
 

2.21 
 

 
0.09 

 
 0.57 239 137.11  داخل المجموعات

  242 140.91  المجموع

البرامج اإلداریة 
 والفنیة 

 1.73 3 5.19  بین المجموعات
 

3.36 
 

 
0.02 

 
 0.52 239 123.00  داخل المجموعات

  242 128.19  المجموع

دور القطاع 
 الحكومي الكلي 

 

 0.99 3 2.97  بین المجموعات
 

2.70 
 

 
0.04 

 
 0.37 239 87.67  داخل المجموعات

  242 90.64  المجموع

  
بین   ) α  ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 17.4( یتبین من الجدول 

المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین نحو دور القطاع الحكومي الفلسطیني في تحفیز المشاریع 
الصغیرة والصغیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى رأس مال المشروع بالدوالر، حیث بلغ مستوى الداللة 

، وبالتالي )0.05( دراسة ومقدارهالمقبولة في هذه الوهو أقل من الدرجة المعنویة ا) 0.04( اإلحصائیة 
  . تم رفض الفرضیة الصفریة الخاصة بمتغیر رأس مال المشروع بالدوالر

  
ولمعرفـــة مصـــدر الفـــرق فـــي المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین تـــم اســـتخراج نتـــائج اختبـــار        

 )LSD  ( للمقارنات البعدیة، كما في الجدول رقم )اآلتي)  18.4 :  
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للمقارنـات الثنائیـة البعدیـة للفـروق بـین المتوسـطات )   LSD(نتـائج تحلیـل اختبـار   : 18.4جدول 
الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع الحكـــومي فـــي تحفیـــز المشـــاریع 

  الصغیرة والصغیرة جدا  بشكل عام تعزى إلى متغیر رأس مال المشروع بالدوالر
  

  15000أكثر من   15000-10001  10000-5000  5000أقل من   عدد سنوات الخبرة
  ---   ---  ---   ---   5000أقل من 

5000-10000   ---  ---   ---  0.28702* 
10001-15000   ---   ---   ---   ---  

  ---   ---   - *-0.28702  ---   15000أكثر من 
  ) α  =0.05( تعني أنه یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة المعنویة * 
  

دوالر ورأس  ) 10000-5000( نـــات الثنائیـــة إلـــى أن الفـــرق كـــان بـــین رأس مـــال المشـــروع تشـــیر المقار 
  . دوالر ) 10000-5000(  دوالر ولصالح رأس مال المشروع  15000مال المشروع أكثر من 

  
ـــین المتوســـطات الحســـابیة الســـتجابات المبحـــوثین نحـــو دور القطـــاع  كمـــا یمكـــن التحقـــق مـــن الفـــروق ب

لمتغیـر عـدد ) ت ( المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  بشكل عام باسـتخدام اختبـار  الحكومي في تحفیز
  : اآلتي)  19.4(العاملین في المشروع ، لمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة إحصائیا، كما یبین الجدول 

  
للفروق بین المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحـوثین ) ت ( نتائج تحلیل اختبار   : 19.4جدول 

نحــو دور القطــاع الحكــومي فــي تحفیــز المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا تعــزى إلــى 
  .متغیر عدد العاملین في المشروع 

  
  

مجاالت دور 
  القطاع الحكومي

عدد 
 العاملین

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجات 
 الحریة

قیمة  ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التشریعات 
 نینوالقوا

1-4 121 3.39 0.61 
241 1.34 0.08 5-9 122 3.28 0.67 

 0.83 2.89 122 9-5 0.00 0.09 241 0.69 2.90 121 4-1 التمویل
البرامج اإلداریة 

 والفنیة 
1-4 121 3.06 0.71 

241 1.42 0.38 5-9 122 2.93 0.75 

دور القطاع 
 الحكومي الكلي 

1-4 121 3.12 0.57 
241 1.07  0.04 5-9 122 3.03 0.65 
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بین )    α  ≥0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة )   19.4( بین من الجدول 

المتوسطات الحسابیة الستجابات المبحوثین نحو دور القطاع الحكومي الفلسـطیني فـي تحفیـز المشـاریع 
لعــاملین فــي المشــروع، حیــث بلــغ مســتوى الداللــة الصــغیرة والصــغیرة جــدا بشــكل عــام تعــزى إلــى عــدد ا

  ،) 0.05(   وهـــو أقـــل مـــن الدرجـــة المعنویـــة المقبولـــة فـــي هـــذه الدراســـة ومقـــدارها ) 0.04( اإلحصـــائیة 
وبالتــالي تــم رفــض الفرضــیة الصــفریة الخاصــة بمتغیــر عــدد العــاملین فــي المشــروع، حیــث كــان الفــرق 

)  4-1(  المتوســـط الحســـابي لعـــدد العـــاملین  حیـــث بلـــغ ،) 4-1( لصـــالح عـــدد العـــاملین فـــي المشـــروع 

         والــــذي بلــــغ   ) 9-5( ، وهــــو أكبــــر مــــن مقــــدار المتوســــط الحســــابي لعــــدد العــــاملین  ) 3.12( مقــــدار 
) 3.03  . (  
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  الفصل الخامس
 ______________________________________________________  

  واالستنتاجات والمقترحات النتائج 
  

  النتائج  1.5
  

  : بناء على تحلیل أسئلة الدراسة واختبار فرضیتها، توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتیة 
  

  دور القطاع الحكومي الفلسـطیني بشـكل عـام فـي تحفیـز المشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا كـان
التشــریعات ( تــه تطبیقــا هــو ، وكانــت أكثــر مجاال) 3.07( بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي 

ــــوانین  ــــرامج اإلداریــــة  ( ، تــــاله مجــــال ) 3.33( وبدرجــــة متوســــطة وبمتوســــط حســــابي ) والق الب
بدرجــــة ) التمویــــل ( ، وأخیــــرا مجــــال ) 3.00( بدرجــــة متوســــطة وبمتوســــط حســــابي ) والفنیــــة 

 ).  2.90(متوسطة وبمتوسط حسابي 
 لتنمیـــة االقتصـــادیة كانـــت بدرجـــة متوســـطة مســـاهمة المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا  فـــي ا

الحـــد مـــن البطالـــة ( وكانـــت أكثـــر مجاالتهـــا مســـاهمة فـــي مجـــال  ،) 3.58( وبمتوســـط حســـابي 
بدرجـة ) الرفـاه االقتصـادي ( ، تـاله مجـال ) 3.71( وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسـابي ) والفقر 

بدرجـة متوسـطة ) تماعیـة المسـؤولیة االج( وأخیرا مجال  ،) 3.58( متوسطة وبمتوسط حسابي 
  .) 3.46( وبمتوسط حسابي 

   أبـــرز فقـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا
اإلجـراءات الحكومیـة للحصـول علـى تـرخیص " هـي ) التشـریعات والقـوانین ( تطبیقا فـي مجـال 

یســـهم قـــانون " ، تالهـــا ) 4.07(  بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي" المشـــاریع الصـــغیرة ســـهله 
 ،) 3.86( بدرجـة مرتفعـة وبمتوسـط حسـابي " تشجیع االستثمار فـي تطـویر المشـاریع الصـغیرة 

" تستشــیر الحكومــة أصــحاب المشــاریع الصــغیرة عنــد ســن القــوانین " وأقــل الفقــرات تطبیقــا هــي 
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یـــب ســـلع غیـــر تمنـــع الحكومـــة مـــن تهر " تالهـــا  ،) 2.83( بدرجـــة متوســـطة وبمتوســـط حســـابي 
 ). 3.04( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " مطابقة للمواصفات 

   أبـــرز فقـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا
تشـــجع الحكومـــة المصـــارف علـــى تقـــدیم تســـهیالت مالیـــة " هـــي ) التمویـــل ( تطبیقـــا فـــي مجـــال 

تقــــدم الحكومــــة " ، تالهــــا ) 3.09( وبمتوســــط حســــابي بدرجــــة متوســــطة " للمشــــاریع الصــــغیرة 
وأقـل الفقـرات تطبیقـا  ،) 3.05( بدرجة متوسـطة وبمتوسـط حسـابي " قروض للمشاریع الصغیرة 

بدرجـــة متوســـطة وبمتوســـط حســـابي " تقـــدم الحكومـــة هبـــات ال تـــرد للمشـــاریع الصـــغیرة " هـــي 
بدرجــة " فــي حــال وجــود خســائر  تقــدم الحكومــة الــدعم للمشــاریع الصــغیرة " ، تالهــا )  2.70(

   ). 2.74( متوسطة وبمتوسط حسابي 
   أبـــرز فقـــرات دور القطـــاع الحكـــومي الفلســـطیني فـــي تحفیـــز المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا

تســـاعد الحكومـــة فـــي تســـویق منتجـــات " هـــي ) البـــرامج اإلداریـــة والفنیـــة  ( تطبیقـــا فـــي المجـــال 
تقدم الحكومـة اإلرشـاد " تالها  ،)  3.34(توسط حسابيبدرجة متوسطة وبم"  المشاریع الصغیرة

وأقــل الفقــرات  ،)  3.24(بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي " الفنــي الــالزم للمشــاریع الصــغیرة 
بدرجــــة متوســــطة " تســــاعد الحكومــــة المشــــاریع الصــــغیرة بتــــوفیر عمالــــة مــــاهرة  " تطبیقــــا هــــي 

تشكیل حاضنات متخصصـة للمشـاریع  تسهم الحكومة في" ، تالها ) 2.70( وبمتوسط حسابي 
  ). 2.77( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " الصغیرة 

  الحـد ( أبرز فقرات مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في التنمیة االقتصـادیة فـي مجـال
إقامــــة مشــــاریع صــــغیرة فــــي منــــاطق ریفیــــة یــــوفر فــــرص عمــــل    " هــــي ) مــــن البطالــــة والفقــــر 

تـدمج المشـاریع الصـغیرة فئـات " ، تالها ) 4.06( رتفعة وبمتوسط حسابي بدرجة م"  للمواطنین
، وأقــل ) 3.93( بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي " المجتمــع المختلفــة فــي العملیــات اإلنتاجیــة 

تشــــغل  المشــــاریع الصــــغیرة العائــــدین بعــــد " الفقــــرات مســــاهمة  فــــي التنمیــــة االقتصــــادیة هــــي 
تسـهم " ، تالهـا ) 3.40( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسـابي " تسریحهم من أعمالهم في الخارج 

بدرجـــــة متوســـــطة وبمتوســـــط حســـــابي          " المشـــــاریع الصـــــغیرة فـــــي إیجـــــاد فـــــرص عمـــــل لإلنـــــاث 
 )3.49 .(  

  الرفـاه ( أبرز فقرات مساهمة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في التنمیة االقتصادیة في مجال
بدرجـة " یع الصغیرة حریة للفرد في انتقاء مـا یناسـبه مـن عمـل توفر المشار " هي ) االقتصادي 

تســـهم المشـــاریع الصـــغیرة فـــي الحـــد مـــن الهجـــرة " تالهـــا  ،) 3.75( مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي 
، وأقـــل الفقـــرات مســـاهمة فـــي التنمیـــة ) 3.73( بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي " الخارجیـــة 

بدرجــة " لطلــب علــى الســلع األجنبیــة المنافســة تحــد المشــاریع الصــغیرة مــن ا" االقتصــادیة هــي 
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" تساعد المشـاریع الصـغیرة األفـراد علـى اإلبـداع " ، تالها )  3.35(متوسطة وبمتوسط حسابي 
 ). 3.45( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 

        أبـــرز فقـــرات مســـاهمة المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة فـــي مجـــال
تخفـــــض المشـــــاریع الصـــــغیرة مـــــن أســـــعار ســـــلعها المباعـــــة " هـــــي ) ة االجتماعیـــــة المســـــؤولی( 

تمـــنح المشـــاریع " ، تالهـــا ) 3.58( بدرجـــة متوســـطة وبمتوســـط حســـابي " للمؤسســـات الخیریـــة 
، وأقـل الفقـرات ) 3.55( بدرجـة متوسـطة  وبمتوسـط حسـابي " الصغیرة مساعدات مالیة للفقراء 
" تقوم المشاریع الصغیرة برعایة احتفـاالت محلیـة مختلفـة " ي مساهمة في التنمیة االقتصادیة ه

تشــغل المشــاریع الصــغیرة مــواطنین " ، تالهــا هــي ) 3.24( بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي 
  .) 3.38( بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " من ذوي االحتیاجات الخاصة 

  الحكـــومي الفلســـطیني  طـــاعذات داللـــة إحصـــائیة بـــین دور الق) طردیـــة ( توجـــد عالقـــة ارتبـــاط
بشكل عام في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  ومساهمة تلك المشاریع بشكل عـام فـي 

 . التنمیة االقتصادیة
  ذات داللـة إحصـائیة بـین دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي ) طردیـة ( توجد عالقة ارتبـاط

والتنمیـــــة ) تشـــــریعات والقـــــوانین ال( تحفیـــــز المشـــــاریع الصـــــغیرة والصـــــغیرة جـــــدا  فـــــي مجـــــال 
 . االقتصادیة

  ذات داللـة إحصـائیة بـین دور القطـاع الحكـومي الفلسـطیني فـي ) طردیـة ( توجد عالقة ارتبـاط
 . والتنمیة االقتصادیة) التمویل ( تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في مجال 

 الحكــومي الفلســطیني فــي تحفیــز  ال توجــد عالقــة ارتبــاط  ذات داللــة إحصــائیة بــین دور القطــاع
 . والتنمیة االقتصادیة) البرامج اإلداریة والفنیة  ( المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في المجال 

  التشـــریعات والقـــوانین ( ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین كـــل مـــن )  طردیـــة ( توجـــد عالقـــة ارتبـــاط     (
البـرامج ( ، وبـین )المسـؤولیة االجتماعیـة ( و ) التمویل ( ، وبین )الحد من البطالة والفقر ( و 

 ). المسؤولیة االجتماعیة ( و ) اإلداریة والفنیة  
  الرفــاه ( و ) التشــریعات والقــوانین ( ال توجــد  عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائیة بــین كــل مــن

)  ل التمویــ( ، وبــین )المســؤولیة االجتماعیــة ( و ) التشــریعات والقــوانین ( ، وبــین )االقتصــادي 
البــرامج ( ،  وبــین )الرفــاه االقتصــادي ( و ) التمویــل ( ، وبــین )الحــد مــن البطالــة والفقــر ( و 

الرفـاه ( و ) البـرامج اإلداریـة والفنیـة  ( ، وبـین )الحد من البطالة والفقر ( و ) اإلداریة والفنیة  
 ).االقتصادي 

  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة )α  ≥0.05 (    بـــین المتوســـطات
الحســابیة الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني بشــكل عــام فــي تحفیــز 
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الجــنس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، ( المشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا  تعــزى إلــى المتغیــرات 
 ).    وعدد سنوات الخبرة، والموقع، وسنة التأسیس 

 صــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة توجــــد فــــروق ذات داللــــة إح )α  ≥0.05 (    بــــین المتوســــطات
الحســابیة الســتجابات المبحــوثین نحــو دور القطــاع الحكــومي الفلســطیني بشــكل عــام فــي تحفیــز 

رأس مـال المشــروع بالـدوالر ولصــالح : ( المشـاریع الصـغیرة والصــغیرة جـدا  تعـزى إلــى متغیـرات
دد العــــاملین فــــي المشــــروع ولصــــالح عــــدد دوالر، وعــــ ) 10000-5000( رأس مــــال المشــــروع 

  ). 4-1( العاملین في المشروع 
  

  االستنتاجات  2.5
  

ً على نتائج الدراسة التي تم التوصـل إلیهـا وذلـك بعـد تحلیـل أسـئلة الدراسـة ومناقشـة فرضـیاتها، فـإن  بناء
  :  الدراسة توصلت إلى عدة استنتاجات هي كاآلتي

  
 تحفیــــز المشــــاریع الصــــغیرة والصــــغیرة جــــدا ولكنــــة لــــیس هنــــاك توجــــه مــــن قبــــل القطــــاع العــــام ل

  . بالمستوى المطلوب الذي یساهم في تحقیق التنمیة االقتصادیة
  یحتـــاج  قطـــاع المشـــاریع  الصـــناعیة الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا إلـــى بـــرامج تحفیزیـــة تســـاهم  فـــي

 .  القتصادیة استدامة هذة المشاریع وتطویرها ، من اجل تفعیل مساهمتها في تحقیق التنمیة ا
  هنــاك حاجــة إلــى إقــرار قــانون خــاص بالمشــاریع الصــغیرة والصــغیرة جــدا ، یتضــمن تســهیالت

 .وتسخیر كافة االمكانیات لتطبیقة میدانیا .تمویلیة ، وضریبیة
  الحاجــة الــى تعزیــز التنافســیة الفلســطینیة مــن خــالل تحــدیث وتوســیع قاعــدة االنتــاج لالقتصــاد

 .الفلسطیني
 د مــن ظــاهرة الســلع المهربــة وغیــر المطابقــة للمواصــفات ، واتخــاذ االجــراءات هنــاك حاجــة للحــ

 .الكفیلة لخلق سوق فلسطیني منافس 
  هنـــاك حاجــــة لتحفیـــز أصــــحاب المشـــاریع الصــــغیرة والصـــغیرة جــــدا لالنتســـاب إلــــى االتحــــادات

 . المختصة
  ضرورة العمل على توفیر برامج تدریب إداري وفني ألصحاب المشاریع. 
 اجة لتوحید جهود الجهات اإلشرافیة على قطاع المشاریع الصغیرةهناك ح  . 
  الحاجة إلى تشـجیع خریجـي المعاهـد والجامعـات فـي تأسـیس مشـاریع صـغیرة وتقـدیم االمتیـازات

والتسهیالت، وتزویدهم بدراسات جدوى اولیة حول مشاریع مطلوبة في اسواقنا وفي اسـواق دول 
 .المحیطة
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   المقترحات  3.5
  

  : وء نتائج الدراسة، خلصت الباحثة إلى المقترحات اآلتیةفي ض
  

  : مقترحات للقطاع الحكومي الفلسطیني. 1.3.5
  

  :قدمت الباحثة بعض المقترحات التي یمكن ان تساهم في تفعیل دور القطاع العام منها 
  
 ي تشكیل فریق عمل لوضع خطة قصـیرة المـدى واخـرى طویلـة المـدى لتحسـین دور القطـاع الحكـوم

في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا وخاصة في مجاالت التمویل، والبرامج اإلداریـة والفنیـة، 
  . والتشریعات والقوانین

  استشـــارة أصـــحاب المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا عنـــد ســـن القـــوانین، والمســـاهمة فـــي تشـــكیل
 . حاضنات متخصصة لها

 ات ال ترد للمشـاریع الصـغیرة والصـغیرة جـدا، ودعمهـا ضرورة تقدیم القطاع الحكومي الفلسطیني لهب
 .في حال وجود خسائر

  مساعدة المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في توفیر عمالة ماهرة، وتوفیر برامج تدریبیـة حـول كیفیـة
 . البدء في مشروع وكیفیة إعداد دراسات جدوى

  لـــزام اعتمـــاد منتجـــات المشـــاریع الصـــغیرة والصـــغیرة جـــدا ضـــمن العطـــاءات ٕ الحكومیـــة الرســـمیة ، وا
 . المؤسسات األهلیة بذلك وبنسب تحفیزیة

  وضـــع قیـــود علـــى اســـتیراد الســـلع التـــي لهـــا بـــدیل محلـــي ، وعـــدم الســـماح بتســـویقها اال بعـــد اســـتیفاء
 .الفحوصات االزمة ، ومنع تهریب سلع غیر مطابقة للمواصفات الفلسطینیة

 لســطیني التــي تعمــل علــى مراقبــة وتحســین جــودة ینبغــي تفعیــل دور مؤسســات القطــاع الحكــومي الف
 .ومواصفات السلع

   العمل على وضع برامج لتقییم الخدمات المقدمة من قبل القطـاع الحكـومي ومـدى فعالیتهـا وامكانیـة
 .قیاس نتائجها
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  :مقترحات ألصحاب المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا. 2.3.5
   

تحسین مساهمة المشاریع الصغیرة دا مسئوولیة في یقع على اصحاب المشاریع الصغیرة والصغیرة ج
والصغیرة جدا  في التنمیة االقتصادیة وخاصة في مجاالت المسؤولیة االجتماعیة، والرفاه االقتصادي، 

  :والحد من البطالة والفقر من خالل 
 

  یجــاد فــرص عمــل لإلنــاث، وتشــغیل ٕ تشــغیل العائــدین مــن الخــارج بعــد تســریحهم مــن أعمــالهم، وا
 .نین من ذوي االحتیاجات الخاصةمواط

 
  توفیر سلع تحد من الطلب على السلع األجنبیة المنافسة، وتوفیر بیئة مناسبة لألفراد لتشجیعهم

 .على اإلبداع
  القیام برعایة احتفاالت محلیة مختلفة ، وتقدیم خدمات مجتمعیة. 
 
  : مقترحات لألبحاث. 3.3.5 
  

كملــة لهــذة الدراســة وابحــاث یمكــن ان تســاهم فــي تطــویر قــدمت الباحثــة بعــض المقترحــات البحــاث م
  :المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا على النحو التالي 

 
  القیام بدراسة حول آلیات تفعیل مساهمة المشاریع الصغیرة في التنمیة االقتصادیة. 
  القیام بدراسة حول الرفاه االقتصادي في القطاعات االقتصادیة. 
  ور القطاع الحكومي في تحفیز القطاع الزراعي القیام بدراسة حول د 
 ومطابقتهــــــا ) القطــــــاع الصــــــناعي ( دراســــــة متخصصــــــة حــــــول منتجــــــات المشــــــاریع الصــــــغیرة

 .للمواصفات
  دراسة حول القطاع الغیر منظم في فلسطین. 
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  :المراجع
  
  ات المؤسســــات الصــــغیرة الفلســــطینیة أهمیتهــــا وأثــــر العقوبــــ" ):2001(أبــــو بكــــر، أ، ومهنــــا، ع

، اتحــاد الغــرف الصــناعیة والزراعیــة الفلســطینیة ومنظمــة العمــل "االقتصــادیة اإلســرائیلیة علیهــا
  .الدولیة، فلسطین

 حالـة دراسـیة علـى \المشاریع الصغیرة في فلسطین وأنماط التخطیط فیها :" )2002(أبو بكر، ن
  .سطینفل\، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النجاح الوطنیة " محافظة نابلس

  المشـاریع الصـغیرة والمتوسـطة وأهمیتهـا فـي الحـد مـن مشـكله البطالـة : ")2006(أبو جـزر، ف
  .2006\2\15-13مؤتمر تنمیه وتطویر قطاع غزه بعد االنسحاب من , "في فلسطین

 مؤسســة "دور المشــاریع الصــغیرة فــي مكافحــة البطالــة فــي العــالم العربــي:")2009(أبــو الفحــم، ز
  . الطبعة األولى ،الدار العربیة للعلوم ناشرون/ توم محمد بن راشد المك

  المشــاكل التــي تواجــه القطــاع الصــناعي ، مــؤتمر تنمیــه االقتصــاد ) : 2006(أبــو ظریفــة، س
 الفلسطیني ، غزة

  المجلـــة " الشـــركات العراقیـــة الصـــغیرة مشـــكالت الواقـــع واتجاهـــات الحـــل: " )2007(أحمـــد، م ،
  ).2007(ران حزی 1،ع27العربیة لإلدارة ، مج

  مطـابع مؤسسـة  229، العدد "مستقبل المشروعات الصغیرة في مصر) :"2006(االسرج ،ح ،
  .مصر\األهرام ،القاهرة 

 ، 2010شـــــباط \العـــــدد التســـــعون ". المســـــئولیة االجتماعیـــــة للشـــــركات: ") 2010(ح االســـــرج ،
 .المعهد العربي للتخطیط بالكویت ، دوریات جسر التنمیة 

  مالمــح قطریــة وأقلیمیــة لمؤشــرات التنمیــة المســتدامة لقطاعــات مختــارة : )2005(األمــم المتحــدة
  .في منطقة األسكوا 

  اثــر السیاســات الصــناعیة علــى القــدرة التنافســیة للمشــاریع الصــغیرة : " )2007(األمــم المتحــدة
  )االسكوا ، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا"( والمتوسطة الحجم 

  مــؤتمر \" نحــو أســالیب فــي تمویــل المشــاریع الصــغیرة فــي قطــاع غــزه) : "2006(البحیصــي ،ع
  . 2006\2\15-13تنمیه قطاع غزه بعد االنسحاب من 

  ورقـــه عمـــل مقدمـــه " .القطـــاع الصـــناعي فـــي فلســـطین الواقـــع واألفـــاق) :"2008(البـــزري ، س
  .للمنتدى االقتصادي العربي

  المجلـــة العربیـــة لـــإلدارة "المســـئولیة االجتماعیـــة إدراك المـــدیرین لمفهـــوم:" )2001(البكـــري ، د،
   .2001 حزیران-1ع.21مج
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  رســالة دكتــوراه غیــر " .التنمیــة االقتصــادیة  سیاســیا فــي الــوطن العربــي: ")2008(البیــاتي، ف
  .منشورة األكادیمیة المفتوحة في الدنمارك ، مجلس كلیة اإلدارة واالقتصاد

  معجـم المصـطلحات اإلحصـائیة المسـتخدمة ):"  2010(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطیني
  .فلسطین –الطبعة الرابعة، رام اهللا " .في الجهاز

  نتـــائج 2009سلســـلة المســـوح االقتصـــادیة : ")2010(الجهـــاز لمركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطیني ،
  . فلسطین –، رام اهللا "أساسیة

  رام " 2007اكن والمنشـآت التعـداد العـام للمسـ): "2008(الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطیني
 .فلسطین -اهللا

   متطلبـات التنمیـة المسـتدامة والمتكاملـة مـن ) : "2005(الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطیني
  . فلسطین -رام اهللا  •" المؤشرات االقتصادیة

  دور المشاریع الصغیرة الممولة فـي الحـد مـن الفقـر والبطالـة فـي منـاطق ) :" 2007(الحایك، م
 . رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة) دراسة حالة محافظة المفرق " (رجیوب الفق

  تمویـــل المشـــاریع النســـویه ،  -" واقـــع المشـــاریع الصـــغیرة فـــي فلســـطین) : "2004(الحلبیـــة، م
  .فلسطین\بحث،جامعة القدس 

  االقتصــاد  تحلیــل ورؤیــة نقدیــة ، وزارة\" الصــناعات التحویلیــة فــي فلســطین):"2003(الراعــي، م
  .2011الوطني ، مركز المعلومات الفلسطیني 

 ـــرازم، ه ـــة فـــي : ")2009(ال ـــة العامل ـــة فـــي شـــركات االتصـــال الخلوی واقـــع المســـؤولیة االجتماعی
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة،الجامعة األردنیة \" األردن

  ة العالمیـة االقتصـاد السیاسـي للتنمیـة واالنـدماج فـي السـوق الرأسـمالی: " )1999(السعدي، ص
 ).1999تشرین الثاني ( 249العدد  22المستقبل العربي السنة "
 2000لعام )  6رقم (، "قانون المواصفات والمقاییس الفلسطینیة:"السلطة الوطنیة الفلسطینیة.  
 وتعدیالتـه لعـام  1995لعـام " قـانون تشـجیع االسـتثمار الفلسـطیني:" السلطة الوطنیة الفلسـطینیة

1998-2004-2011.  
 2000لعام " قانون المواصفات والمقاییس الفلسطینیة:" السلطة الوطنیة الفلسطینیة .  
  المعوقــــات التــــي تواجــــه المشــــاریع الصــــناعیة الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي ) : 2006(الشــــاعر،ح

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة ،فلسطین\محافظة نابلس
  جامعة الجزائر. 2008/  6د مجلة الباحث عد: )2008(الشیخ، أ  
 نحـو أداء أفضـل فـي القطـاع الحكـومي فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، ) :  2002(الشقاوي، ع

هــ، محـور الشـراكة بـین القطـاعین  1440ندوة الرؤیة المسـتقبلیة لالقتصـاد السـعودي حتـى عـام 
  .المملكة العربیة السعودیة. العام والخاص، وزارة التخطیط، الریاض
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 فلسطین " األوضاع االقتصادیة والتنمویة في فلسطین) : "أ-2005(وراني،غ الص ،.  
  الحـوار المتمـدن، "اإلصالح االقتصادي ضرورة تنمویة وطنیـة):" ب- 2005( الصوراني، غ ،

  . 1238القضیة الفلسطینیة، العدد : المحور
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2039912-2/ 4 / 2011 -            

  فلسطین"واقع ألصناعه والتجارة في الضفة الغربیة وقطاع غزه):"2006(الصوراني،غ ،.  
  واقـع ورؤیـة نقدیـة: المشاریع  الصغیرة في فلسـطین):" 2005(ونصر اهللا،ع , الصوراني، غ" ،

 . فلسطین \ غزة
  جداول تحدید حجم العینة في البحث السلوكي، رابطة التربیـة الحدیثـة، ):  1989( الصیاد، ع

  . القاهرة
  دوریــــات جســــر التنمیــــة، المعهــــد العربــــي للتخطــــیط ":  تحلیــــل البطالــــة): "2006(العبــــاس، ب

  .2006كانون أول  -بالكویت ، العدد الثامن والخمسون
 ات الصــغیرة ودورهــا فــي عملیــة التنمیــة االقتصــادیة فــي تنافســیة الصــناع) :2003(العباســي، م

  . األردن ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة األردنیة
  صــــندوق روبیــــة فــــي األردن،واقــــــــع قطـــــاع المشـــــاریع الصـــــغیرة والمیك) :   2006(العتــــوم، ر

  .رسالة ماجستیر \جامعــة عمــان األهــلیــة  -التنمیـة والتشـغیل 
 اتجاهات التنمیة االجتماعیة في المجتمع القطري ): 1995(م، ك الغان .  
   نهضة مصر للنشر,اثر العولمة على التنمیة االقتصادیة في مصر) :2000(اللبان، ط . 
  أهمیتهـــا ومعوقاتهـــا, المشـــاریع  الصـــغیرة والمتوســـطة  ) "2006(المحـــروق، م، و مقابلـــة،أ " _

  ) .ردن األ(مركز المنشآت الصغیرة والمتوسطة 
  ـــیم دور المصـــارف اإلســـالمیة فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة ) :" 2003(المشـــهراوي،أ رســـالة " . تقی

  .غزة -ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة اإلسالمیة
 قیــاس كفــاءة التمویــل الحكــومي الموجــة نحــو تنمیــة المشــاریع  الصــغیرة فــي ):"2009(النســور،أ

  .2009سبتمر  3العدد 16، المجلد المجلة العربیة للعلوم اإلداریة ,"األردن
  المنشــــــآت الصــــــغیرة الواقــــــع والتجــــــارب ومعطیــــــات الظــــــروف الراهنــــــة):" 2006(النســــــور،ج" ،

  .  2006\4\ 18-17متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة 
  رة لـدورها فـي المشاریع  الصغیرة ماهیتها والتحـدیات الذاتیـة فیهـا مـع إشـا) : "2005(الوادي، م

  .2005حزیران -1،ع25، المجلة العربیة لإلدارة مج"التنمیة في األردن
  الخصـائص والتحـدیات, تنافسـیة المنشـآت الصـغیرة والمتوسـطة ) :"  2010( بن جلیلي، ر . "

 .2010المعهد العربي للتخطیط بالكویت العدد الثالث والتسعون، أیار, دوریات جسر التنمیة 
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 اســـــتراتیجیات والسیاســـــات التنمیـــــة المســـــتدامة فـــــي ظـــــل :  )2010(مـــــد ،ح بغـــــداد، ك ، ومح
  ).2010شتاء  45مجلة علوم إنسانیة العدد (التحوالت االقتصادیة والتكنولوجیة بالجزائر 

  المشـاریع  الصـغیرة والمتوسـطة بارقـة أمـل ): " 2009(بنك التنمیة الصناعیة والعمال المصـري
  ) .طیط والبحوث والتطویر الداخليإدارة التخ"  (لالقتصاد المصري

  رسـالة ) حالـة الجزائـر"  (دور التمویل المصرفي في التنمیة االقتصادیة) : "2005(جمعون، ن
  .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر 

  تجـــارب الـــدول فـــي تطـــویر إعمـــال المنشـــآت الصـــغیرة جـــدا  ) : " 2009(حامـــد، م ، وآخـــرون
فلســــطین، معهــــد أبحــــاث السیاســــات االقتصــــادیة الفلســــطیني ، دروس ل"والصــــغیرة والمتوســــطة 

  ).ماس (
 دور المشـــاریع  الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي النمـــو االقتصـــادي والتشـــغیل فـــي ):" 2006(حامـــد، م

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة األردنیة, دراسة حالة, "فلسطین
 لمشـاریع  الصـغیرة والمتوسـطة دور البنوك والمؤسسات المالیة فـي تمویـل ا):"2006(حداد، م" ،

متطلبـــات تأهیـــل المؤسســـات الصـــغیرة \الملتقـــى الـــدولي .اضـــاءات مـــن تجربـــة األردن والجزائـــر 
  ). 2006ابریل  18-16 (والمتوسطة في الدول العربیة

  المعهــد  –،  دوریــة جســر التنمیــة العــدد التاســع "تنمیــة المشــاریع الصــغیرة):" 2002(خضــر، ح
  .الكویتالعربي للتخطیط ب

  مراجعة نقدیة لمشروع قـانون المنشـآت الصـغیرة والمتوسـطة فـي فلسـطین): " 2009(خلیفة، م "
  ).ماس ( ، معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني 

 تقیــــــیم البیئــــــة القانونیــــــة للمنشــــــآت  الصــــــغیرة والصــــــغیرة جــــــدا  ): "2009(خلیفــــــة،م، وهــــــنطش،أ
  ). ماس (یاسات االقتصادیة الفلسطیني ،معهد أبحاث الس"والمتوسطة في فلسطین

  المركـــز الـــدولي " . المشـــاریع  الصـــغیرة حـــول تحدیـــد واضـــح لمفهومهـــا: " )2006(رفعـــت، ع
  .2006السنة الثانیة  - 16العدد ، للدارسات المستقبلیة واالستراتیجیه 

  راســة د" (تفعیــل دور الصــناعات الصــغیرة والمتوســطة فــي عملیــة التنمیــة) : "2005(زیــدان، ر
  .رسالة دكتوراه غیر منشورة, حالة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في سوریا 

  معهــد أبحــاث السیاســات "تســویق منتجــات المنشــآت الصــغیرة والمتوســطة) : "2009(ســابیال،أ ،
  ) .            ماس(االقتصادیة الفلسطیني 

  ول إفریقیــــا الــــدوافع المقومــــات االقتصــــادیة ومتطلبــــات االســــتثمار فــــي د) : "2008(ســــعود، ع
  لیبیا ) . نظره مستقبلیه " ( والمخاطر وكیفیه اإلدارة



 

  103 

  وزاره العمــــل الفلســــطینیة، ورقــــة , "التجربــــة الفلســــطینیة للنهــــوض بالتشــــغیل): "2009(ســــعید، أ
كــانون أول  7-6اإلمــارات العربیــة المتحــدة –مقدمــة إلــى ورشــة عمــل مخططــي التشــغیل ،دبــي 

2009 .  
  األثر التنموي للمشروعات الصغیرة الممولـة فـي ظـل اسـتراتیجیه التنمیـة" ) :2009(سلمان، م "

رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة ،األكادیمیــــة العربیــــة المفتوحــــة فــــي ) دراســــة تطبیقیــــه، ســــوریا(
  .الدنمارك

  المشاكل والتحدیات الرئیسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسـطة فـي الـوطن ) :"2006(سلمى، ف
متطلبات تأهیل المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي الـدول العربیـة  –الدولي ، الملتقى "العربي 

  ) .الجزائر  –المدرسة العلیا للتجارة ( 2006ابریل 17-18
  المشــــكالت التمویلیــــة فــــي المشــــاریع  الصــــناعیة الصــــغیرة فــــي القطــــر ) :"2004(ســــلیمان، ع

  .، رسالة ماجستیر منشورة غیر، جامعة حلب " العربي السوري
  اإلطار العام للتنمیة االقتصادیة  في فلسطین): "2010(ره، م شقو  .

www.alwatanvoice.com-3\2\2010                 
  رسـالة "المشاریع الصغیرة والمتوسـطة فـي لیبیـا ودورهـا فـي عملیـه التنمیـة:"  )2009(صالح،أ ،

  .ماجستیر غیر منشورة، األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك
 ،المؤسســــــة (مــــــواطن  ،" القطــــــاع العــــــام ضــــــمن االقتصــــــاد الفلســــــطیني: ") 2003(ن  صــــــبري

 .، فلسطین) الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة
  ـــى المنشـــآت االقتصـــادیة فـــي : " )2005( عبـــد الـــرحمن، ع ، وآخـــرون الرســـوم المفروضـــة عل

  .، وزارة االقتصاد الوطني "فلسطین
  الصـغیرة فـي خدمـه أهـداف التنمیـة االقتصـادیة    تفعیل دور المشاریع):"2006(عبد الغني، س

   .وزاره المالیة مصر \،  اإلدارة المركزیة للبحوث المالیة والتنمیة اإلداریة " المصریة
  نحـــو سیاســـات محفـــزة لتـــوفیر التمویـــل المناســـب لمنشـــات اإلعمـــال ) :"2010(عبـــد الكـــریم، ن

  ) . ماس(ت االقتصادیة الفلسطیني ، معهد أبحاث السیاسا" الصغیرة والمتوسطة الفلسطینیة
  مشاكل المنشآت الصـغیرة جـدا  والصـغیرة والمتوسـطة فـي ) : "2009(عطیاني، ن، وعلي، س

  ) .            ماس(معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني " فلسطین
  دور المشــاریع  الصــناعیة الصــغیرة والمتوســطة فــي القطــاع الخــاص فــي ):" 2004(عطیــة، و 

اإلشـكالیات  :نـدوه المشـاریع  الصـغیرة والمتوسـطة فـي الـوطن العربـي"(عملیه التنمیة في سوریا 
  ).وأفاق التنمیة

  دراســة , " واقــع المشــاریع  الصــغیرة فــي محافظــة طــولكرم والیــات تطویرهــا: " )2009(دعمــه، م
 .مشاغل النسیج: حالة 
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  تــدریب العــاملین فــي المشــاریع صــغیرة  ):"2003(غرفــة تجــارة وصــناعة محافظــة رام اهللا، البیــرة
  ".الواقع واالحتیاجات " الحجم 

  دار نشـــر "تطـــوره. تأثیرهـــا. نشـــأتها , العولمـــة والتنمیـــة االقتصـــادیة ) : " 2002(كیكســـو، و ،
  .یسكو ، بیروت 

  إســتراتیجیة االســتثمار والتمویــل فــي المشــاریع  الصــغیرة دراســة میدانیــة ): " 2007( كنجــو، ع
األردن \المؤتمر العلمي الخامس جامعة فیالدلفیـا ،عمـان " الصغیرة في مدینة حلب للمشروعات

  ).كلیة االقتصاد –جامعة حلب ( 2007تموز  4-5
  مؤشــــرات التنمیــــة االقتصــــادیة  فــــي دول النمــــور األســــیویة):"2006(محمــــد،ح. "   

http\\fcdrs.com\derasat\altanmya2htm 25\2\2011                  
 روىء تفعیل دور الغرف التجاریة الصناعیة في تحسین أداء المؤسسـات " ) : 2009(، م  مرقه

، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، " الصغیرة والمتوسطة الحجم الفاعلة في جنوب الضفة الغربیة
 .جامعة القدس

  ح السیاسة الضریبیة ودورها في تنمیة االقتصاد الفلسـطیني ،جامعـة النجـا): 2006(مسیمي، د
 .،رسالة ماجستیر 

  2010(،المراقب االقتصادي )ماس(معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني  .(  
  وزارة االقتصاد الوطني, " مؤشرات القطاع الصناعي) :"2007(مطاوع، ص. 
 تطــــــویر تشــــــریعات االســــــتثمار الفلســــــطینیة لصــــــالح المنشــــــآت الصــــــغیرة ):"2010(ملحــــــم، ف

  ).  ماس(لسیاسات االقتصادیة الفلسطیني ، معهد أبحاث ا"والمتوسطة
  مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة "عدالــــة التوزیــــع والتنمیــــة االقتصــــادیة ):"2007(منصــــور، أ ،

 .بیروت
 ورقــــه عمــــل حــــول دور المنشــــآت الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي ) :"2009(،منظمــــه العمــــل الدولیــــة

  2009\10\) 21-19 (،المنتدى العربي للتشغیل بیروت " تخفیف أزمة البطالة
  المشـــاریع  الصـــغیرة والمتوســـطة كخیـــار للحـــد مـــن البطالـــة ) : "2008(منظمـــة العمـــل العربیـــة

، مــؤتمر العمــل العربــي ، الــدورة الخامســة والثالثــون ،شــرم "وتشــغیل الشــباب فــي البلــدان العربیــة
  ).2008آذار  1-شباط  23مصر \الشیخ 

  شاكل والعقبات التي تواجه المشـاریع  الصـناعیة دراسة میدانیة وتحلیلیة للم) :  2005(میا ،ع
المشاریع  الصناعیة الصغیرة لصـناعة المنظفـات : نموذج( الصغیرة في القطر العربي السوري 

مجلــة جامعــة تشــرین للدراســات و البحــوث العلمیــة ، سلســلة ). الكیمیائیــة فــي المنطقــة الســاحلیة
  .2005)2(د العد) 27(العلوم االقتصادیة والقانونیة المجلد 
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  معهد أبحـاث " دور القطاع الصناعي في التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة) : "2002(نصر، م ،
  ).ماس(السیاسات االقتصادیة الفلسطیني 

  ــة والفقــر فــي البلــدان النامیــة) :"2007(هرمــز، ن ،مجلــة جامعــة تشــرین للدارســات "النمــو والعمالٍ
  .2007عام  1، العدد29والبحوث العلمیة المجلد 

  دوریـــــات جســـــر التنمیـــــة ، المعهـــــد العربـــــي " قیـــــاس التنمیـــــة ومؤشـــــراتها): "2002(ودیـــــع، م ،
 . 2002للتخطیط بالكویت 

  
  :المراجع والدراسات األجنبیة

  
 Bandak,A, Alhathwa,E :  )2006 (  Micro, Small and Medium Enterprises in 

Palestine Current Status and Future Outlook  Bethlehem University  .  
 bisam (2004) :Small Enterprises in North Palestine: Reality and Needs 

makhol , submitted to bisan center for research and development.  
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  االستبانة: 1.1ملحق 
  
  جـــامــعــة الــقــدس  

  عـمـادة الـدراسـات الـعـلـیـا
  مـعـهـد الـتـنمیـة المسـتدامة 

  بناء مؤسسات وتنمیة بشریة
  

  استـبانة حــول

  في تحفیز المشاریع الصناعیة الصغیرةدور القطاع الحكومي "

  والصغیرة جدا وانعكاسه على التنمیة االقتصادیة

  "في محافظتي بیت لحم والخلیل

  
  .ا اهللا/حفظه.................................. ة مشروع  )/ صاحب، مدیر ( حضرة 

  
  تحیة طیبة وبعد ،،،

ذلــك اســتكماال لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة تتشــرف الباحثــة بــأن تضــع بــین أیــدیكم هــذه االســتبانة، و 
أبـو / جامعـة القـدس/ عمـادة الدراسـات العلیـا/ الماجستیر في التنمیة الریفیة المستدامة من معهـد التنمیـة المسـتدامة

    .فلسطین/ دیس
قـرات االسـتبانة، علمـا بـأن المعلومـات التـي سـتدلون بهـا سـتعامل باإلجابـة فلذا یرجـى مـن حضـرتكم التكـرم 

  .ة تامة، ولن تُستخدم إال ألغراض البحث العلميبسری
  مـع الــشكر 

  
  
  

 الطالبة جهاد جمیل جرایسة \الباحثة             الدكتور یاسر شاهین                 \المشرف 
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  اقسام االستبانة
  

  :في المربع أمام العبارة التي تناسب اختیارك) ×(أن تتفضل بوضع إشارة  أرجو  :بیانات عامة: القسم األول
 : معلومات عامة - أ
 
  أنثى   ذكر                       :                           الجنس

  سنة فأكثر   51 سنة               50-41سنة            40-31سنة فأقل             30:                            العمر

  ثانوي فأقل               دبلوم متوسط          بكالوریوس                دراسات علیا :                    المؤهل العلمي

  سنة فأكثر 16سنوات           15 -11سنوات           10 -6سنوات فأقل           5:              عدد سنوات الخبرة 

 :ات حول المشروعبیان -  ب
 
  محافظة الخلیل            محافظة بیت لحم :                        الموقع 

  فما بعد 2006           2005-2001           2000-1996فما قبل              95:                  سنة التأسییس

  عائلیة                       تضامن                           فردیة           :                         الملكیة 

    15000أكثر من         5000 -10001          10000-5000          5000أقل من      :  رأس مال المشروع بالدوالر

   9-5                         4-1:           عدد العاملین في المشروع

  دور الحكومة في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا : القسم الثاني
  : التشریعات والقوانین التعرف إلى دور الحكومة في تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في مجال : المجال األول

  

 العبارة الرقم
 أوافق
 محاید  أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة 

       ى ترخیص المشاریع الصغیرة سهلة اإلجراءات الحكومیة للحصول عل 1
      یسهم قانون تشجیع االستثمار في تطویر المشاریع الصغیرة  2
      یحفز قانون الضرائب على إقامة المشاریع الصغیرة 3
      إجراءات تأكد الحكومة من مطابقة المنتج  للمواصفات بسیطة  4
      ریع الصغیرة تتناسب مع إیراداتها   الضرائب التي تجبیها الحكومة من المشا 5
      قانون شهادة الجودة الفلسطینیة یسهم في تطویر المشاریع الصغیرة    6
      تعمل الحكومة على تنظیم العالقة بین العامل وأصحاب العمل 7
      تستشیر الحكومة أصحاب المشاریع الصغیرة عند سن القوانین 8
      ضویة للمشاریع الصغیرة في االتحادات المختلفةتشجع الحكومة الع 9

      تمنع الحكومة من تهریب سلع غیر مطابقة للمواصفات  10
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  مجال التمویل تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا  في التعرف إلى دور الحكومة في : المجال الثاني 
   

 العبارة الرقم
 أوافق
 محاید  أوافق بشدة

ال 
 أوافق

وافق ال أ
 بشدة 

      تقدم الحكومة قروضا للمشاریع الصغیرة   11
      تشجع الحكومة المصارف على تقدیم تسهیالت مالیة للمشاریع الصغیرة   12
      تعمل الحكومة على توعیة أصحاب المشاریع الصغیرة حول االقتراض المصرفي  13
      اثلة للمشاریع الصغیرة  توفر الحكومة دراسات جدوى اقتصادیة لمشاریع مم 14
      تشجع الحكومة المواطنین على شراء منتجات المشاریع الصغیرة  15
      تدعم الحكومة مستلزمات إنتاج المشاریع الصغیرة    16
      تقدم الحكومة الدعم للمشاریع الصغیرة  في حال وجود خسائر 17
      صغیرة  تقدم الحكومة هبات ال ترد للمشاریع ال 18
      تعمل الحكومة على تأمین مشتریاتها من منتجات المشاریع الصغیرة   19
     تقوم الحكومة بصیانة دوریة للبنیة التحتیة المساعدة للمشاریع الصغیرة      20
  

امج مجال البر تحفیز المشاریع الصغیرة والصغیرة جدا في التعرف إلى دور الحكومة في : المجال الثالث
  .اإلداریة والفنیة 

  

 العبارة الرقم
 أوافق
 محاید  أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة 

      تقدم الحكومة اإلرشاد الفني الالزم للمشاریع الصغیرة   21

      تقدم الحكومة اإلرشاد اإلداري الالزم للمشاریع الصغیرة   22

      ات تدریبیة  تبعث الحكومة أصحاب المشاریع الصغیرة لدور  23

      تحد الحكومة من تعددیة األجهزة المشرفة على المشاریع الصغیرة  24

      توفر الحكومة بیانات عن المصادر المناسبة الستیراد المواد الخام  25

      تقوم الحكومة بتدریب مهني مجاني ألصحاب المشاریع الصغیرة  26

      متخصصة للمشاریع الصغیرة تسهم الحكومة في تشكیل حاضنات 27

      تساعد الحكومة المشاریع الصغیرة بتوفیر عمالة ماهرة   28

      تساعد الحكومة في تسویق منتجات المشاریع الصغیرة   29

      تعمل الحكومة على إقامة معارض للمنتجات المحلیة  30

  



 

  109 

  : رة جدا  في التنمیة االقتصادیةقیاس مساهمة المشاریع الصغیرة والصغی: القسم الثالث
  

   الحد من البطالة والفقر من خالل مؤشر: المجال األول

 أوافق العبارة  الرقم
ال  محاید  أوافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة 

     إقامة مشاریع صغیرة في مناطق ریفیة یوفر فرص عمل للمواطنین       31
      ع المختلفة في العملیات اإلنتاجیة تدمج المشاریع الصغیرة فئات المجتم 32
      تحسن المشاریع الصغیرة من مستوى معیشة العاملین فیها      33
      توفر المشاریع الصغیرة سلعًا منافسة بأسعار مخفضة   34
      تسهم المشاریع الصغیرة في تشغیل خریجي الجامعات الفلسطینیة  35
      في إیجاد فرص عمل لإلناثتسهم المشاریع الصغیرة  36
      تشغل  المشاریع الصغیرة العائدین بعد تسریحهم من أعمالهم في الخارج  37
  

   الرفاه االقتصادي من خالل مؤشر: المجال الثاني

 العبارة الرقم
 أوافق
 محاید  أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة 

      لة في توزیع الدخل   تساعد المشاریع الصغیرة على تحقیق العدا 38
      توفر المشاریع الصغیرة حریة للفرد في انتقاء ما یناسبه من عمل    39
      تسهم المشاریع الصغیرة في الحد من الهجره الخارجیة 40
      تحافظ المشاریع الصغیرة على البیئة 41
      تعمل المشاریع الصغیرة على زیادة حركة التجارة 42
      تساعد المشاریع الصغیرة األفراد على اإلبداع    43
      تحد المشاریع الصغیرة من الطلب على السلع األجنبیة المنافسة   44
  

  المسؤولیة االجتماعیةمؤشر من خالل : المجال الثالث

 العبارة الرقم
 أوافق
 محاید  أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة 

      یرة هبات غیر مستردة للمشاریع الخیریة المحلیة  تقدم المشاریع الصغ 45
      تمنح المشاریع الصغیرة مساعدات مالیة للفقراء  46
      تكفل المشاریع الصغیرة رعایة أیتام   47
      تخفض المشاریع الصغیرة من أسعار سلعها المباعة للمؤسسات الخیریة   48
      ین من ذوي االحتیاجات الخاصة   تشغل المشاریع الصغیرة  مواطن 49
      تقوم المشاریع الصغیرة برعایة احتفاالت محلیة مختلفة  50
      المشاریع الصغیرة لها دور في تنمیه العالقات االجتماعیة  51
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  رسالة تحكیم االستبانة: 2.1لحق م
  
  

  جـامـــعـــة الــقـــدس 
  عـمـادة الدراسـات الـعـلـیــا 

  ـهـد الـتـنـمیـة المسـتدامة مـع
  تخصص بناء مؤسسات وتنمیة بشریة 

  
  رسالة تحكیم استبانة

  
  

  ة  / المحترم................................. ة /ت الدكتور/األخ
  

  تحیة طیبة وبعد،
  

  تحكیم استبانة بحثیة: الموضوع
  

دور القطاع الحكومي فـي "ع دراستي  أرجو التكرم بالعمل على تحكیم األستبانة البحثیة المتعلقة بموضو 
تحفیــز المشــاریع  الصــناعیة الصــغیرة والصــغیرة جــدا وانعكاســه علــى التنمیــة االقتصــادیة  فــي محــافظتي 

معهــد التنمیــة / وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى درجــة الماجســتیر مــن جامعــة القــدس" بیــت لحــم والخلیــل
  . تخصص بناء مؤسسات وتنمیة بشریة/ المستدامة

  
  وا فائق االحترام  وتقبل

    الباحثة                     
  جهاد جمیل جرایسة               
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  : قائمة بأسماء محكمي استمارة االستبانة: 3.1ملحق 
  

  مكان العمل  االسم  الرقم
  جامعة الخلیل  أمجد النتشه. أ   .1
  الخلیل  / شركة سكند مایند لالستشارات والخدمات  رائف سفیان الكركي . أ   .2
  امعة القدس المفتوحةج  خالد یونس. د   .3
  جامعة القدس  زیاد قنام . د   .4
  نائب محافظ محافظة الخلیل   سمیر أبو زنید . د   .5
  جامعة القدس  سمیر حزبون. د   .6
  جامعة القدس   عبد الوهاب الصباغ. د   .7
  جامعة القدس  عزمي االطرش. د   .8
  جامعة بولیتكنك فلسطین   فیصل الخمایسة. د   .9

  س المفتوحةجامعة القد  محمد فرحان . د   .10
  جامعة الخلیل     نبیل كوكالي . د   .11
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  فهرس المالحق
  
  

رقم 
  الملحق

  عنوان الملحق
  
  

  الصفحة

  106  )............................................ أداة الدراسة ( استمارة االستبانة   1.1

  110  .......................................................رسالة تحكیم االستبانة   2.1

  111  ...............قائمة بأسماء محكمي استمارة االستبانة حسب الحروف الهجائیة  3.1
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  فهرس الجداول
  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
  

المشـاریع حســب الحجـم والتوظیــف والمـردود الســنوي ورأس المـال المســجل   :1.2جدول 
  .............................................................. ربالدوال

20  

المعـــاییر المســـتخدمة فـــي بعـــض الـــدول فـــي تصـــنیف المشـــاریع الصـــغیرة   :2.2جدول 
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22  

عدد العـاملین فیهـا وقیمـة اإلنتـاج عدد المشاریع في األراضي الفلسطینیة و   :3.2جدول 
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37  

  41  .............................. نسب الفقر ومعدالت البطالة في فلسطین  :4.2جدول 

فـراد عینـة عدد أفراد كل طبقة في مجتمع الدراسـة ونسـبتهم المئویـة وعـدد أ  :1.3جدول 
  ........الدراسة الممثلة من كل طبقة وعدد االستبانات الموزعة والمرجعة
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