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 اإلىداء
 

 ميو كسمـعنبينا محمد صمى اهلل  مجنة ... إلى مف عممني أف العمـ طريقي ل
 جسدا كبقيت صكرتو محفكرة في القمب كالذاكرة مف غاب عني إلى
 كالدم الحبيب رحمو اهلل كأسكنو الفردكس األعمى مف الجنة إلى

 حفظيا اهلل أمي .. ا كرضاىا أكفؽيالتي بدعائ إلى جنة األرض كالسماء إلى الحبيبة
مف أرادني أف أككف أنا ككاف لي  ..سند كالمشجع األكؿ كاألخيرإلى مف كاف لي الرفيؽ كال

  كؿ شيء... زكجي الغالي سعيد
كال يسع المفظ أم شكر عمى تضحية كصبر  ..ال يسع الكمـ تعبيرا عف كد كال محبة

 الرحؿ في رحابؾ فكنت خير مضيؼ .. حَطتكعطاء
 الغكالي كتحممكا انشغالي أبنائيإلى مف صبركا  .. إلى قرة العيف..إلى الركح التي أحيا بيا

 يماف  أحمد  حمزة  أفناف  
 كأخكاتي خكانيإزينة في الرخاء كعدة في الببلء ..  ..سب في الدنياإلى خير مك

 إلى كؿ مف عبركا في حياتي ككاف ليـ أثر
 جامعتي الحبيبة التي أفخر بيا جامعة القدس  إلى

 إلى أرض الرباط كطني فمسطيف 
 

 عا أىدم جيدم المتكاضعإلى ىؤالء جمي

 ....الباحثة

 صفاء أبك سنينو
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 شكر كتقدير
 
 َتْرَضاُه َكَأْدِخْمِني َصالِحان  َأْعَمؿَ  َكَأفْ  َكاِلَدمَّ  َكَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتؾَ  َأْشُكرَ  َأفْ  َأْكزِْعِني َرب   ﴿

الِحيف ِعَباِدؾَ  ِفي َرْحَمِتؾَ بِ   ﴾الصَّ

 19 اآلية: اننمم، سورة
 

آلو كصحبو  سيدنا محمد كعمى سميفالحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى خير المر 
 األكرميف.

إتماـ  أحمد اهلل حمدنا يميؽ بجبللو، كأثني عميو ثناء العابدة المتبتمة الفقيرة إليو، الذم أعانني عمى
كساعد في ىذه  ي، كمف ىنا أتقدـ بكافر الشكر كجزيؿ التقدير كالعرفاف إلى كؿ مف ساىـدراست

خؿ عمي ما ب الذمكامؿ أبك ككيؾ الدكتكر المشرؼ  الفاضؿ الدراسة، كأخص بالشكر أستاذم
اهلل أف  أساؿف ،نجاز ىذا العمؿالتي كاف ليا بالغ األثر في إ ،النصح كاإلرشاد كالمتابعة الدائمةب

 حسناتو. ؿ ذلؾ في ميزافيجع
 إلى الدكتكر عزمي األطرش مدير معيد التنمية الريفية أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفافكما 

كالى جميع زمبلئي في المعيد  ،مف نصح كتكجيو المعيد لما قدمكه أساتذة عالمستدامة كجمي
 كخاصة رفيقة رحمة الماجستير الزميمة الغالية سكزاف العكيكم

ؿ أعضاء المجنة المكقرة شكرم الخالص كامتناني العميؽ إلى أساتذتي األفاضكأتقدـ كذلؾ ب
  ه الدراسة .مناقشة ىذب تفضميـ ل

 . لتعاكنيـ في محافظة الخميؿ الجمعيات ييئات اإلدارية كمديرملكأشكر ا
كما كاف بيا مف خطأ فيك  ،مف اهلل  تكفيؽمف صكاب فيك  الدراسةاف في ىذه كفإف ما  كأخيران 
 .مني

 مُت ىك نعـ المكلى كنعـ النصيركك تعميو  باهللكفيقي إال تكما 
 
 

 ...الباحثة
 صفاء أبك سنينو



 ت

 

 مصطهحاث انذراصت

 حككمة ىيكؿ كأف كتكجيييا، كمراقبتيا الشركات إدارة مف خبللو الذم يتـ النظاـ الحككمة:

 :مثؿ لشركة،افي  المعنية األطراؼ مختمؼ الحقكؽ كالمسؤكليات بيف تكزيع يحدد الشركات

ح كيكض الشركة، في األخرل المصالح كأصحاب ،المساىميفالتنفيذييف،  المديريف اإلدارة، مجمس

 الشركات في اتخاذ القرارات آلية كقكاعد مبادئ ىيكؿ

 (Organization For Economic Co-Operation And Development(OECD، 2004)) 

 

الصغيرة األنشطة التي تتراكح بيف مف يعمؿ  : يشمؿ مصطمح المشركعاتالمشركعات الصغيرة

كال يقتصر ىذا المصطمح  ،لحسابو الخاص أك في مشركع صغير يستخدـ عددا معينا مف العماؿ

لكنو يشمؿ كذلؾ  ،عمى مشركعات القطاع الخاص كمبلكيا كأصحاب األعماؿ كالمستخدميف

ريؼ أك مفيـك المشركعات كيختمؼ تع ،التعاكنيات كمجمكعات اإلنتاج األسرية أك المنزلية

الصغيرة كالمتكسطة مف دكلة إلى أخرل كفقا الختبلؼ إمكانياتيا كظركفيا االقتصادية 

كال يمكف أف نقكؿ إف ىناؾ إجماعا عمى تعريؼ كاضح لممشركعات الصغيرة  ،كاالجتماعية

 (.2009 ،)األسرج فالمشركع الذم يعتبر صغيرَا في دكلة ما ىك متكسط أك كبير في دكلة أخرل

 

تعني تزكيد الفرد بالخبرات كالمعارؼ كاالتجاىات الضركرية ككذلؾ تعكيده  :التنمية المستدامة

غير المتجددة كحسف تكظيؼ  كخصكصاليا عبلقة بالمحافظة عمى المكارد مفيدة عمى عادات 

 (.2010 ،)الطكيؿ التالية األجياؿالمحيطيف بو كالتفكير في مستقبؿ  اآلخريفالدخؿ كالتفكير في 

 

كىي السمطة العميا في  الجمعيةىي الييئة العامة المككنة مف مجمكع أعضاء  الييئة العامة:

 (.2015 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م أك الييئة الجمعية



 ث

 

 

شخصان مف  13-7 ىك ىيئة مككنة مف مجمكعة مف األعضاء تتراكح بيف  مجمس اإلدارة:

لعمؿ األىمي، كىـ باألساس أعضاء في الجمعية العمكمية يتـ انتخابيـ المتطكعيف النشيطيف في ا

دارة شؤكنيا كيعد المجمس في فترة  الجمعيةمف قبؿ أعضاء الييئة العمكمية لتطكير سياسات  كا 

، كينشط لصالح لمجمعيةانتخابو المسؤكؿ عف الجكانب اإلدارية كالقانكنينة، كاألخبلقية كالمالية 

 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م تحقيؽ رسالتيا كبرامجيا في الجمعيةمساعدة 

2015.) 

معنكية مستقمة تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة  اتشخصي ـى أعضاء الجمعية:

أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ 

 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م منفعة شخصية اقتسامو بيف األعضاء أك لتحقيؽ

2015.) 

 كفص مؤىماشخأ ـبقرار مف مجمس اإلدارة، كى ـيتـ تعييني كفص مكظفاشخأ ـى إدارة الجمعية:

مف الناحية اإلدارية كالمالية، كيشكؿ المدير التنفيذم حمقة كصؿ بيف المكظفيف كمجمس اإلدارة. 

النياية تساعد في كأنشطتيا، التي  الجمعية، كينفذ برامج لممؤسسةكمية كىك الذم يسير الشؤكف الي

 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م المؤسسةمجمس اإلدارة عمى تحقيؽ رسالة 

2015.) 

كتحمؿ  الجمعيةىي كجكد آليات لتقديـ التقارير حكؿ استخداـ مكارد  التدقيؽ كالمساءلة:

 كرؤيتيا الجمعيةف عف قراراتيـ، أك عف اإلخفاؽ في تحقيؽ أىداؼ كليؤ المسؤكلية مف قبؿ المس

 (.2015 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م

 



 ج

 

ىي تكفير المعمكمات المكثكقة كالدقيقة المتعمقة بالنشاطات كاإلجراءات  اإلفصاح كالشفافية:

رسمية ذات العبلقة كالقرارات كالسياسات. كضماف كصكؿ المستفيديف كالجميكر كالجيات ال

 (.2015 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م كالمانحيف لممعمكمات

 

أصحاب المصالح ىـ مجمكعة األفراد كالجماعات كالمؤسسات التي تؤثر   :أصحاب المصالح

 ،ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م كتتأثر باألفعاؿ كالقرارات التي تتخذىا الشركة

2015.) 
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 انمهخص

قيػػػػاس مػػػػدل تػػػػأثير تطبيػػػؽ الحككمػػػػة فػػػػي المشػػػػاريع الصػػػػغيرة عمػػػػى التمكػػػػيف  إلػػػػىالدراسػػػػة  ىػػػدفت

كػػاف  إذاكفيمػػا  ،دراسػػة الجمعيػػات فػػي محافظػػة الخميػػؿ تحيػػث تمػػ ،االقتصػػادم لممػػرأة الفمسػػطينية

ى التمكػيف في تأثير تطبيؽ الحككمة في المشػاريع الصػغيرة عمػ إحصائيةىناؾ تأثيرات ذات داللة 

جمػػب  ،اتخػػاذ القػػرار ،إدارة المشػػركع ،)إنشػػاء المشػػركع المتمثمػػة فػػي ،القتصػػادم لممػػرأة الفمسػػطينيةا

 المشاركة المجتمعية(.ك  ،رفع الدخؿ ،التمكيؿ

حقػػكؽ  ،مجمػػس اإلدارة الييئػػة العامػػة  حككمػػة الشػػركات المتمثمػػة فػػي :ة معػػايير كاعتمػػدت الدراسػػ

 .أصحاب المصالح ،اإلفصاح كالشفافية ،يؽالتدق ،إدارة الجمعية ،األفراد

عمى دراسة  المنيج الكصفي التحميمي الذم يقػـك الدراسة تـ االعتماد عمى أىداؼكلتحقيؽ 

تككف  ،لمدراسة األكليةالبيانات  أداة لجمػعكاالسػتبانة استخدمت الدراسة ك الظاىرة كتحميميا. 

ة الداخمية في محافظة الخميؿ كالبالغ الجمعيات المسجمة لدل كزار مجتمع الدراسة مف جميع 

 ،جمعية تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 101الدراسة مف  عينة كتككنت ،جمعية 137عددىـ 

ب   المعركفة االجتماعية لمعمـك الحزمة اإلحصائية برنامج استخدـكلفحص فرضيات الدراسة 

(SPSS) تساؤالت  عف تجيب التي سةالرئي النتائج إلى كالكصكؿ األكلية البيانات لتحميؿ

تـ استخداـ المتكسطات لحسابية كاالنحرافات المعيارية  إحصائياكلتحميؿ البيانات  ،الدراسة

 .اإلحصائيةكتحميؿ التبايف كغيره مف االختبارات 

كمػا  ،أف الدرجة الكمية لعناصر الحككمة مرتفعةة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كتكصمت الدراس

كمجمػػس  العامػة الييئػةيميػو  ،درجػات عناصػر الحككمػػة ىػك اإلفصػاح كالشػػفافيةيتضػح بػأف أعمػػى 

كأخيػػرا التػػدقيؽ. مػػف ناحيػػة  ،ثػػـ إدارة الجمعيػػة ،فػػراداأل حقػػكؽيميػػو  ،ثػػـ أصػػحاب المصػػالح ،اإلدارة

كمػا يتضػح بػأف أعمػى درجػات  ،أخرل تبيف  بأف الدرجػة الكميػة لمتمكػيف االقتصػادم مرتفعػة أيضػا



 خ

 

يمييػا رفػػع  ،ثػـ إنشػػاء المشػركع  ،اتخػػاذ القػراريمييػا  ،المجتمعيػة م ىػك المشػػاركةالتمكػيف االقتصػاد

 كأخيرا جمب التمكيؿ. ،ثـ إدارة المشركعات ،الدخؿ

 ،كما تبيف بأف أكثر مجاالت التمكيف االقتصادم تأثرا بمتغير تطبيؽ الحككمػة ىػك إدارة المشػاريع

كأخيػرا رفػع  ،ثػـ المشػاركة المجتمعيػة ،مػب التمكيػؿثػـ ج ،يميػو إنشػاء المشػاريع ،يميو اتخاذ القػرارات

 الدخؿ .

تبػػيف بػػأف أعمػػى عناصػػر الحككمػػة أىميػػة بنػػاءان عمػػى خبػػرة المبحػػكثيف فػػي المؤسسػػة ىػػك الييئػػة ك 

 ،ثـ حقكؽ األفػراد ،ثـ التدقيؽ ،يميو اإلفصاح كالشفافية ،يميو إدارة الجمعية ،اإلدارةالعامة كمجمس 

ا تبػػػيف بػػػأف أعمػػػى عناصػػػر التمكػػػيف االقتصػػػادم حسػػػب مسػػػاىمة كأخيػػػرا أصػػػحاب المصػػػالح . كمػػػ

اء يميػػػو إنشػػػ ،المشػػػاريع النسػػػائية بيػػػا بنػػػاءان عمػػػى خبػػػرة المبحػػػكثيف فػػػي المؤسسػػػة ىػػػك جمػػػب تمكيػػػؿ

 كأخيرا رفع الدخؿ. ،ثـ المشاركة المجتمعية ،اتخاذ القرارات أيضاك  ،ثـ إدارة المشركع ،المشركع

قػد  أنيػاالتكصيات التي يعتقػد االستنتاجات ك  بعضب ةدراسالرجت خ، فقد عمى نتائج الدراسة كبناءن 

الجمعيػات الراعيػة لممشػاريع النسػائية بحيػث تعزيزىا لػدل تساعد عمى نشر ثقافة الحككمة الجيدة ك 

ضػػركرة تطبيػػؽ مبػػادئ ىػػذه التكصػيات  أىػػـ تسػيـ فػػي التمكػػيف االقتصػادم لممػػرأة الفمسػػطينية كمػف

 ،مثؿ كزارة الداخمية كالتزاميـ بيا مف خبلؿ جيات رسمية مختصة الحككمة في المشاريع الصغيرة

حككمة كاألثر التنمكم الذم تحدثو مف خبلؿ مركز يعنػى كنشر الكعي بما يتعمؽ بأىمية تطبيؽ ال

 بقضايا الحككمة.

 

 الكممات المفتاحية
 ات الجمعي –المرأة الفمسطينية  –التمكيف االقتصادم  –المشاريع الصغيرة  –الحككمة 
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Abstract 
 

This study aimes to measure the impact of the implementation of governance on small 

projects and its' impact on the economic empowerment of Palestinian women. The 

study surveys the associations in Hebron governorate, and whether it finds any 

statistical significance of the impact of the implementation of governance on small 

projects on the economic empowerment of Palestinian women, Represented in the 

(project creation, project Management, decision making, financing. Income raising, 

community participation)  

The Corporate Governance, is represented in shareholders, board of directors, rights 

of shareholders, Management, audit, transparency and accountability, stakeholders.  

The study uses a descriptive analytical methodology, which defines a phenomenon 

and analyze its surroundings. The study employed a survey to collect primary data for 

the study. The population sample is 137 association in Hebron governorate that are 

registered in the records of the Ministry of Interior. The study sample consists of 101 

institutes randomly chosen. To study the results, the study used a SPSS media. 

The study finds that the overall degree of the implementation of governance principles 

is high. The highest rated principle is transparency and accountability, followed by the 

shareholders and the board of directors, the rights of shareholders, Management, and 

audit successively. On the other hand, it has been found that the overall degree of the 

economic empowerment is also high. The highest rated degree is the social 

participation, followed by decision-making, the creation of project, rising income, 

Management, and fundraising successively.  



 ذ

 

It has found also that the most affected area of the economic empowerment by the 

variable of implementing governance is Management, followed by decision-making, 

project creation, fundraising, social participation and raising income successively.  

The Results found that the most important principle of governance, based on the 

experience of respondents in the institutions, is the shareholders and the board of 

directors, followed by Management, transparency and accountability, audit, and the 

rights of shareholders successively and lastly the stakeholders. The Results shows also 

that the highest rated element of economic empowerment according to the 

contribution of women's project and, based on the experience of the respondents in 

the institutions, is fundraising, followed by project creation, Management, decision-

making, and social participation successively then raising income. 

Based on the results of the study, the researcher came out with some conclusions and 

recommendations, which are assumed to help spread the education of governance and 

promoting its' implementation in the associations that sponsors women's projects so 

that they contribute to the economic empowerment of Palestinian women. 

 Among these recommendations is the need to apply the principles of governance in 

the small projects and to commit to it through the surveillance of official authorities 

and the raising of awareness about the importance of the implementation of 

governance and the developmental impact it generates.  
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 الفصؿ األكؿ

 لمدراسة عاـاإلطار ال

 مقـذمـت1-1

 سيما كال كالداخمية، الخارجية ئةالبي كأحداث ظركؼ تفرضيا ممحة ضركرةالعالـ  في المشاريع تعد

 لتككف الدكؿ اقتصاد في المساىمة عف فضبلن  ذاى ،البطالة مشكمة مكاجية في األمر يتعمؽ عندما

قـك بو منيا المشاريع مشاريع كفقا لطبيعة النشاط الذم تكتختمؼ ال ،المستدامة لمتنمية منشطان  حافز

 (.2010 ،)الدماغ يع الصغيرةر النسكية كالزراعية كالمشاالصناعية كالتجارية كالخدماتية كذلؾ المشاريع 

تحتؿ قضية المشركعات الصغيرة كالمتكسطة أىمية كبرل لدل صناع القرار االقتصادم في الدكؿ ك 

لما ليذه المشركعات مف دكر محكرم في التنمية االقتصادية  ،المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء

لكظائؼ بمعدالت كبيرة كتكمفة ساسية في قدرتيا عمى تكليد اكاالجتماعية كتتجسد أىميتيا بدرجة أ

 ،سرج)األ كبالتالي المساىمة في معالجة مشكمة البطالة التي تعانييا غالبية الدكؿ ،مالية قميمةرأس

2009 .) 

المشاريع الصغيرة كالمتكسطة المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادم في فمسطيف كما ىك في معظـ  تعد

 في اَ مان ميكتمتاز ىذه المنشآت بالمركنة كاالبتكار كالقدرة عمى التكييؼ كتعد عنصر  ،دكؿ العالـ

إال أنيا ال زالت تعمؿ  ،دفع عجمة االقتصاد كالمنافسة إلى األماـاستيعاب العمالة عدا عف قدرتيا عمى 

نتاج السمع االستيبلكية كتعتمد معظميا عمى التسكيؽ المحم  يفي قطاع الصناعات الخفيفة كا 

 (.2009 ،)عطياني
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سياسات االقتصادية الدكر الفعاؿ لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة في مختمؼ العالـ كدخكليا في ال إف

 حيث أف اإلدارة الرشيدة تؤدم ،فياف المؤسسات تتأثر بأسمكب إدارتيا في تحديد سمككياتيا كأىداكأل

األداء المتميز كرسـ االستراتيجيات دكرا بارزا في إكساب المؤسسة صكرة جيدة في السكؽ مف خبلؿ 

مف ىنا ظيرت أىمية  ،ظؿ العكلمة الفعالة لتمكيف المؤسسة مف مكاجية المنافسة الشديدة خاصة في

 (.2013 ،)حدة تطبيؽ حككمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

يزانية قد فرض عمى المرأة العمؿ خارج المنزؿ لممشاركة في دعـ م التطكر االجتماعي أف كال يخفى

المرأة الفمسطينية دكرا ميما في عممية التنمية  ؤدمت حيث األسرة كالمساىمة في بناء المجتمع،

ذا ،المجتمعية تمكنيا مف  أساسيةيككف فعاال فبل بد مف تكفير مقكمات  أفليذا الدكر  أريدما  كا 

مكقع القكة بحيث تصبح المرأة في التنمية يضعيا في  إشراؾ إف ،المشاركة االيجابية في حركة التنمية

كتعكس مدل تقدـ المجتمع كنيضتو في المجاالت المختمفة،  ،شريكا لمرجؿ في المسؤكليات كالكاجبات

استقبلؿ المرأة يحررىا مف ف ،ككما يمكنيا مف التمتع بكامؿ حقكقيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

التنمية ىي عممية ذات جكانب  فإحيث  ،ةعدىا في حركة التنمية المجتمعيالقيكد االجتماعية كيسا

متعددة كمتداخمة سياسية كاجتماعية كاقتصادية تتفاعؿ فيما بينيا بصرؼ النظر عف ماىية محكر 

 (.2007 ،)عكاد التفاعؿ

كانت كممة الحككمة حتى أعكاـ قميمة مصطمحا غريبا غامضا غير كاضح المعنى كالمعالـ لكنو اليـك 

كيتسابؽ الباحثكف عمى دراسة الحككمة كأثرىا في تحسيف  ،ي أدبيات األعماؿأكثر الكممات انتشارا ف

كما يدرؾ الجميع أىمية  ،يازيز ثقة أصحاب المصالح اآلخريف بأداء الشركات كزيادة أرباحيا كتع

الحككمة في تحسيف المناخ االستثمارم لمبمد كرفع القدرة التنافسية لبلقتصاد بؿ إف مبادئ المساءلة 

فية كالنزاىة التي تتضمنيا الحككمة أصبحت جزءا مف التشريعات كالقكانيف في معظـ الدكؿ كالشفا

 (.2013 ،)نصر المتقدمة



3 

 

العديد مف التشريعات المنظمة لعمؿ القطاع في السنكات األخيرة أصدرت السمطة الكطنية الفمسطينية 

ت ىذه التشريعات عمى عدد كقد احتك  ،بشأف تعديؿ قكانيف الشركات 2008قانكف سنة  :الخاص مثؿ

رتأت عدة جيات متخصصة كقد ا قكاعد الحككمة المعمكؿ بيا دكليامف النصكص التي تدخؿ ضمف 

يا بالنسبة لبلقتصاد الفمسطيني نظرا ألىميت ،كضع قكاعد لحككمة الشركات في فمسطيف فمسطينية

بؿ الدكؿ المختمفة في العالـ خاصة أف ىذا المكضكع شيد في السنكات األخيرة اىتماما متزايدا مف قك 

 (.2013 ،)المجنة الكطنية لمحككمة كمف قبؿ المؤسسات الدكلية

الحككمة ذات أىمية كبيرة لخمؽ مشاريع ذات بنية تنظيمية قكية تككف منتجة كمنافسة كقادرة عمى  تعد

ف الشركط االستمرار لمقياـ بدكرىا الفعاؿ في عممية التنمية االقتصادية يتطمب تكفير مجمكعة م

 مة التي تضبط عمؿ المشاريع كىي ما تسمى الحككمة.مياألساسية كالقكاعد ال

 

 مشكهـت انذراصـت2-1 

 فيي لـ ،الكاقع االقتصادم كاالجتماعي في ىذاالمرأة الفمسطينية دكرىا الطبيعي في المجتمع لـ تأخذ 

دارة الإنشاء ك  بدكر بارز في تحظ  ،دخمياكرفع قيمة شاركة المجتمعية كذلؾ المشاريع كاتخاذ القرارات ما 

التحديات التي تكاجو ظيكر ك  ،الفمسطينية المرأةكمع كجكد العديد مف المشاريع الصغيرة التي تديرىا 

ف إتباع المبادئ السميمة حيث إ ،كتطبيقيا بالطريقة الصحيحةىذه المشاريع ضركرة تبني الحككمة 

 ،اد كسكء اإلدارة كيشجع الشفافية في الحياة االقتصاديةضد الفس كاقيان  لحككمة الشركات يشكؿ سياجان 

كالدكر الذم أحدثتو الصغيرة المشاريع  أثر تطبيؽ أنظمة الحككمة عمىالحاجة لفيـ  تكمف ىنا ظير 

كالمشاركة  اتخاذ القرارات كتمكينيا مف ممرأة الفمسطينيةتحقيؽ التمكيف االقتصادم ل ىذه المشاريع في

دارتيا  األمكاؿفي جمب  المرأةثر تطبيؽ الحككمة عمى قدرة المجتمعية كالبحث بأ نشاء المشاريع كا  كا 
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الحككمة في  تطبيؽ تأثيرما  تي:آلالرئيسي اثمت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ حيث تم ،كرفع نسبة دخميا

 ممرأة الفمسطينية؟اإلقتصادم لتمكيف ال عمىالمشاريع الصغيرة 

 األسئمة التالية: اكيتفرع عني

 ر تطبيؽ الحككمة عمى قدرة المرأة في إنشاء المشاريع الصغيرة؟ؤثيىؿ  -1

 إدارة المشاريع الصغيرة ؟ في المرأةقدرة  تطبيؽ الحككمة عمىيؤثر ىؿ  -2

 اتخاذ القرارات ؟  في المرأةقدرة  عمىتطبيؽ الحككمة يؤثر ىؿ  -3

 رفع قيمة دخميا ؟ في المرأةقدرة  عمىالحككمة تطبيؽ يؤثر ىؿ  -4

 في المشاركة المجتمعية ؟ المرأةالحككمة عمى قدرة تطبيؽ يؤثر ىؿ  -5

 جمب التمكيؿ لممشاريع الصغيرة ؟ في المرأةقدرة  تطبيؽ الحككمة عمىيؤثر ىؿ  -6

 

 أهمٍـت انذراصـت 3-1

 تمكيف عمىالمشاريع الصغيرة  الحككمة في ر تطبيؽيأثتىذه الدراسة مف ككنيا تبحث في تنبع أىمية 

دارتيا المشاريع الصغيرة مف إنشاء في محافظة الخميؿ ان اقتصادي المرأة الفمسطينية كمدل إمكانية  ،كا 

كمف المتكقع أف  ،كرفع قيمة الدخؿ األمكاؿمشاركتيا المجتمعية كقدرتيا عمى اتخاذ القرارات كجمب 

كما تكمف أىميتيا في تقديـ بعض التكصيات  ،تضيؼ ىذه الدراسة معرفة عممية جديدة في مجاليا

في كتطكيرىا المشاريع الصغيرة  مف أجؿ المساىمة في إنجاح  لمؤسسات المجتمع المحميكالمقترحات 

ىا المرأة ىا كتدير خاصة تمؾ المشاريع التي تنشؤ  مف خبلؿ تطبيؽ أنظمة الحككمة محافظة الخميؿ

 تأثير تطبيؽبمعرفة  التي تختصمف الدراسات القميمة في مجاليا  كما كتعد ىذه الدراسة ،الفمسطينية

 .لممرأة الفمسطينية االقتصادمالحككمة في المشاريع الصغيرة عمى التمكيف 
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 أهذاف انذراصت  4-1

تأثير تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى التمكيف  معرفة يتمحكر اليدؼ الرئيسي لمدراسة حكؿ

 : فرعية تتمثؿ باآلتي أىداؼك يتفرع منو عدة  ،اإلقتصادم لممرأة الفمسطينية

 تطبيؽ الحككمة عمى قدرة المرأة في إنشاء المشاريع الصغيرة. تأثيرة معرف .1

 إدارة المشاريع الصغيرة.  في المرأةتطبيؽ الحككمة عمى قدرة  تأثيرمعرفة  .2

 اتخاذ القرارات.  في المرأةتطبيؽ الحككمة عمى قدرة  تأثيرمعرفة  .3

 . رفع قيمة دخميا في المرأةتطبيؽ الحككمة عمى قدرة  تأثيرمعرفة  .4

 في المشاركة المجتمعية.  المرأةتطبيؽ الحككمة عمى قدرة  تأثيرمعرفة  .5

 جمب التمكيؿ لممشاريع الصغيرة. في المرأةتطبيؽ الحككمة عمى قدرة  تأثيرمعرفة  .6

 حذود انذراصت 5-1

تصادم تطبيقيا في المشاريع النسائية عمى التمكيف االق تأثيرلمعرفة لحككمة ا بادئمتـ استخداـ 

الدراسة عمى عينة مف المشاريع النسائية التي  طبقتحيث  ،الخميؿ الفمسطينية في محافظة لممرأة

 تدار مف خبلؿ الجمعيات في محافظة الخميؿ/فمسطيف.

-2016بداية الفصؿ األكؿ مف السنة الدراسية معاستطبلع كمراجعة األدبيات تـ كخطكة أكلى 

 .نفسو العاـ الدراسي مف صؿ الصيفيلفنجازه مع نياية اكالعمؿ عمى إ ،2017

 معكقات الدراسة 6-1 

تيا بالمكاعيد عمى االستبياف كمماطم اإلجابةفي  بعض الجمعيات إدارات عدـ تعاكف  .1

 غير الكاممة عمى االستبياف. اإلجابة أك ،كتحفظيـ الشديد

 .الجمعيات كصرامتيا في اإلجراءات اإلدارية لئلجابة عمى االستبياف بعضعدـ تعاكف  .2
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في فترات متباعدة جدا  إالفي الجمعيات ال تمتـز بالتكاجد في الجمعية  اإلداريةلييئات بعض ا .3

 .االستفادة منيـ  إمكانيةشيكر مما يعطؿ  إلىتصؿ 

الكثير مف الجمعيات ف، _بكؿ أسؼ_الداخمية غير محدثة الجمعيات المسجمة في كزارة قائمة .4

غبلقيا إنشائيامضى عمى   ث سنكات إلى سبع سنكات.ثبل زمف يتراكح ما بيف كا 

 عدـ كجكد دراسات سابقة ليا عبلقة مباشرة بعنكاف الدراسة. .5
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم

 انحىكمت : األولانمبحث  1-2

 مقذمت  1-1-2

 مما المالية، لؤلسكاؽ تحرير مف يتبعيا كما السكؽ القتصاديات تحرير مف اآلف العالـ يشيده ما إف

 رة،ااإلد عف الممكية كانفصاؿ الشركات، حجـ في كالتكسع األمكاؿ رؤكس انفصاؿ يدتزا عمييا يترتب

 كسؤ ر  حماية يضمف تنظيمي إطار خبلؿ مف لمرقابة جديدة بآلية االستعانة ضركرة إلى أدل ذلؾ كؿ

 الشركات حككمة ىك جديد مصطمح ظيكر إلىذلؾ  أدلك  كالمشركعات، الشركات في األمكاؿ

(Corporate Governance) العبلقة ضبط شأنيا مف التي كالنظـ اآلليات كضع عمى تعمؿ لتيا 

 مع المتعاممة ؼرااألط كافة حقكؽ ضماف إلى باإلضافة إدارتيا كمجمس الشركات أسيـ حممة بيف

 (.2012 ،)محمد كممارساتو بنشاطيا كالمتأثرة الشركة

 في السنكات الشركات، تزايد كمةبحك  يعرؼ الذم الشركات، في الرشيد الحكـ بمكضكع االىتماـ إف

كتحسيف  ،لتحقيؽ التنمية المستداـ اَ شرطا رئيس أبعادىاحيث أصبحت الحككمة بمختمؼ  ،األخيرة

لبلزمة االظركؼ السياسية كالقانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية  إيجادمستكيات المعيشة مف خبلؿ 

يجادلمقضاء عمى الفقر   (.2009 ،بسيكني) بالمرأةنيكض فرص العمؿ كحماية البيئة كال كا 
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 ،خذ العالـ ينظر نظرة جديدة إلى حككمة الشركاتأ ،ـ1997لمالية اآلسيكية عاـ كمع انفجار األزمة ا

كانت أزمة ثقة في المؤسسات كالتشريعات التي تنظـ  بأنيايمكف كصفيا  ،إليياالمالية المشار  كاألزمة

 (. 2009 ،بسيكنيكالحككمة ) عماؿاألكالعبلقات فيما بيف منشآت  األعماؿنشاط 

كعمى كجكد مؤسسات عاممة  ،تقـك حككمة الشركات عمى تطبيؽ مفاىيـ الشفافية كالمساءلة كالمصداقية

كتضمف المساكاة في الحصكؿ  ،ة االجتماعيةلز العداكتعز  ،تستجيب الحتياجات السكاف ككفؤةفاعمة 

 (.2009 ،بسيكني) عمى خدمات عالية

اختبلؼ التفسير كالفيـ لمصطمح الحككمة بيف الكْتاب كالمفكريف،  نى لمحككمة نتيجةىناؾ أكثر مف مع

كحتى بيف المنظمات التي تناكلت كبحثت في مضاميف الحككمة، فالبنؾ الدكلي كمنظمة التعاكف 

 Organization for Economic Co-operation and Developmentاالقتصادم كالتنمية

(OECD). التنمية االقتصادية إلىيدؼ مف استخداـ مضاميف الحككمة ىك الكصكؿ ذىبا إلى أف ال، 

 الحككمة استخداـ مضاميف إلىدعكتو  مف ييدؼ فإنو UNDPالمتحدة اإلنمائي  األمـ برنامج أما

 (.2008 ،)الداعكر المستدامة التنمية البشرية إلى كصكال

قبؿ  مف لو مرادفة مصطمحات عدة استخدمت العربية إلى (Governanceكعند ترجمة مصطمح )

 ، اإلدارةاإلدارة منيجية الصالح، الحكـ الرشيد، الحكـ الحكمانية، الحكـ، مثؿ كالمنظمات الباحثيف

 (.2008 ،)الداعكر مةكالحكك الرشيدة

 الحككمة نشأت   2-1-2

 ،التاريخ في جذكره ضاربة أمر ما لمشركع المككنة األطراؼ بيف العبلقة تنظيـ أف عمى الباحثكف يتفؽ

 كترتيبات شركط كضع األطراؼ ىذه عمى حتـ مما التعاقدية العبلقة أطراؼ بيف التنازع ببدأ بدأ

 العالمية الحرببعد  ما إلى الحديثة بمقاربتو المفيـك ىذا بكادر ظيكر يرجعكف أنيـ غير ،تنظيمية

 الجغرافية حدكدىا فييا زتتجاك  ىائمة اقتصادية طفرة األمريكية المتحدة الكاليات شيدت حيث الثانية
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 االقتصادية الشركات استغبلؿ سكء بسبب كمشاكؿ الشركات، بعض بيف نزاعات إثرىا عمى ظيرت

 مف األخير الربع إلى فيرجعكنو الحديث التشريعي إطارىا في العبلقة ىذه تنظيـ كأما ،لنفكذىا العمبلقة

 المالية لؤلكراؽ األمريكية فدراليةال المجنة أدرجت يفح ـ 1970 سنة كبالتحديد الماضي القرف

 مصطمح تداكؿ تـ ـ 1974 سنة كفي اإلصبلحية، خطتيا ضمف الشركات حككمة مكضكع كالمبادالت

 الحديد سكؾ شركات بيف حدثت التي النزاعات بعض حؿ في القانكنية بدالالتو الشركات حككمة

 التي المالية األزمة إثر عمى ،رشاكمك  اختبلسات ظيكر ككذا الشركات، مف كغيرىا العقارية كالشركات

 مف الشركات ةحككم مكضكع إثارة أىمية تأكدت بكرصتيا، انييار كبسبب كيةياألس الدكؿ أصابت

سنة  (OECD)  كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة فبادرت ضبطو، في تسيـ معايير كضع خبلؿ

 لحككمة سان رئي ان مرجع ئالمباد ىذه صارت حيث الشركات، لحككمة مبادئ ـ إلى كضع1998

 قبؿ مف مبادئيا عمى المكافقة تمت فقد ،الخصكص كجو عمى المالية كالمؤسسات عمكما الشركات

 الدكلي، البنؾ تقارير في الشركات حككمة لعنصر أساسا المعايير كصارت ،المالي االستقرار منتدل

 ،ةالمالي األكراؽ لمجاف الدكلية ظمةكالمن بازؿ، كلجنة الدكلية التسكيات كبنؾ الدكلي، النقد كصندكؽ

 تكنكلكجيا فقاعة أكـ(كك  الدكت) فقاعة مثؿ سيا،آ بكرصة انييار بعد حدثت التي األزمات إثر كعمى

 الشركة كمراجعك محاسبك فييا تكرط التي (أنركف) الطاقة شركة كفضيحة ـ، 2000سنة المعمكمات

 االقتصادم التعاكف منظمة فييا بما ةالحككم بمكضكع المضطمعة الجيات عاكدت ـ، 2001سنة

 كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة فأصدرت جكانبيا، بعض ضبط لزيادة المبادئ مراجعة لمتنمية

 BCBS ) المصرفية لمرقابة بازؿ لجنة بعدىا كأصدرت ـ، 2004 سنة الحككمة لمبادئ ةمعدل نسخة

) Basel Committee on Banking Supervision المصرفية الرقابة شركات حككمة عزيزت« معيار « 

 بسبب متقدمة مرحمة إلى النقاش انتقؿ ـ، 2008 سنة العالمية المالية األزمة كبعد ،ـ 2006 سنة

 المحاسبكف كىـ األزمة في كالمساءلة الحككمة مكضكع ضبط في يسيمكا أف يفترض كاف مف تكرط
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 المحققة المصالح بسبب المالية لمؤسساتا كضعية حقائؽ تغطية في التصنيؼ كككاالت كالمراجعكف

 عمى القائميف ككف الشركات حككمة مبادئ بنياية المتخصصيف بعض فنادل المؤسسات، تمؾ قبؿ مف

 االجتماعية المسؤكلية مكضكع عمى التأكيد كتـ بيذا، االلتزاـ عدـ في تسبب مف ىـ الحككمة ىذه

 الذم كالقيمي األخبلقي الداخمي الدافع أم ، Corporate Social Responsibility (CSR)لمشركات

 التي كالتعميمات المكائح بعض كضع خبلؿ مف تأطيره كتـ النمطية، الحككمة مكضكع يسبؽ أف يجب

 ،)بكىراكة ةالحككم مبادئ كضع متطمبات إلى يضاؼ اَ رئيس متطمبا جعمو خبلؿ كمف قياسيا، يمكف

2015.) 

 
 تعرٌف انحىكمت  2-1-3

كالدراسات  األبحاث تتفؽ كلـ ،كاحد تعريؼ كجكد عدـ إلى كالدراسات األبحاث مف يدالعد أشارت لقد

 لتعريؼ باالجتياد الباحثكف حيث أخذ ،الشركات حككمة لمصطمح محدد كاحد مفيـك حكؿ كالمفكركف

 كاالقتصادية، التنظيمية، مف األمكر العديد في كتداخمت التعريفات تنكعت كقد الشركات، حككمة

 .معنا كاالقتصاد المجتمع في يؤثر مما ،ة، كاالجتماعيةكالمالي

تيدؼ إلى تحقيؽ  التيمجمكعة مف القكانيف كالنظـ كالقرارات الحككمة أنيا  (2010 ،جابرعرؼ )

األداء عف طريؽ اختيار األساليب المناسبة كالفعالة لتحقيؽ خطط كأىداؼ الشركة  فيالجكدة كالتميز 

 .أك المؤسسة

مف  الذم يتـ النظاـ أنيا "عمى الشركات حككمةتعريؼ  كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة متاكقد ق

الحقكؽ كالمسؤكليات  تكزيع يحدد الشركات حككمة ىيكؿ كأف كتكجيييا، كمراقبتيا الشركات ةإدار  خبللو

 التنفيذييف، كالمساىميف، كالمديريف اإلدارة، مجمس مثؿ بالشركة، المعنية األطراؼ مختمؼ بيف
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 "الشركات في اتخاذ القرارات آلية كقكاعد مبادئ ىيكؿح كيكض الشركة، في األخرل المصالح كأصحاب

(OECD). 

كفي تعريؼ آخر لحككمة الشركات "ىي مجمكعة القكاعد كاإلجراءات التي يتـ بمكجبيا إدارة الشركة 

نفيذية، كالمساىميف، كالرقابة عمييا، عف طريؽ تنظيـ العبلقات بيف مجمس اإلدارة، كاإلدارة الت

)ىيئة سكؽ رأس  كلية االجتماعية كالبيئية كالصحية لمشركة"ؤ الح اآلخريف، ككذلؾ المسكأصحاب المص

 (.2009الماؿ الفمسطينية، 

الحككمة، عمى  فقد حشد عددان مف الخبراء الدكلييف لمناقشة مضاميف ا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائيأم

السمطات االقتصادية  ةتعني: "ممارسمصكا إلى التعريؼ بأف الحككمة مدار فترات متتالية، حيث خ

لذا فالحككمة تتككف مف اآلليات  كالسياسية كاإلدارية إلدارة شؤكف المجتمع عمى كافة مسػتكياتو"

مصالحيـ فيمارسكف حقكقيـ القانكنية  كالعمميات كالمؤسسات التي مف خبلليػا تسػتطيع أف تشػكؿ

الحككمة بأنيا التقاليد، كالمؤسسات  رفتع يناقشكف خبلفاتيـ. كفي تطكر آخػركيؤدكف كاجباتيـ ك 

سماع صكت المكاطنيف، ككيفية صنع القرارات في  كالعمميات التي تقرر كيفية ممارسة السمطة، ككيفيػة

 .( UNDP،1997) قضايا ذات اىتماـ عاـ

 النظاـ: "أنيا عمى International Finance Corporation(ICF) الدكلي التمكيؿ مؤسسة تيافعرّ  كقد

يف القانكنييف قد أما المجمع العربي لممحاسب ،يتـ مف خبللو إدارة الشركات كالتحكـ في أعماليا" ذمال

مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية  يتبعياتي ال تكالممارسا تالمسؤكليا مف كعةجممأنيا " عرؼ الحككمة 

حقيؽ األىداؼ كالتحقؽ مف إدارة المخاطر بشكؿ مبلئـ بيدؼ تقديـ تكجيو استراتيجي كضماف ت

 (.2015 ،)شريقي“ كاستغبلؿ مكارد المؤسسة عمى نحك مسؤكؿ
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 ،األردني )دليؿ ممارسات الحككمة في القطاع العاـكما كرد في  تعرؼ الحككمة في القطاع العاـك 

التي تؤثر  كالضكابط ءاتبأنيا مجمكعة التشريعات كالسياسات كاليياكؿ التنظيمية كاإلجرا (2014

كتشكؿ الطريقة التي تكجو كتدار فييا الدائرة الحككمية لتحقيؽ أىدافيا بأسمكب ميني كأخبلقي بكؿ 

كفعالية األداء مف  كالتقييـ كنظاـ صاـر لممساءلة لضماف كفاءةنزاىة كشفافية كفؽ آليات لممتابعة 

 .جانب، كتكفير الخدمات الحككمية بعدالة مف جانب آخر

 
كاسع يتضمف العديد مف  ىك مفيكـحككمة الشركات: ل التالي مفيكـالسيتـ اعتماد  الدراسة كألغراض

 :كفؽ معايير محددة كمكضكعة مسبقا مثؿ ة التي تضمف سير العمؿاألنظمة كالقكانيف كالقكاعد الخاص

يف كأصحاب كالمساىم عبلقات بيف مجمس اإلدارة كالمديريفكتنظيـ ال ،الرقابة عمى أداء الشركة

المعايير المحاسبية التي تطبؽ  ،كالمعمكمات التي يجب عميو اإلفصاح عنيا ،المصالح األخرل كأيضا ن

كغير ذلؾ مف المبادئ كالقكاعد التي تحدد كيفية  ،ة الماليةمكقكانيف اإلفبلس كعدـ المبلء ،عمى الشركة

لكاجبات فيما بيف جميع األطراؼ عمؿ الشركة كفؽ ىيكؿ معيف أك آلية محددة تضمف تكزيع الحقكؽ كا

 بشكؿ يحقؽ أىدافيـ جميعا ن كعمى التكازم.

 
 أهمٍت تطبٍق انحىكمت 2-1-4

عمى ( 2011( ك حسيف)2015( كدراسة صييكف)2015مثؿ دراسة قكيدر)أكدت العديد مف الدراسات 

ة كقدرتيا الشرك رةحسف إدا أىمية االلتزاـ بمبادئ حككمة الشركات كأثرىا في زيادة ثقة المستثمريف في

 ،رأسماليا تكمفة ينخفض أف الرشيدة الحككمة أسس تطبؽ التي المؤسسات تتكقعك  ،عمى تحقيؽ أىدافيا

، كما يترتب عمى ذلؾ مف تنمية مى جذب مستثمريف محمييف أك أجانبكبالتالي قدرة الدكؿ ع

 أف المتكقع مف أنو ماك ،األجؿ طكيؿ لبلستثمار يسعكف الذيف مف كمعظميـ ،تمؾ الدكؿ تاقتصاديا

تتحسف إداراتيا في مجاالت مثؿ إعداد اإلستراتيجية لمشركة عبلكة عمى أنيا تضمف أف عمميات 
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 تميز أساس عمى مبنية فييا العامميف مكافآت منح نظـ كأف سميمة عممية ألسباب االستحكاذ كالدمج يتـ

 في بما المختمفة لممخاطر الشركة ضتعر  احتماالت مف الحككمة تقمؿ أف بمكاف كمف األىمية ،األداء

 عبلقات تبني أف يمكف كبعدؿ بمسؤكلية تصرفت إذا الشركة أف كما ،لمدعاكل القانكنية تعرضيا ذلؾ

 المكرديف ك كالعمبلء كالعامميف الدائنيف ذلؾ في بما المصالح أصحاب كطكيمة المدل مع مثمرة

  عنصر الشفافية في كافة معامبلت الشركةتدعيـ مف خبلؿ  ما سبؽ كؿ كيتحقؽ ،المحمي كمجتمعيـ

 كتطكيرىا الشركة إدارة تحسيفك  ،مرحمة أم في الفساد عناصر ضبط مف يمكف الذم النحك عمى

 أك كالدائنيف كالعامميف لممساىميف بالنسبة عادلة بطريقة التعامؿ ضماف ،المالي األداء كتحسيف

خدمة البيئة المحيطة  خبلؿ مف جتماعيةاال المسؤكلية تحقيؽ ،المصالح ذكل األخرل األطراؼ

 تترجـ المنظمة بأف يتأكد أف مكاطف ألم يمكف حيث كالمساءلة الشفافية الحككمة تكفر ،كالمجتمع

 تمنع ،كالمالي اإلدارم الفساد أشكاؿ تقاكـ الحككمة أف أم المحمية التنمية تحقؽ برامج إلى المكارد

 العامة كالمكائح القكانيف ظؿ في األعضاء عمى كلياتؤ المس تتكزع حيث ) الجمعيات شخصنة( ظاىرة

 التنمكية األىداؼ تحديد في تساعد ،األىمية الجمعيات في ككادر بناء عمى تساعد كأيضان  كالخاصة،

 كتفعيؿ اإلدارة أزمة بأسمكب العمؿ مف الحككمة تحد ،كضماف األداء عمى كالرقابة تحقيقيا كسبؿ

 القيادة الحككمة تحقؽ ،كالعشكائية التخبط عف كالبعد االستراتيجيطيط خالت ظؿ في األزمة إدارة مفيـك

 كاالحتراـ بالثقة كالجديرة باألمانة تتصؼ التي كالقيادة المكارد استخداـ في كالفعالية كالكفاءة الرشيدة

 .(2010 ،)حممي معيا كالمتعامميف المنظمة تجاه كليةؤ المس عف لممساءلة كالقابمية كالشفافية

 انحىكمت انهذف مه تطبٍق  2-1-5

 ( ما يمي: 2013 ،)الشمرم الشركات حككمةإف اليدؼ مف تطبيؽ 

 محاسبياَ  أـ إداريا أـ مالياَ  اَ كاف فسادأسكاء  محاربة الفساد بكافة صكره. 

  .جذب االستثمارات المحمية كاألجنبية كالحد مف ىركب رؤكس األمكاؿ 
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 مالية عمى المستكل المحمي كالدكلي. تحقيؽ االستقرار كالمصداقية لمقطاعات ال 

 جراءات المحاسبة كالمراجعة المالية.  تدعيـ  الشفافية في جميع عمميات الشركة كا 

  تحسيف أداء الشركة كتطكيرىا كمساعدة المديريف كمجمس اإلدارة عمى بناء إستراتيجية سميمة

 كضماف السيطرة عمى أسس سميمة لضماف رفع األداء.

 القتصاد الكطني كزيادة قدرة سكؽ الماؿ عمى رفع معدالت االستثمار. زيادة الثقة في ا 

 .ضماف التعامؿ بطريقة عادلة لجميع المساىميف كاألطراؼ األخرل كأصحاب المصالح 

  .تعميؽ ثقافة االلتزاـ بالمبادئ كالمعايير المتفؽ عمييا كخمؽ أنظمة لمرقابة الذاتية 

 ف كتحسيف معدالت دكراف العمالة. زيادة قدرة اإلدارة عمى تحفيز العاممي 

 تحقيؽ إمكانية المنافسة في األجؿ الطكيؿ كىذا يؤدم إلى خمؽ حكافز لمتطكير. 

 
 انحىكمت محذداث 2-1-6

 العكامؿ المرتبطة مف أخرل بمجمكعة تتأثر بدكرىا ىي الخارجية أك الداخمية سكاء المحددات فإ

 تختمؼ فيي األفراد، لدل كالكعي التعميـ كمستكل اكاالقتصادم بي السياسي كالنظاـ الدكلة بثقافة

 السكؽ، في المنافسة كدرجة الكمي االقتصاد سياسات :المثاؿ سبيؿ عمى أخرلدكلة إلى  مف

 الحصكؿ إلى تطبيقو كيؤدم الدكؿ جميع في يطبؽ أف مكحد يمكف نظاـ ىناؾ ليس أنو بمعنى

.(2011 ،)غبلب نفسيا النتائج  ىعم



 :ت محددات الحككمة عمى النحك اآلتيذكر ف( 2015 ،يقي)شر دراسةأما

ىذه المحددات إلى القكاعد كاألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات  تشير: الداخمية المحددات

مجمس اإلدارة  ،العامة الجمعية: كىي الرئيسيةالثبلثة طراؼ األ بيف الشركة داخؿكتكزيع السمطات 
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أىمية ىذه المحددات إلى أف كجكدىا يقمؿ التعارض بيف مصالح كترجع  ،كالمديريف التنفيذييف ،

 ىذه األطراؼ الثبلثة.

 الدكلة، في لبلستثمار العاـ المناخ إلى لمحككمة الخارجية المحددات  تشير :الخارجية المحددات

 :يمي ما كتشمؿ

 كمنع المنافسة كتنظيـ كالشركات الماؿ سكؽ قكانيف: االقتصادم لمنشاط المنظمة القكانيف 

 . كاإلفبلس االحتكارية الممارسات

 لممشركعات البلـز التمكيؿ المالي في تكفير القطاع كفاءة. 

 اإلنتاج كعناصر السمع أسكاؽ تنافسية درجة. 

 الجمعيات باإلضافة إلى الشركات، عمى الرقابة إحكاـ في الرقابية كالييئات األجيزة كفاءة 

المراجعيف كالمحاسبيف كالمحاميف  :السكؽ مثؿ التي تضع ميثاؽ شرؼ لمعامميف في المينية

كترجع  ،كالشركات العاممة في سكؽ األكراؽ المالية كغيرىا باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة

أىمية المحددات الخارجية لككف كجكدىا يضمف تنفيذ القكاعد كالقكانيف التي تضمف حسف إدارة 

 ماعي لمشركة كالعائد الخاص.الشركة كالتي تقمؿ مف التعارض بيف العائد االجت

 
 انحىكمت مبادئ 2-1-7

 وانتىمٍت االقتصادي انتعاون مىظمت حضب مبادئ انحىكمت 2-1-7-1

مبادئ الحككمة التي تـ مف أكلى  (OECD،2004) االقتصادم كالتنمية عاكفتال منظمةمبادئ تعتبر 

 :باآلتي مثؿتكت .تطبيقيا
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 الشركات حككمة إطار يضمف أف يجب :اتالشرك لحككمة فعاؿ إلطار أساس كجكد ضماف .1

 كأف القانكف، أحكاـ متناسقا مع يككف أف يجب كما ككفاءتيا، األسكاؽ فافيةش تعزيز مف كبل

 المختمفة. نفيذيةلتكا نظيميةتكال اإلشرافية السمطات بيف كلياتؤ سلما تقسيـ بكضكح يصكغ

 كالحصكؿ رة،ااإلد مجمس كاختيار األسيـ، ممكية نقؿ تشمؿ :جميع المساىميف حقكؽ حفظ .2

 في الفعالة ةلمشاركا في ساىميفلما كحؽ ة،لماليا القكائـ جعةار مك  األرباح، مف عائد عمى

 .العامة الجمعية ماعاتتاج

 فئة، كؿ داخؿ األسيـ حممة بيف ساكاةلما ىنتع ف:ساىميلما عميج بيفالمعاممة المتساكية  .3

 القرارات عمى العامة الجمعية في يتك تصكال القانكنية، حقكقيـ عف عالدفا في كحقيـ

 في ةالتجار  مف أك فييا، مشككؾ دمج أك حكاذتاس عمميات أم مف يـحمايت ؾككذل األساسية،

 مجمس أعضاء عم لمعامبلتا كافة عمى الطبلعا في حقيـ ؾككذل الداخمية، ماتلمعمك ا

 .نفيذييفتال المديريف أك ارةاإلد

 حقكقيـ احتراـ كتشمؿ: بالشركة اإلدارة سمطات ممارسة أساليب في صالحلما أصحاب دكر .4

 في الفعالة  كيـر مشا آليات ؾككذل الحقكؽ،ات لتمؾ ياكتان أم عف عكيضتكال القانكنية،

 البنكؾ صالحلما بأصحاب كيقصد ،طمكبةلما عمكماتلما عمى كحصكليـ الشركة، عمى الرقابة

 .كغيرىـ كالعمبلء كرديفلمكا السندات ممةحك  كالعامميف

 الحسابات، قبرام كدكر مةيمال عمكماتلما عف اإلفصاح ناكؿيتك : كالشفافية إلفصاحا .5

 ةر اإلدا مجمس بأعضاء عمؽلمتا كاإلفصاح األسيـ، مف العظمى النسبة ممكية عف كاإلفصاح

جميع  بيف عادلة بطريقة تمؾ المعمكمات كؿ عف اإلفصاح ـتكي ،التنفيذييف كالمديريف

 .تأخير دكف ناسبلما الكقت في صالحلما كأصحاب المساىميف
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 يارتاخ ككيفية القانكنية، ككاجباتو اإلدارة مجمس ىيكؿ تشمؿ :اإلدارة مجمس كلياتؤ سم .6

 (.2014 ،)نكر اإلشراؼ عمى اإلدارة التنفيذية في كدكره األساسية، كميامو أعضائو

 
 انفضــادانمتحــذة نمكافحــت األمم انرشـٍذة فـً اتفاقٍـت مبادئ انحىكمت  2-1-7-2

نظمة العابرة لمحدكد كمنيا معدد كحجـ كنطاؽ الجرائـ ال فيطردا الحديث تزايدا م صرلقد شيد الع

مر الذم انعكس ألت، ابلكاصلمتصاؿ كاكسائؿ اال فيلمتطكر التكنكلكجي اليائؿ ا نظر  ،ـ الفسادجرائ

كافحتيا كالكقاية لملية كحتمية تضافر الجيكد الدك  بخطكرة تمؾ الجرائـ، ليتنامي الشعكر الدك  مىع

الجرائـ، كأبرمت العديد  كافحة تمؾلم ليت لتعزيز التعاكف الدك الحاك لممنيا، كلذلؾ ظيرت العديد مف ا

نظمة بصفة عامة، كمجاؿ لمة ايممجاؿ مكافحة الجر  فيعية امتفاقيات الدكلية الثنائية كالجالمف ا

المتحدة لمكافحة الفساد لمتكقيع  األمـقية ت اتفاطرح 2003كفي ديسمبر  ،د بصفة خاصةالفسا مكافحة

 ـ2005كقد دخمت تمؾ االتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر  ،دكلي شامؿ لمكافحة الفساد إطار كأكؿ

 .(2014 ،)أسامة

 مىج، كقد تكمككناتيا الحككمة الرشيدة يريعد أحد أىـ معاي  (افحة الفسادمك ) تفاقيةالا مكضكع فإ

 لىديباجتيا التي أشارت إ فيكافحة الفساد لمكرة ر ضالحككمة الرشيدة كدئ بابمتفاقية الاؼ اتر اع

، كسيادة القانكف، الديمقراطيجتمعات كأمنيا، كتقكيض مؤسسات الحكـ لماستقرار ا مىخطكرة الفساد ع

كافحة لمكرية ضر ساكاة أماـ القانكف لمسؤكلية كالمنصاؼ كاإلارة السميمة كاإلدأف مبادئ ا مىكأكدت ع

مسؤكلية تقع  ىيمكافحة الفساد أف  مىتفاقية عالشاركة حيث نصت الممبدأ ا لىإ ةباإلضافاد، الفس

 نيدلمجتمع المخاصة االحككمية  يرطراؼ الحككمية كغألالجميع، كتتطمب مشاركة كافة اعاتؽ  مىع

كتدعيـ  دؼ منيا ىك تركيجأف الي مىعتفاقية المف ا ألكلىاادة ملالسياؽ ذاتو، نصت ا فيك  ،توظماكمن
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دارة السميمة إلاساءلة ك لمكابصكرة أكفأ، ككذلؾ تعزيز النزاىة  توكمكافحالفساد نع لمالرامية  يرالتداب

 .(2014 ،)أسامة ةمتمكات العاململمشؤكف كا

 
 :تفاقيةالفيما يمى استعراض لمبادئ الحككمة الرشيدة الكاردة في ا

بادئ الحككمة الرشيدة التي أكلت ليا شاركة مف ملممبدأ ا يعد :(Participation)شاركة لما .1

طراؼ بكضع كتنفيذ سياسات ألالدكؿ ا قياـ عمى ضركرةخاصا، حيث أكدت  االتفاقية اىتماما

إدارة  جتمع، كتجسد مبادئ سيادة القانكف، كحسفلمكافحة الفساد تعزز مشاركة المفعالة 

كؿ دكلة طرؼ باتخاذ  تقـكأف ك  ساءلة،لمالعامة، كالنزاىة كالشفافية كا تمكاتلممالشؤكف كا

ت ماالحككمية كمنظ يرت غمانظلمكا نيدلمجتمع المت امافراد كمنظأللتشجيع مشاركة ا يرتداب

 يربخطكرتو كأسبابو، كحددت بعض التداب الكعيمحاربة الفساد، كرفع في  ميحلمجتمع الما

اتخاذ القرار،  عممية يفتعزيز الشفافية ي مكافحة الفساد، كى فيشاركة ملزمة لتدعيـ مبدأ ابلال

د تعمقة بالفساملعمكمات املا مىفراد عألحصكؿ ا يرف تيسمافراد فييا، كضألكتشجيع مشاركة ا

، كسمعتيـ خريفآلا معينة تضمف مراعاة حقكؽضكء قيكد  فيىا كتعميميا كلكف شر كتمقييا كن

كافحة تكعية م مية كبرامجبلالعاـ، كالقياـ بأنشطة إع أك النظاـ يمف الكطنألية اماككذلؾ ح

 الفساد.

شفافية كأحد مبادئ مبدأ ال مىع يرتفاقية بشكؿ كبالركزت ا (:Transparency) الشفافية .2

اتخاذ  ىعم نصتدارة العامة، حيث إلا فيتفاقية مبدأ الشفافية لقد أسست اال ،مكافحة الفساد

كف تمإجراءات  ماداعت بلؿإدارتيا العامة مف خ فيتكفؿ تعزيز الشفافية  يرطراؼ تدابالدكؿ األ

معمكمات عف كيفية تنظيـ إدارتيا الحككمية، كعممية اتخاذ  مىمف الحصكؿ ع يفكاطنمال

زمة بلجراءات الإلكنية التي تيـ العامة، كتبسيط االقرارات فييا، ككذلؾ القرارات كالكثائؽ القان
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 فيلفساد دكرية عف مخاطر اتقارير  شرعف ن بلعمكمات، فضلمتمؾ ا مىع يفكاطنلملحصكؿ ا

الحككمية  ترياتشلمنظـ ا فيتفاقية كذلؾ كيفية تحقيؽ الشفافية كتناكلت اال ،إدارتيا العامة

دارة ا تعمقة بإجراءات معمكمات المكافة ال كرة تكزيعر ض مىمكاؿ العامة، حيث أكدت عألكا 

رساء العقكد كاالا يرشاركة، كمعايمكط الشر  شراء، كنر كعقكد الش لؾ ناقصات، كذلمختيار، كا 

ريات حككمية تمش فيريات عف أم مصمحة تشمعف ال يفسؤكلمال يفف العاممبلإع كرةر ض

تحديد إجراءات  ضركرة مىتفاقية عالات مكاؿ العامة، فقد نصأليتعمؽ بإدارة ا مامعينة. كفي

 حينيا. فييرادات كالنفقات غ عف اإلبلبإليزانية الكطنية، كالما العتماد

ىداؼ التي ألساءلة كأحد امتعزيز الاالتفاقية ت بر اعت (: Accountability)ساءلة لما .3

 يرتفاقية التدابتحقيقيا مف أجؿ مكافحة الفساد، كقد تناكلت العديد مف مكاد االإلى تسعى 

زمة ضد بلالتأديبية ال يرطراؼ التدابألاتخاذ الدكؿ ا :ساءلة منيالمزمة لتحقيؽ مبدأ ابلال

تحدة لممـ اؤلل اإلنمائينامج بر فيا الر يعك  ،نات السمكؾيف يخالفكف مدك الذ يفالحككمي لمكظفيفا

ضماف ل (داريةإلا –لية لماا -السياسية -القانكنية )كاضحة كفعالة لممساءلة  خطكط»بأنيا 

القطاع )قدمة لمخدمات لمختمفة المدارية، كالسياسية لمجيات اإللية، كالقانكنية، كالماحاسبة االم

 «. (ىمية.....ألت االقطاع الخاص، الجمعيا الحككمي،

مدل امتثاؿ كافة  لىالقانكف إ تراـؼ مفيكـ احصر ين (:Rule of Law)سيادة القانكف  .4

لممنظكمة القانكنية  - انيمد امجتمع أـحككمية،  مؤسسات ـكانكا أفرادا، أأسكاء  -طراؼ ألا

سمككيات  يفبالتطابؽ  نيا درجةإكف القكؿ يمكبعبارة أخرل  ،يعات أك لكائحشر أك ت يفمف قكان

مطالبة  ،كالقكاعد القانكنية - نيمف حككمة، كقطاع خاص، كمجتمع مد - يفكسياسات الفاعم

الذيف يخالفكف مدكنات  يفالحككمي يفكظفلمتأديبية ضد ا يراتخاذ تداب فيالدكؿ بالنظر 

تفاقية التضمنت ا كما ،مؤسسات القطاع الخاص مىالسمكؾ الكظيفي، كينطبؽ ذلؾ أيضا ع
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منع كمكافحة الفساد  فيأجيزة إنفاذ القانكف مف القياـ بدكرىا  يفكتمكرة ضر  مىكيد عأيضا التأ

ىا مف ير جيزة كغألتمؾ ا يفجيزة، ك تعزيز التعاكف بأللية تمؾ ابلف استقماض بلؿسكاء مف خ

جرمة كفقا لمفعاؿ األف إنفاذ القانكف تجاه اماعنية سكاء الكطنية أك الدكلية بيدؼ ضلمالجيات ا

 .اقيةتفلبل

يركز مفيـك : (Equity and Effectiveness، Efficiency )الكفاءة كالفعالية كالعدالة .5

كفقا  ،أقؿ كقت كبتكمفة مناسبة فيتنفيذ السياسات العامة ك تقديـ الخدمات،  مىالكفاءة ع

، القطاع لمدنيجتمع المقصد بيا درجة تقديـ الحككمة، اأما العدالة ي ،الكفاءة/ الجدارة لمعيارم

أما الفعالية  ،حتياجات كمبدأ تكافؤ الفرصبلل ساكاة، كطبقالمقدـ ا مىلمخدمات ع ،الخاص

تدعيـ الطاقات،  فيكالتعاكف  ،عنيا لمكاطنيفا ىبيا جكدة الخدمات كالسياسات، كرضقصد في

كينيـ مف تمـز بيدؼ بلبالتدريب ال يفعف تزكيد العامم بلن ؤسسات، فضمالكبناء قدرات تمؾ 

 (.2014 ،)أسامة كظائفيـ بصكرة فعالةب االضطبلع

 

 
  اإلومائً انمتحذة األمم فـً بروامح مبادئ انحىكمت  2-1-7-3

 تعكس تقدـ حالة عتبرت UNDP اإلنمائي المتحدة األمـ مشركع نظر كجية مف الجيدة الحككمة إف

 خدـ اآللياتكتست المكاطنيف متطمبات مع تتجاكب إدارة إلى تقميدية إدارة مف ،كتطكرىا اإلدارة

 كتختمؼ ،أماـ المكاطنيف كمسئكلية بشفافية المشاريع مف المرجكة األىداؼ لتحقيؽ المناسبة كالعمميات

 اإلنمائي تسعة المتحدة األمـ برنامج كمصالحيا حيث حدد الجيات باختبلؼ الجيدة الحككمة معايير

كما كردت في  المعايير كىذه الدكلي، البنؾ كضعيا التي المعايير مف كتنكعنا شمكال أكثر تعتبر معايير

 ىي: 1997لمعاـ  UNDPتقرير 
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 مؤسسات بكاسطة مباشرة أك إما القرار، اتخاذ في المشاركة في الجميع حؽ المشاركة: كىي -1

  .مصالحو تمثؿ كسيطة شرعية

 في لفيـ العمميات بيا المعنييف متناكؿ في تككف بحيثكتكفرىا  المعمكمات تدفؽ الشفافية: حرية -2

 .كمتابعتيا لمؤسساتا

 أكضاعيـ، لتحسيف كأجناسيـ، أنكاعيـ بكافة لمجميع الفرص تتكفر كالمساكاة: بحيث العدالة -3

 .لمجميع الرفاه لتكفير حظا كاالقؿ الفقراء استيداؼ يتـ مثمما

 المدني المجتمع تنظيمات  كفي كالخاص العاـ القطاع في القرارات متخذك المسائمة: يككف -4

 .عبلقة ذات محددة كدكائر لجميكرا أماـ مسؤكليف

 يعني كذلؾ ،الجميع عمى سيادتو لمجميع، كضماف مرجعية القانكف عتباراتعزيز سمطة القانكف:  -5

 بنزاىة. عادلة كتنفذ كاألنظمة القكانيف تككف أف

 كالطبيعية كالمادية كالمالية البشرية استغبلؿ المكارد المكارد :حسف استخداـ في كالفعالية الكفاية -6

 .المحددة االحتياجات لتمبية المؤسسات قبؿ مف

 كاسع تكافؽ الى لمكصكؿ المختمفة المصالح الحككمة اآلراء: تتكسط تكافؽ بناء نحك التكجو -7

 .يككف ما كأفضؿ مصمحة المجمكع يحقؽ ما بشأف لآلراء

 .المصالح أصحاب جميع خدمة الى العمميات كتكجو المؤسسات تسعى أف االستجابة: ينبغي -8

 فيما األجؿ كطكيؿ عريضا منظكرا العاـ كالجميكر القادة يمتمؾ أف ؤية االستراتيجية : يجبالر  -9

 .المستدامة البشرية بالحككمة كالتنمية يتعمؽ
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 منظكمة الحككمة كما جاءت في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

لمحككمة يتككف منيا ما  (، قد حدد أربعة أنكاع )مجاالت(UNDPف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )إ

 :1997كما جاء في تقريرىا عاـ  نستطيع أف نطمؽ عميو منظكمة الحككمة

كيتضمف ىذا النكع مف الحككمة، عمميات اتخاذ القرارات التي تؤثر  :الحككمة االقتصادية -1

بشكؿ مباشر أك غير مباشر في النشاطات االقتصادية في الدكلة. كىذا النكع مف الحككمة 

 القضايا االجتماعية مثؿ تحقيؽ العدالة كمحاربة الفقر كتحسيف نكعية الحياة.يؤثر في 

كيكجد ىذا النكع مف الحككمة في مجاؿ آليات اتخاذ القرارات السياسية  :الحككمة السياسية  -2

القكانيف كالتشريعات في الدكلة. فالدكلة يجب أف يككف لدييا جياز تشريعي  كتطبيقيا كسف

ة، كجياز تنفيذم، كجياز قضائي يتمتع يطنكف أف ينتخبكا ممثمييـ بحر المكا مستقؿ يستطيع

 الجياز التنفيذم كالجياز التشريعي. باستقبللية عف

: كىي نظاـ لتطبيؽ السياسات مف خبلؿ مؤسسات القطاع العاـ التي يجب اإلداريةالحككمة  -3

 .الشفافيةك  ،المساءلة ،االستقبللية ،الكفاءةب أف تتصؼ 

كتشمؿ العمميات كاليياكؿ لممجتمع التي تكجو العبلقات السياسية  :ممةالحككمة الشا -4

ا  كاالجتماعية كاالقتصادية لحماية الثقافة كالمعتقدات الدينية كالقيـ االجتماعية، كلممحافظة أيضن

عمى بيئة تضمف مَستكل عالينا مف الخدمات الصحية، كالحرية كاألمف، حيث تؤدم إلى 

 بة لجميع أفراد المجتمع.مستكل معيشة أفضؿ بالنس

 

 الدكؿ المجاكرةالكطف العربي ك  كاقع الحككمة في 2-1-8

تزايدت أىمية الحككمة نتيجة التجاه كثير مف دكؿ العالـ خاصة العربية منيا إلى التحكؿ إلى النظـ 

ة االقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فييا بدرجة كبيرة عمى الشركات الخاصة لتحقيؽ معدالت مرتفع
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كقد عممت كثير مف الييئات كالمنظمات العالمية عمى إرساء قكاعد  ،كمتكاصمة مف النمك االقتصادم

الحككمة في ىذه االقتصاديات مف بينيا مركز المشركعات الدكلية كالمنتدل الدكلي لحككمة الشركات، 

تنظيـ مجمكعة مف كما قاـ كثير مف الميتميف بمفيكـ حككمة الشركات في العديد مف الدكؿ العربية ب

المؤتمرات كالندكات كالنشرات التي تيدؼ إلى كضع التكصيات الخاصة بالتطبيؽ السميـ لتمؾ المبادئ 

 (.2016 ،)الشعراكم بما يتناسب كالظركؼ االقتصادية كالثقافية كالسياسية التي تمر بيا الدكؿ العربية

 دلٌل إقرار بعد األردنٌة العامة لمساهمةا الشركات فً الحوكمة قواعد تطبٌق برزكفي الكطف العربي 

 كالكاجب ـ2008 عاـ كذلؾ ،فعما في المالية األكراؽ سكؽ في المدرجة الشركات حككمة اعدقو

 ينظـ كاضح إطار كضع بيدؼ الشركات حككمة دليؿ إنجاز تـ كقد ،ـ 2009 عاـ بداية مف تطبيقو

 كغاياتيا الشركة أىداؼ يحقؽ بما مسؤكلياتكال كالكاجبات الحقكؽ كيحدد ،فييا كاإلدارة العبلقات

بدأ االىتماـ بالحككمة في ك  ،(2016 ،)التكمي بيا المرتبطة المصالح ذكم األطراؼ حقكؽ كيحفظ

 ،بمبادرة مف كزارة االقتصاد كالتجارة الخارجية في ذلؾ الكقت كزارة التجارة حاليا 2001مصر عاـ 

 أكائؿ التسعينيات ال يكتمؿ تصادم الذم بدأتو مصر فياالق اإلصبلحبرنامج  أفت الكزارة حيث كجد

ت دراسة كبالفعؿ تم ،تنظيمي كرقابي يحكـ عمؿ القطاع الخاص في ظؿ السكؽ الحر إطاربكضع  إال

عد البنؾ الدكلي بالتعاكف كقد أ ،ير الدكلية لحككمة الشركاتمدل التزاـ مصر بالقكاعد كالمعايكتقييـ 

إلى عدد مف المراكز  باإلضافةالمالية  األكراؽكىيئة سكؽ الماؿ كبكرصة  مع كزارة التجارة الخارجية

أكؿ تقرير لتقييـ حككمة  ،كشركات المحاسبة كالمراجعة كالميتميف مف االقتصادييف كالقانكنييف البحثية

 حككمة مشركع مف الغاية في سكرياك  .(2016 ،)الدليؿ المصرم لحككمة الشركاتالشركات في مصر

 فييا المكجكد المالي الفساد مف كالحد المؤسسات ىذه بعمؿ االرتقاء ىك لمدكلة العامة المؤسسات

 سكؽ في كافة الدكلة لكزارات اإلنتاجية المؤسسات إدراج طريؽ عف اإلدارم باإلصبلح القياـ كمحاكلة

 ؿالكصك  بغية العامة الشركات عمى فعمية حككمة تطبيؽ ىي الفكرة دمشؽ، كبكرصة السكرية الماؿ
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 المؤسسات ىذه إدارة في القرار كصناع المديريف جميع كاشتراؾ اإلدارة في الرشيد الحكـ سمطة إلى

 .(2015 ،)العاني كالمجتمع البمد مصمحة يخدـ بما مباشر كغير مباشر بشكؿ

 واقع انحىكمت فً فهضطٍه 2-1-9

األعماؿ كجمعية رجاؿ  ،ىدفت مجمكعة مف المؤسسات أىميا مركز تطكير القطاع الخاص

ىتماـ بحككمة الشركات اال إلى ـ(2001كمركز البحكث كالدراسات الفمسطيني في العاـ ) ،الفمسطينية

تطبيؽ  بأىميةكرشات العمؿ التكعكية  حيث أعد المركز العديد مف الدراسات كاألبحاث ك ،في فمسطيف

اصة بالشركات تبنت العديد مف الشركات مدكنة سمكؾ خ (ـ2006)كفي العاـ  ،مبادئ الحككمة

حيث تـ تشكيؿ فريؽ كطني لصياغة مدكنة  ،مف مؤسسة التمكيؿ الدكلي بمبادرةالمساىمة العامة ك 

حككمة لمشركات، ككفرت مؤسسة التمكيؿ الدكلي لبعض أعضاء الفريؽ الفرصة لممشاركة في العديد 

دة التي قكضت كبسبب الظركؼ المتعد ،مف المؤتمرات الدكلية التي عقدت لمعالجة ىذا المكضكع

ع أك شريؾ محمي، كلما كاف لعدـ كجكد را ،نتائج مممكسةإلى  التكصؿشاط ىذه المجنة لـ تستطع ن

 .(2008)ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية،  لمتطكرات السياسية مف أثر كبير عمى عمؿ ىذه المجنة

عادة تشكيؿ المجنة ( بادرت ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية بدكر ريادم في إـ2007كفي عاـ ) 

الكطنية المكمفة بصياغة مدكنة الحككمة لمشركات الفمسطينية، انطبلقا مف المسؤكليات التي منحيا 

كقد ضمت المجنة الكطنية لصياغة  ،إياىا القانكف بيذا الصدد، مف خبلؿ قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ

لحككمي، كممثميف عف الييئة مدكنة الحككمة في عضكيتيا ممثميف عف كؿ مف القطاعيف الخاص كا

كسكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية كسمطة النقد، كأكاديمييف مختصيف، كتضـ ممثميف عف ثبلث عشرة 

ف مجمكع ما تضـ ىذه ف األكاديمييف الفمسطينييف، أم أىيئة كمؤسسة، باإلضافة إلى عضكيف م

تيدؼ إلى مف خمسة أعضاء،  نية المككنةالمجنة ىك خمسة عشر عضكنا. كقد انبثؽ عنيا المجنة الف

دكلية صياغة مدكنة حككمة الشركات في فمسطيف، كعممت عمى إتماـ ىذه الصياغة مراعية المبادئ ال
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االقتصادم خاصة المبادئ الخمسة التي اعتمدتيا منظمة التعاكف التي أقرت في ىذا المجاؿ، 

بما يتفؽ مع التشريعات المعمكؿ بعة، دئ الدكلية كاإلقميمية المتكالعديد مف المبا (O.E.C.D)كالتنمية

بيا كالظركؼ السائدة في فمسطيف، فيما سيككف جزء مف ىذه المبادئ إلزاميا، كالجزء اآلخر إرشادينا، 

لكف يتعارض مع لث فإنو يتفؽ كالمبادئ الدكلية، أما الجزء الثا ،الشركة تفسيرنا لعدـ تطبيقو فقط كتقدـ

مف ىذه القكانيف: قانكف سمطة النقد، كقانكف  ،ينا في فمسطيفالتشريعات كالقكانيف المطبقة حال

، كمزاكلة مينة تدقيؽ المالية المصارؼ، كتشجيع االستثمار، كىيئة سكؽ رأس الماؿ، كاألكراؽ

 ـ2008الحسابات، كالتأميف، كالكسب غير المشركع، كمكافحة غسؿ األمكاؿ، كالقرار  بقانكف لسنة 

 (.2008ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية، ) الشركات قانكف بشأف تعديؿ

أما فيما يتعمؽ بالقطاع العاـ فمـ يصدر دليؿ خاص أك مدكنة كما زالت قضايا الحككمة تشتؽ مف 

 القكانيف السارية المعمكؿ بيا في الضفة كغزة.

 
 مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف 2-1-9-1

 مف بالرغـ ,النكر لترل الشركات حككمة قكاعد دكنةم إلخراج حثيث بشكؿ الكطنية المجنة عممت لقد

 في الدكلي التمكيؿ مؤسسة مف بدعـ تشكيميا، بداية مف المجنة كاجيتيا التي الجمة كالتحديات العقبات

 قانكف بحكـ الشركات حككمة مكضكع الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ ىيئة تبنت أف إلى ( 2006 ) عاـ

 حككمة قكاعد مدكنة عرك مش صاغ فقد .عميو بناء الييئة أنشئت الذم سطينيةمالف الماؿ رأس سكؽ ىيئة

سكؽ رأس الماؿ  مؤسسة، مف بينيا: ىيئة13)الممثمة مف  المدكنة لصياغة الكطنية المجنة الشركات

البنكؾ، كجمعية رجاؿ  الفمسطينية، كالسكؽ المالي، كمراقب الشركات، كسمطة النقد الفمسطينية، كجمعية

التأميف، كمدققك   مجمس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، كاإلتحاد العاـ لشركاتاألعماؿ، كال

النيائية  بإصدار النسخة( 2009)في شباط مف العاـ  كقد قامت الحسابات، كالمحامكف، كأكاديميكف(،
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القصكر في  مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف. كقد جاءت ىذه المدكنة، محاكلة لتبلفي

في فمسطيف،  يـ القانكني لمبادئ حككمة الشركات، في التشريعات ذات الصمة بالحككمة الساريةالتنظ

كقانكف  ،السارم المفعكؿ في الضفة الغربية، 1964لسنة  12مثؿ قانكف الشركات األردني رقـ 

 السارم المفعكؿ في قطاع غزة، كقانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ 1929لسنة 22 الشركات رقـ 

)ىيئة سكؽ رأس الماؿ  2002لسنة 2كقانكف المصارؼ رقـ  ،2004لسنة  13ي رقـ الفمسطين

 ( .2009 ،الفمسطينية

 محككمة لحد كبير مع القكاعد الدكلية  إلىإف قكاعد الحككمة الكاردة في المدكنة الفمسطينية تنسجـ 

ية الدكلية باإلضافة حيث تـ االسترشاد بمبادئ الحككمة الصادرة عف منظمة التعاكف االقتصادم كالتنم

قميمية   :إلى مدكنات أخرل ذات عبلقة دكلية كا 

 ي ى ئة العامةييال فأ عمىالشركات كمدكنة الحككمة  فيؤكد قانك : العامة الييئة اجتماع

تتيح االجتماعات السنكية التي  فيفترض أ طات في الشركات، كبالتاليمسمل رئيسالمصدر ال

ذه ىنجاح  فكلضما ،في الشركة فمياىكمس يـقكقلممارسة األعضاء لح الفرصة ىاتعقد

قة ببعض مالمتع ـاألحكا فتضمنت المدكنة العديد م فقد (العادية كغير العادية)االجتماعات 

 ئية.ااإلجر  القضايا

 إف قكاعد الحككمة المنطكية تحت ىذا البند كميا تتفؽ مع حقكؽ المساىميف المتكافئة :

بكافة  المساىمكف يتمتعحيث  كالنظاـ الداخمي لمشركة الحككمةالقكانيف كاألنظمة لمدكنة 

 .الحقكؽ المخكلة ليـ

 حكالي )األكبر  ى النصيبمس اإلدارة عمقة بمجمالمتع ـاستحكذت األحكا دارة:مجمس اإل

 .مدكنة الحككمة فم (ثمالث
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 :ية أحد الركائز األساس المالية، سكاءن بخصكص الجكانب المالية أك غير يؽيعد التدق التدقيؽ

 لجنة يىك  ،لذا المجاىة في معام ـأجسا ةكجكد ثبلث المدكنة كتفترض ،لحككمة الشركات

 الخارجي. قؽكالمد ي،مالداخ قؽس اإلدارة، كالمدممج فالمنبثقة ع يؽالتدق

 :ي محددة في ى ماحسب _كالشفافية اإلفصاحبات مالشركات بمتط زاـالت فإ اإلفصاح كالشفافية

ى مخاص ع كؿبش لؾذ بؽكينط ،الحككمة الجيدة مقكمات ىـأأحد  كى _األطر التشريعية

 ة.ممالمض كالشائعات فرص الفساد فيحد م اإلفصاح فإالعامة، حيث  مةىالمسا الشركات

 المكظفيف، ك  ىذا المحكر يعنى بأصحاب المصالح؛ مف إف: أصحاب المصالح اآلخركف

 .مع الشركةمف المتعامميف  منفعةالمتعاقديف، ك المكرديف، ك كؿ مف لو 

 يؽالشركات بتطب زاـمية التىى أمأكدت مدكنة الحككمة ع:اإلدارة التنفيذية كالشؤكف اإلدارية 

 لؾا، كذيفي فيممع العام تياعبلقاـ ية التي تنظمكائح كاألنظمة الداخمكصياغة ال مؿالع فقانك 

 فم ظمىالغالبية الع فأكيبدك  ،كالعقاب ةكالترقي فتعييلم شفافة كضع معايير لخبل فم

 )معيد الحككمة الفمسطيني(. ذا الخصكصيالحككمة ب بمبادئ متـزالشركات ت
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 انصغٍرة انمبحث انثاوً: انمشارٌع  2-2

 وظرة عامت عه انمشارٌع انصغٍرة 2-2-1

تحتؿ قضية المشركعات الصغيرة أىمية كبرل لدل صناع القرار االقتصادم في الدكؿ المتقدمة 

م في التنمية االقتصادية كاالجتماعية ر لما ليذه المشركعات مف دكر محك  ،د سكاءكالنامية عمى ح

 ،كتتجسد أىميتيا بدرجة أساسية في قدرتيا عمى تكليد الكظائؼ بمعدالت كبيرة كتكمفة رأس مالية قميمة

شباب كبالتالي المساىمة في معالجة مشكمة البطالة التي تعانييا غالبية الدكؿ المختمفة خاصة عند ال

كتعمؿ عمى إعادة تكزيع الدخؿ بشكؿ يضمف العدالة االجتماعية كتتمتع المشركعات الصغيرة بركابط 

خمفية كأمامية قكية مع المشركعات الكبيرة كتساىـ في زيادة الدخؿ كتنكيعو كزيادة القيمة المضافة 

 ،لممكية المشركع بإدارتوالمحمية كما أنيا تمتاز بكفاءة استخداـ رأس الماؿ نظرا لبلرتباط المباشر 

دارتو بالطريقة المثمى الدكؿ المتقدمة أدركت أىمية ىذه  في ،كحرص المالؾ عمى نجاح مشركعو كا 

نامية فكاف أما الدكؿ ال ،تغذية المشركعات الكبرل بالمنتجات الكسيطةفي  المشركعات لما ليا مف دكر

كتقمص دكر الدكلة في  ،إلصبلح االقتصادممف المشركعات منطمقا مف إجراءات ااىتماميا بيذا النكع 

االستثمار كتزايد الفجكة بيف األغنياء كالفقراء كضعؼ قدرة الدكلة عمى إيجاد فرص عمؿ لؤلعداد 

 (.2009 ،سرج)األ دة مف الكافديف إلى سكؽ العمؿالمتزاي

لمالية األزمة امة التي أدت إلى زيادة االىتماـ بالمشاريع الصغيرة ما حدث خبلؿ كمف األسباب المي

في  أدت األزمة إلى انييار عدد كبير مف المنشآت الكبيرة ـ1997سيا التي أصابت دكؿ جنكب شرؽ آ

 (.2009 ،)عطياني منأل عف األزمة نسبيان ب  حيف ظمت الصغيرة كالمتكسطة

% مف إجمالي الناتج 65% مف الناتج المحمي العالمي كتمثؿ 46بحكالي  الصغيرة ساىـ المشركعاتت

ؼ % مف الكظائ81أما في الياباف فاف  ،% بالكاليات المتحدة األمريكية45القكمي في أكركبا مقابؿ 

ساىمت المشركعات الصغيرة في اليمف ب  أما في الدكؿ العربية ،ىي لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة
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 ،%في فمسطيف59ك ،% في الجزائر77كحكالي  ،2005لمعاـ  % مف الناتج المحمي اإلجمالي96

كىذه المشركعات تكفر فرص عمؿ لقاعدة  ،% في األردف92%في المممكة العربية السعكدية ك25ك

تعد ىذه المشركعات كما  ،العاممة أك يزيد لالعمؿ العربية تقدر بحكالي ثمث القك  لعريضة مف قك 

كم خاصة لذع كخدمات منخفضة التكمفة كالسعر الصغيرة مف اآلليات الفعالة في إنتاج كتكفير سم

العقبات منيا لكف ىذه المشركعات في الكطف العربي ال زالت  تعاني الكثير مف  ،الدخؿ المنخفض

 (.2009،سرج )األ التمكيؿ كآلياتو

المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادم في فمسطيف كما ىك في معظـ دكؿ المشاريع الصغيرة  تعد

في استيعاب  ا ميماة عمى التكييؼ كتعد عنصر كتمتاز ىذه المنشآت بالمركنة كاالبتكار كالقدر  ،العالـ

كتشير بيانات جياز المركزم  ،العمالة عدا عف قدرتيا بدفع عجمة االقتصاد كالمنافسة إلى األماـ

% مف المنشآت االقتصادية العاممة في األراضي الفمسطينية ىي منشآت 99اإلحصائي الفمسطيني أف 

إال أنيا ال زالت تعمؿ  ،عامبل 20 في المتكسط منيا كتكظؼ الكاحدة ،صغيره كصغيره جدا كمتكسطة

نتاج السمع االستيبلكية كتعتمد معظميا عمى التسكيؽ المحمي كقد بمغ  ،في قطاع الصناعات الخفيفة كا 

% 71 ،ألؼ منشأة 132.8حكالي  ـ2007عدد المنشآت االقتصادية في األراضي الفمسطينية عاـ 

 (.2009 ،)عطياني قطاع غزة كالباقي في،منيا في الضفة الغربية 

 
 تعرٌف انمشروعاث انصغٍرة 2-2-2

الصناعة التي تدار كتمكؿ كتراقب كتتابع مف قبؿ  أكالمؤسسة  أكالمنشأة  نقصد بالمشركع الصغير

نجاز ا  عقيدات ركتينية في صنع القرار، ك ت كبأقؿكذك قمة بعدد العمالة فيو،  ،المجاالت هىذ أصحاب

 (. 2011،)عرفة لعنصر الكفاءة كاالستثمار المناسب لممكارد المتاحة كمياميا تبعان  أىدافيا
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كيستحكذ عمى  كاإلدارةالمنشأة المستقمة في الممكية  ( المشركع الصغير عمى أنو2009مي)كعرؼ الشي

 نصيب محدكد مف السكؽ . 

عدد العامميف في : ىيك  المشركع الصغيرفي تحديد  معايير( عمى عدة 2009اعتمد عطياني)

التي  األرباححجـ ك  ،حصة المنشأة في السكؽ ،حجـ المبيعات ،الماؿ المستثمر رأسحجـ  ،المشركع

 .و المنشأة الصغيرةتحقق

ىما إال أف ىناؾ عنصريف أساسييف قد تـ االىتماـ بيما كثيرا  ،رغـ كجكد اختبلؼ عمى تعريؼ معيف

ريفات التي استخدمت في المؤسسات بعض التع نكرد في ىذه الدراسةس ،:األيدم العاممة كرأس الماؿ

 :(2009 ،)عطياني الميمة كالدكؿ المختمفة اعتمادا عمى عنصرم األيدم العاممة كرأس الماؿ

 منشآت التي تكظؼ أقؿ في الكاليات المتحدة األمريكية عرفت المنشآت الصغيرة بأنيا تمؾ ال

 .عامؿ 500مف 

 عامبل في50نشآت التي تكظؼ اقؿ مف البنؾ الدكلي يعرؼ المنشآت الصغيرة أنيا تمؾ الم 

 في الدكؿ المتقدمة. عامؿ 500الدكؿ النامية كأقؿ مف 

 :في الدكؿ العربية تـ تقسيـ الصناعات الصغيرة عمى أساس حجـ النشاط االقتصادم كالتالي   

كتستثمر أقؿ  ،عامميف فأقؿ5الصناعات التي تكظؼ  عات الصغيرة جدا كىي تمؾالصنا -1

 أمريكي. آالؼ دكالر 5مف 

ألؼ دكالر  15عامبل كتستثمر أقؿ مف  6-15الصناعات الصغيرة ىي التي تشغؿ مف -2

 أمريكي.

-15عامبل كتستثمر  25-16الصناعات المتكسطة كىي تمؾ الصناعات التي يعمؿ بيا  -3

 .(2009 ،)عطياني ألؼ دكالر أمريكي 25
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 منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية United Nations Industrial Development  

Organization (UNIDO)  عرفت المنشآت الصغيرة بأنيا تمؾ التي يختص فييا شخص

 ،)عطياني عامبل 50-10كاحد بالنكاحي المالية كاإلدارية كيتراكح عدد العامميف فييا مف 

2009). 

 الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية United States Agency For International Development 

(USAID عرفت المنشآت الصغيرة )عطياني عماؿ 10تمؾ التي تشغؿ أقؿ مف  بأنيا(، 

2009). 

 أنيا تمؾ المنشآت التي تكظؼ ما بيف ب لسعكدية عرفت المنشآت الصغيرةالمممكة العربية ا

 (.2009 ،)عطياني "مميكف دكالر أمريكي 13.5-4.5كتستثمر ما مقداره  ،عامبل 50-200

 نفذ الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني مسح المشركعات الصغيرة  أما في فمسطيف

حيث كاف ىذا المعيار المتبع  ،عامؿ 50-9لممنشآت التي تشغؿ بيف  ـ2002كالمتكسطة عاـ 

 (.2014 ،)منتدل األعماؿ الفمسطيني في فمسطيف في تحديد المشاريع الصغيرة كالمتكسطة

 مف مجمكعة مثؿي جزء أك المشركع ىي المنشأة ينيالفمسط لئلحصاء المركزم الجياز عرؼ كما

 السمع مف متجانسة مجمكعة إلنتاج كاحدة إدارة أك كاحد ماؿ بكاسطة تدار التي كالمكارد األنشطة

 تـ قد انو كبما كاحد، جغرافي مكقع في ذلؾ يتـ ما كعادة ثانكمط نشا كجكد احتماؿ مع كالخدمات

 .يني()مركز اإلحصاء الفمسط المنشأة تحديد

 انمشارٌع انصغٍرة: وممٍزاث خصائص 2-2-3

إال أنيا تتميز بخصائص معينة تختمؼ  ،عمى الرغـ مف الحجـ النسبي الصغير لممشركعات الصغيرة

سيكلة  ،اإلشراؼ المباشر مف قبؿ مالؾ المشركع بيا عف بقية المشركعات األخرل لعؿ مف أبرزىا

ج كجكدتو بسبب اعتماد التخصص في إنتاج سمع معينة دقة اإلنتا ،تكييؼ اإلنتاج حسب االحتياجات
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يمكف إقامتيا في مساحات صغيرة نظران لقمة كسائؿ  ،مما يعني ارتفاع ميارة العامؿ كزيادة إنتاجيتو

مف االحتياجات األساسية  رفع المستكل المعيشي كتمبية جزء اإلسياـ في ،اإلنتاج المستخدمة كصغرىا

قامتيا في المناطؽ النائية كالريفية كالمدف تميز ىذه المشركعات بإمكانية إت ،لشرائح المجتمع المختمفة

إف درجة المخاطرة في المشركع الصغير ليست  ،الصغيرة بالنظر لعدـ جدكل إقامة المشاريع الكبيرة

 (.2015 ،)كردم بعيدة نسبيا المسافة ما بيف صانع القرار العاـ كالمشركع الصغير ىيكذلؾ  ،مرتفعة

عدـ حاجتيا ك  ،تميز تمؾ المشركعات بانخفاض رأس الماؿ المككف ليا مقارنة بالشركات العمبلقةكما ت

لمعديد مف المكارد المادية ذات التكمفة المرتفعة بؿ غالبان ما تستخدـ مكارد محمية متكافرة ك رخيصة 

ئد مالية لمقائميف الثمف نسبيان ك ىك ما يسيـ في زيادة رأس ماليا ك قدرتيا السريعة عمى إنتاج عكا

 (.2009 ،عمييا )عطياني

مالؾ المنشأة ىك مديرىا  :يالنحك اآلتعمى  المشركع الصغير كر ميزات( ذ2015) كفي دراسة الكردم

انخفاض الحجـ المطمؽ لرأس الماؿ البلـز إلنشاء المشركعات ك إذ يتكلى العمميات اإلدارية كالفنية، 

االعتماد عمى المكارد المحمية األكلية  ،فت ليؤالء المستثمريالصغيرة كذلؾ في ظؿ تدني حجـ المدخرا

تدني قدراتيا الذاتية عمى التطكر كالتكسع نظران إلىماؿ جكانب  ،مما يساىـ في خفض الكمفة اإلنتاجية

صناعات مغذية  ،المركنة كالمقدرة عمى االنتشار ،البحث كالتطكير كعدـ االقتناع بأىميتيا كضركرتيا

 ظران الرتفاع كمفة ىذه العمميات،صعكبة العمميات التسكيقية كالتكزيعية، ن ،ناعات الكبيرةلمص  ك مكممة

 . تكمفة خمؽ فرص العمؿ فييا متدنية مقارنة بتكمفتيا في الصناعات الكبيرة ،االفتقار إلى ىيكؿ إدارم

 أهمٍت انمشارٌع انصغٍرة فً انتىمٍت االقتصادٌت: 2-2-4

دكرا كبيرا في تنمية االقتصاد، ال سيما في  ؤدملمشاريع الصغيرة تأف ا أجمع خبراء اقتصاديكف عمى

كبيف ىؤالء دكر ىذه المشاريع في تعزيز  ،ظؿ دكرىا الرئيسي في محاربة مؤشرم الفقر كالبطالة

كيؤكد الخبير االقتصادم ىاني  ،ألكضاع االقتصادية الصعبةطمكحات الشباب كتمكينيـ مف مكاجية ا
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شاريع الصغيرة كالمتكسطة تعد عصب االقتصاد الكطني ككنيا المشغؿ األكبر لؤليدم الخميمي، أف الم

 ،العاممة كتسيـ في زيادة إيرادات الدكلة مف الضرائب كالرسكـ المتحققة مف المنتجات التي تصنعيا

ع أف ىذه المشاري كيبيف كيشير الخميمي إلى أىمية تكفير كسائؿ تمكيؿ لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة،

 ،)سيؼ رأسماؿ كبير إلىىي متنفس لمف يعانكف أكضاعا اقتصادية صعبة كقاسية، فيي ال تحتاج 

2014.) 

 أىمية المشركعات الصغيرة في الدكؿ العربية 2-2-5

تكتسب المشركعات الصغيرة أىميتيا في الدكؿ العربية مف مجمكعة اعتبارات تتعمؽ بخصائص 

تستخدـ  ،تكافر عكامؿ اإلنتاج كالتكزيع المكاني لمسكاف كالنشاط ىياكميا االقتصادية كاالجتماعية كنسب

مما يساعد الدكؿ العربية التي  ،ىذه المشركعات فنكنا إنتاجية بسيطة نسبيا تتميز بارتفاع كثافة العماؿ

 ،دكف تكبد تكاليؼ رأسمالية عالية تعاني كفرة العماؿ كندرة رأس الماؿ عمى مكاجية مشكمة البطالة

المشركعات باالنتشار الجغرافي مما يساعد عمى تقميؿ التفاكضات اإلقميمية كتحقيؽ التنمية تتميز ك 

تكفر ىذه  ،المشركعات الكبيرة بالتعامؿ معياالمكانية المتكازنة كخدمة األسكاؽ المحدكدة التي ال تغرم 

عار مع بأسالمشركعات الصغيرة سمعا كخدمات لفئات المجتمع ذات الدخؿ المحدكد كالتي تحتاج س

 ،المؤىميف لمعمؿ في مشركعات كبيرةخاصة لمشباب غير كتكفر أيضا فرص عمؿ عديدة  ،رخيصة

لمتككيف الرأسمالي  اَ ميم اَ تعد مصدر  ،سمع تمبي أذكاؽ كاستيبلؾ الجميكرتمبي احتياجات السكؽ مف 

شركعات فد المفي ر  اَ ميم اَ المشركعات الصغيرة دكر  ؤدمت ،لميارات التنظيمية كصناعات جديدةكا

 .(2009 ،)األسرج المنافسة السكقية تسيـ في تنكع الييكؿ االقتصادم كزيادة ،الكبيرة بمنتجاتيا
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 أىمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف: 2-2-6

كتمعب المنشآت الصغيرة دكرا  ،لممشاريع الصغيرة أىمية كبيرة في النسيجيف االقتصادم كاالجتماعي

 ،مشاريع جديدةنشاء إل كفتح اآلفاؽ  ،ف القكل العاممةتشغيؿ المزيد مميما في خمؽ فرص العمؿ ك 

% مف إجمالي 97عماؿ تشكؿ ما نسبتو 9ف المشاريع التي يعمؿ بيا أقؿ مف كحسب اإلحصائيات فإ

ذا نظرنا إلى المنشآت التي تكظؼ ما بيف  ،المنشآت االقتصادية العاممة في األراضي الفمسطينية كا 

 .أ(2008،)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني %99لنسبة ترتفع إلى عامبل فإف ا 10-19

كذلؾ نتيجة التحكالت  ،كقد ازدادت أىمية المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

 الكبيرة في االقتصاد العالمي خاصة في مجاؿ زيادة دكر القطاع الخاص كتقميص دكر القطاع العاـ

 (.2009 ،)عطياني

 

 أىداؼ المشاريع الصغيرة كالمتكسطة في فمسطيف7 -2-2

عتماد عمى تمؾ الكدكرىا في دفع عجمة التنمية يمكف ا ماـ في المنشآت الصغيرةىتالمع زيادة ا

تمتاز فمسطيف بخصكصية خاصة إذ أف التالية: ىداؼ ألالمنشآت العاممة في فمسطيف في تحقيؽ ا

تحاكؿ  ،قتصاد المقاكـالا ىـ أدكات كمقكمات الصمكد كبناءالمنشآت الصغيرة كالمتكسطة تعتبر مف أ

 ،سرائيميإلقتصاد ابلالفمسطيني ل قتصادالستثمار فييا عمى الحد مف تبعية االتكجيو ا تمؾ المشركعات

تعمؿ  ،طينيقتصاد الفمسفي خمؽ فرص عمؿ جديدة كالحد مف انتشار البطالة في اال أيضا تساىـ

كتفاء الذاتي الفمسطيني، الطة في فمسطيف خاصة الزراعية عمى زيادة االمشركعات الصغيرة كالمتكس

تعتبر المشركعات الصغيرة ك  ،في تحسيف مستكيات المعيشة لمسكافالغذائي مما يساىـ  مفألكتعزيز ا

 ؿ إعطائيا فئات ذكمبلكالمتكسطة عامؿ استقرار اجتماعي كسياسي كاقتصادم، كذلؾ مف خ
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)منتدل  كجكدىـ كقدرتيـ عمى التفاعؿ كالعمؿ مع محيطيـ إثباتإطار  حتياجات الخاصة كذلؾ فيالا

 .(2014 ،األعماؿ الفمسطيني

 الصغيرة كالمتكسطة في فمسطيف  أنكاع المشاريع 2-2-8

 :يمشاريع في فمسطيف عمى النحك اآلت( أنكاع ال2014 ،كذكر تقرير )منتدل األعماؿ الفمسطيني

 كية صغيرة أك ميف كحرؼ صناعية.بلستي.المشركعات الصناعية : صناعات ا 1

 السماسرة .بلء ك .المشركعات التجارية: تجارة الجممة كالتجزئة الكك 2

 السياحة كالتأميف كالخدمات الفندقية ك الشخصية. التت الخدمية:المكاتب الخدماتية ككا.المجاال 3

 .جتماعي لممرأةالدم كاقتصاالالتي كاف ليا تأثير عمى التطكر ا.المشاريع النسكية الصغيرة  4

 يف بشكؿ متفاكت إضافة إلى مينة الصيد.يالزراعية المممككة لمسكاف المحم .الحيازات 5

  ..المشركعات الصغيرة في إطار المنظمات غير الحككمية 6

 «.الصناعيةك اليندسية، التجارية، »الت.الصناعات التي تنتج منتجات متطكرة في مختمؼ المجا 7

  الصغيرة كالمشركعات عربيةال المرأة 2-2-9

 مف حاؿ بأم معو تتعارض كال اإلسبلـ جكىر مف اإلنتاجية العممية في كمساىمتيا المرأة مشاركة تعتبر

 قاؿ أنكثتيا، إلى تسئ كال كرامتيا تصكف ما كافة الميف في المرأة عمؿ اإلسبلـ أجاز حيث األحكاؿ،

أَوْ( تعالى َذَكٍر ِمْن َعِمَلَصالًِحا أَْجَرُهْمَمْن ُهْم نَّ ٌَ َولََنْجِز َبًةۖ ٌِّ َط اًة ٌَ َح ُه نَّ ٌَ ٌِ َفلَُنْح ُمْإِمٌن َوُهَو أُْنَثٰى

ْعَملُونَ ٌَ  َكاُنوا  األنشطة بلؿخ مف االقتصادية المرأة إسيامات ،(97ة )اآلي النحؿ سكرة ) ِبؤَْحَسِنَما

 مأجكر، مادم شكؿ في تبدك مباشرة اماتإسي لممرأة  ارجو،خ أك المنزؿ ؿخدا سكاء تؤدييا التي كاألعماؿ

 الحرفية كالمنتكجات المصنكعات بعض نتيجة أرباح أك تبيعيا، كمنتجات سمع أثماف أك مرتبات، أك
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 ؿخدا كتستيمؾ المرأة تنتجيا التي المكاد قيمة في مثؿتفت ليا المباشرة غير اإلسيامات أما ،كاليدكية

 .المعيشي مستكلال تحسيفك  األسرة ميزانية في المرأة بيا تساىـ نقدية قيمة يعد كىذا المنزؿ،

 

  الصغيرة كالمشركعات الفمسطينية المرأة10 -2-2

عمى ابتكار مشاريع صغيرة حيث تعمؿ  ،تّشكؿ المرأة الفمسطينية عنصران أساسيان في التنمية االقتصادية

ف عمؿ مشاريع صغيرة كنجحت المرأة الفمسطينية في إثبات نفسيا كتمكنيا مخاصة مدرة لمدخؿ، 

إف التمكيف االقتصادم  ،تياالصعكبات التي كاجي عمى استمرارىا عمى الرغـ مف كافةت كحافظ ناجحة

يدؼ مف خبللو إلى ت، ك في فمسطيف المرأةكزارة أىـ المحاكر التي تعمؿ عمييا مف  الفمسطينيات لمنساء

مؤقتة لمتأثير في التنمية االقتصادية  اَ نحتأىيؿ النساء كتعميميـ كتدريبيـ عمى مشاريع دائمة كليست م

في مشركع تمكيف الكزارة عمؿ حيث ت ،ر كسكؽ العمؿ كشغؿ مناصب سياسيةكالمشاركة في صنع القرا

دعـ المشاريع الصغيرة لمنساء مف خبلؿ المرأة اقتصاديان ضمف المنيجيف النظرم كالعممي، 

ىذه المشاريع  أف إلىإضافة  ،تشغيؿ المشاريعك  إلدارة اإلستراتيجيةالفمسطينيات عبر رسـ الخطط 

، خاصةن النساء الميمشة التي تعاني مف الفقرحظان في مناطؽ القرل الفمسطينية  قؿالنساء األتستيدؼ 

 (.2014 ،)أسعد ؿ السياسية كالظركؼ االجتماعيةلمعائمة، كتبعان لقيكد االحتبل المكاتي أصبحف معيبلت

 غيرة:مشكالت المشركعات الص 2-2-11

 بعض المشكبلت التي تكاجو المشاريع الصغيرة منيا:في دراستو ( 2011) ذكر الكردم

ف صغر حجـ المشركع إإذ  ،التمكيؿ: كىي في مقدمة المشاكؿ التي تكاجييا ىذه المشركعات -1

عدـ كجكد ضمانات كافية لدل أصحاب ليجعؿ مف الصعب حصكلو عمى القركض المصرفية 

عف انعداـ الكعي المصرفي كعدـ تكفر السجبلت المحاسبية التي فضبلن  ،تمؾ المشركعات

 تكضح المركز المالي لممشركع كالتنبؤ بمستقبمو. 
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المكاد األكلية: تأتي صعكبة الحصكؿ عمى المكاد األكلية بسبب اعتماد تمؾ المشركعات عمى  -2

 .السمع المستكردةلسمع بديمة عف  عف المحمية بسبب إنتاجيا المكاد األكلية المستكردة فضبلن 

يعكد سبب عدـ كفرة العمالة الماىرة إلى تفضيؿ العامميف العمؿ في  العمالة الماىرة:-3

كالتقاعد كالضماف  االمتيازاتالمشركعات الكبيرة كالمشركعات الحككمية لكجكد بعض 

 االجتماعي كالصحي.... 

كتفتقر المشركعات  ،العمؿالكفاءات اإلدارية كالفنية: تعد اإلدارة العممية مفتاحان لنجاح  -4

الصغيرة لئلدارة الصحيحة كالخبرة في العديد مف المجاالت كاألعماؿ المحاسبية كالتسكيقية 

 كالتنظيمية كالتخزينية. 

كاعتمادىا عمى  ،بكسائؿ التسكيؽ كالتركيج ة إدارة المشاريع الصغيرةعدـ معرفالتسكيؽ:  -5

 الكسطاء في تصريؼ منتجاتيا. 

ني المشركعات الصغيرة مف عدـ كجكد جية معينة تيتـ بشؤكنيا كقد يككف سبب االنتماء: تعا -6

 .ذلؾ سعة انتشارىا كتباعد أمكنتيا كصعكبة جمعيا تحت جية معينة

الضرائب كالرسكـ: تتأثر المشركعات الصغيرة بالضرائب كالرسكـ كىذه الضرائب كالرسكـ ىي  -7

 كمية كىذا الشيء يؤثر عمى األرباح. فتزداد بالتالي التكاليؼ ال ،نياية تكمفةالفي 

الضماف  ،االقتصادية ،ات التفتيشية كالرقابية )الصحيةتعدد الجي كتعنيازدكاجية اإلجراءات:  -8

دائرة الجكدة كالمقاييس...( كبالنظر لتعدد ك  ،الدكائر الضريبية كالجمركية ،االجتماعي

 داخؿ تمؾ المشركعات.  مما يعني خمؽ مشاكؿ تنظيمية مختمفة ،االجتيادات الشخصية

انخفاض اإلنتاج: ىنالؾ أسباب عدة تؤثر في انخفاض إنتاجية المشركع الصغير منيا سكء  -9

كسكء تدبير مستمزمات اإلنتاج فضبلن عف قمة الخبرات الفنية ككثرة تكقفات العمؿ  ،التخطيط

 كارتفاع معدؿ دكراف العمؿ. 
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كارتفاع أسعار المكاد  ،في عمميات اإلنتاجتردم النكعية: بسبب استعماؿ اآلالت القديمة  -10

األكلية الجيدة فضبلن عف صعكبات االستعانة بالككادر اليندسية كالعناصر الفنية المدربة كعدـ 

 كجكد مراكز لفحص الجكدة كالسيطرة النكعية. 

الجيؿ بقكاعد األمف الصناعي كمستمزمات السبلمة  بالصناعي: بسبالحكادث كاألمف  -11

 . العمؿ العامميف كأرباب المينية لدل

كىي تنظر إلى  ،ارتفاع التكمفة: حيث تفتقر ىذه المشركعات إلى أنظمة السيطرة عمى التكمفة -12

زيادة األجكر كسبب رئيسي لمتكمفة المرتفعة كلؤلسعار العالية كال تأخذ مستمزمات اإلنتاج 

 األخرل بعيف االعتبار. 

عات شخصية نظران لعدـ تكفر يتـ غالبان كفقان لقنا رعدـ كجكد نظاـ لممعمكمات: فاتخاذ القرا -13

 .المعمكمات الصحيحة كالدقيقة عف المشكمة التي يتخذ حياليا القرار

 المشكالت التي تكاجو المشاريع الصغيرة في فمسطيف: 2-2-12

يف بذلت السمطة الفمسطينية منذ قياميا جيكدا كبيرة لتشجيع االستثمار كالبيئة االستثمارية في فمسط

عديد مف كأصدرت ال ،حيث عممت منذ تأسيسيا عمى إنشاء بعض الدكائر كالييئات ذات العبلقة

 ،كباشرت بتحسيف خدمات البنية التحتية في المدف كالقرل الفمسطينية ،مةالقكانيف االقتصادية المي

تحاد ة دكؿ االة كالتنمكية مع العديد مف الدكؿ خاصككقعت الكثير مف االتفاقيات التجارية كاالقتصادي

كأدت  ،تأسيس االتحادات كالييئات التمثيمية لمقطاع الخاص الفمسطينيعمى كشجعت  ،األكركبي

اإلجراءات كالسياسات اإلسرائيمية اليادفة إلى قمع انتفاضة األقصى إلى خسائر فادحة باالقتصاد 

نافسية في السكؽ كأدل ذلؾ إلى ضعؼ القدرة الت ،الفمسطيني بكافة قطاعاتو الصغيرة كالكبيرة

غبلؽ العديد مف الكرش كالمشاريع الصغيرة كتحكلت منشآت كبيرة كمتكسطة إلى منشآت  الفمسطيني كا 

كلمداللة عمى حجـ التأثير عمى القطاع االقتصادم انخفضت معدالت العامميف في المنشأة  ،صغيرة
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كأشارت اإلحصائيات أف  ،ـ2004عامبل لممنشأة عاـ 4.22إلى  ـ1999عامبل لممنشأة عاـ  4.84مف 

% 77منيا  ،ـ2007منشأه اقتصادية مغمقة نيائيا في األراضي الفمسطينية في العاـ  3650ىناؾ نحك 

 (.2009 ،)عطياني في الضفة كالباقي في غزة

أىـ المشاكؿ التي تكاجو المشركعات الصغيرة ( 2014 ،كقد جاء في تقرير )منتدل األعماؿ الفمسطيني

 :ييم كمافي فمسطيف 

جتماعية القتصادية كاالالسياسية كا كضاعألارتباطيا بابسبب  .المشاكؿ الخارجة عف إرادة المشركع: 1

 التي تمر بيا الدكؿ.

إف غياب البيئة القانكنية كالتشريعية لعمؿ المشركعات  :قة القانكنية كالتشريعيةبل.المشاكؿ ذات الع 2

 كضع خطط مستقبمية لتنميتيا. القدرة عمىالصغيرة أدل إلى عدـ كضكح الرؤية تجاىيا كعدـ 

حظة انخفاض خدمات البنية التحتية في فمسطيف بليمكف م :قة بالبنية التحتيةبل.المشاكؿ ذات الع 3

 رتفاع تكاليفيا.ال ت كالطرؽ المعبدة؛ نظراالتصاالخاصة خدمات المياه كالكيرباء كا

عات الصغيرة كالمتكسطة مشاكؿ مف حيث تكاجو المشرك  :قة بالسكؽ كالتسكيؽبل.مشاكؿ ذات الع 4

 «.التصدير»سكاؽ الخارجية ألا الضعؼ في الخبرة التسكيقية لممنتجيف، كتتعمؽ ىذه المشكمة في

تدني  :نتاج، مثؿإلاب جو العديد مف المشاكؿ المتعمقةفمسطيف تكا :نتاجيةإلنتاج كاإل.مشاكؿ تتعمؽ با 5

 لممنتجات كأضعفيا. قدرة التنافسيةمر الذم أثر عمى الألجكدة بعض المنتجات ا

تعاني المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف تدني نسب التمكيؿ المقدـ  :.المشاكؿ المتعمقة بالتمكيؿ 6

 رأس ماليا . ليا سكاء كاف التمكيؿ بغرض تكسيع أنشطتيا أك لزيادة
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 المبحث الثالث : التنمية  2-3

 كأبعادىامفيـك التنمية  2-3-1

عممّية تقّدـ كنمك  الجتماعي كاإلنساني، كىيتنمية مف العناصر األساسّية لبلستقرار كالتقّدـ اُتعتبر ال

تككف بشكٍؿ جزئّي أك شامؿ باستمرار، تتفاكت بأشكاليا، كُترّكز عمى تحقيؽ الرقّي كالتقدـ في مجاالت 

كتمبية متطّمباتو بكؿ ما  الحياة اإلنسانية، كالمضي قدمان باإلنساف نحك االستقرار المعيشي كالرفاىية،

مكانياتو في كافة المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية ُتصّنؼ التنمية  ،يتماشى مع احتياجاتو كا 

 كىما: ( 2016 ،)الحيارم إلى قسميف رئيسيّيف

التنمية الطبيعية: كىي القدرة عمى االرتقاء بالمكارد الزراعية كالبتركلية كتجديدىا باستمرار،  -1

 تخراج مجمكعة مف العناصر كاستحداثيا بحيث تككف قادرةن عمى إفادة الطبيعة كخدمتيا.كاس

التنمية البشرية: كىي القياـ بعممّية تطكير شاممة لعقؿ اإلنساف في المجاالت العممّية   -2

 .كالتكعكّية اإلنسانية بكّؿ ما يتعّمؽ بالمستجدات في مجاؿ العمـ

، كذلؾ المجاالتممية بناء المجتمع القكم كالمتميز في العديد مف أنيا عب يمكف تعريؼ تنمية المجتمع

يككف عف طريؽ تقكية كتمكيف أفراد المجتمع عف طريؽ تزكيدىـ باألمكر التي يحتاجيا ىؤالء األفراد 

باإلضافة إلى  ،عممية كعمميةرات كعمـك كمعارؼ كخبرات حياتية كذلؾ حتى يستطيعكا اإلنجاز مف ميا

رأس الماؿ القادر عمى تحقيؽ كبناء مشاريع خاصة لكؿ فرد مف أفراد المجتمع لديو األمكاؿ كربما 

مكانيات كبيرة كأفكار خبلقة كمنتجة  (.2015 ،)محمد قدرات كا 

كىذا يعتمد عمى مستكل إشباع حاجات األفراد  ،التنمية األساسي ىك تحسيف حياة البشر  إف ىدؼ

زيادة كتنكع السمع كالخدمات المتاحة كعمى رفع قدرات  كىذا يعتمد أيضا عمى ،األساسية كالثانكية

مفاىيـ التنمية كاف تعددت فإنيا تتفؽ في اليدؼ العاـ الذم يعني الذم  فإ األفراد لمحصكؿ عمييا.

 (.1996 ،)العسؿ يعني تحقيؽ سعادة اإلنساف كرفاىيتو كتقدـ المجتمع اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا
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 قالتيا أبعاد التنمية كما يمي:( في م2016) الحيارم ذكرت

اكتساب الميارة كالقدرة عمى تحقيؽ التطّكر الذم يحسف نكعية حياة : التنمية االقتصادية -1

التي تتزايد بشكؿ ـ كالتجاكب مع الحاجات األساسية األفراد كيزيد قدرتيا عمى التأقم

 مستمر.

تطكيرىا بيف جميع أطراؼ التنمية االجتماعية: َيسعى ىذا البعد إلى تنمية التفاعبلت ك   -2

كمكّكنات المجتمع كالمتمثمة باألفراد كالجماعات كالمؤسسات االجتماعية الخاّصة 

 كالحككمية.

التنمية السياسية: كُيرّكز ىذا النكع عمى النظـ السياسية التعددية، كيسعى لخمقيا في   -3

مى تعميؽ المفاىيـ مجتمع ما لتكاكب النظـ السياسية في الدكؿ المتقدمة سياسيان، كتعمؿ ع

 الكطنّية كترسيخيا.

التنمية اإلدارية: كتسعى إلي تحقيؽ التغّير الفعمي في اليياكؿ اإلدارّية كُنظميا كأساليبيا،   -4

 .كالتأثير عمى السمككّيات البشرّية لتحقيؽ ما تسعى إليو التنمية بكّؿ كفاءة كفاعمية

 كاقع التنمية في فمسطيف 2-3-2

شغمت حيزا كاسعا  مية في فمسطيف مساحة كاسعة مف اىتماـ الباحثيف حيث إنيالقد احتمت قضية التن

األساسية التي يمكف أف نستخدميا في  ألنيا الطريقة ادية كاالجتماعية كالسياسية،االقتص مف المؤتمرات

)الجياز المركزم لئلحصاء  االقتصادية كاالجتماعية محاربة التبعية كالفقر كالتخمؼ كجميع المشاكؿ

 .(2014 ،الفمسطيني

التنمية تختمؼ  ف عمميةأل ،كلنجاح عممية التنمية يجب أف نأخذ بعيف االعتبار الخصكصية الفمسطينية

كيبدك أف مكضكع التنمية في فمسطيف كالظركؼ التي تعيشيا قد فرضت طابعا  ،خرآ إلى مف بمد

لي اكتسب مفيكـ التنمية ، كبالتاكبرامجيا التنمية عمى طبيعة النشاط أك عمى خطط خاصان سكاء
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في المنطقة كعبلقتو بمجريات الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.  خصكصية مرتبطة بما يدكر

تعرضت عممية التنمية في فمسطيف لمعديد مف المصاعب كالمعيقات التي تحكؿ دكف حيث 

السكاف، نظرا  لعدـ االستقرار  استمراريتيا، كتحد مف نتائجيا كتؤثر سمبان عمى مستكل المعيشة لغالبية

مما بنية األساسية كالمرافؽ العامة كالتدخبلت المباشرة لسمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي، كضرب عناصر ال

بشف حركب متكاصمة عمى كافة مؤسسات  اإلسرائيميشكؿ أحد أىـ المعيقات لمتنمية قياـ االحتبلؿ 

ال سيما استيدافو   ـ2014، ـ2012 ،ـ2008ـ دكلة فمسطيف، كبالتحديد عمى قطاع غزة في األعكا

 ،الجامعات :لكافة المؤسسات الحككمية كالمدنية  كاألمنية كتدميرىا بالكامؿ كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ

التي رم، كتدمير كافة البنى التحتية، كميناء غزة البح ،كمطار غزة الدكلي ،كالمستشفيات ،كالمدارس

مساىمة في تحقيؽ الرفاه كتكفير العيش الكريـ ألفراد الشعب عممت دكلة فمسطيف عمى إنشائيا لم

 .(2014 ،)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة

التنمكم  كتحمميا مسؤكلية قيادة العمؿ ـ1994مع بداية تسمـ السمطة الكطنية زماـ األمكر في عاـ 

العمؿ عمى بناء مؤسسات الدكلة ك  عمار.ليشمؿ ميمة البناء كاإلفي فمسطيف تجدد المفيكـ التنمكم 

، كالعمؿ عمى إيجاد فرص عمؿ لتحقيؽ تنمية اقتصادية لمتخمص مف  ـ1967المستقبمية ضمف حدكد 

 .(2010 ،)األغا كأبك جامع التبعية االقتصادية إلسرائيؿ

التنمية كما تحتاج مف مقكمات حتى  كال نغفؿ عف ذكر المرأة الفمسطينية كالتنمية كما دكر المرأة في

 في التنمية المجتمعية كاالقتصادية. اَ كاضح اَ مشارك اَ تككف عنصر 

 المرأة الفمسطينية كالتنمية 2-3-3

ذاالمرأة الفمسطينية دكرا ميما في عممية التنمية  تؤدم يككف فعاال فبل بد مف  أفليذا الدكر  أريدما  كا 

المرأة في التنمية  إشراؾ إف ،لمشاركة االيجابية في حركة التنميةتمكنيا مف ا أساسيةتكفير مقكمات 

يضعيا في مكقع القكة بحيث تصبح شريكا لمرجؿ في المسؤكليات كالكاجبات كتعكس مدل تقدـ 



43 

 

كما يمكنيا مف التمتع بكامؿ حقكقيا السياسية كاالقتصادية ع كنيضتو في المجاالت المختمفة، المجتم

المرأة يحررىا مف القيكد االجتماعية كيساعدىا في حركة التنمية المجتمعية  استقبلؿف ،كاالجتماعية

التنمية ىي عممية ذات جكانب متعددة كمتداخمة سياسية كاجتماعية كاقتصادية تتفاعؿ فيما  أفبحيث 

 (.2007 ،)عكاد بينيا بصرؼ النظر عف ماىية محكر التفاعؿ

ثميا مثؿ الرجؿ كصحيح أف كظيفتيا األساسية ىي ف المرأة نصؼ المجتمع كلدييا طاقات ىائمة مإ

ف استغرقتو في فترة مف الفترات فإنيا ال تستغرؽ كؿ  األمكمة كلكف األمكمة ال تستغرؽ كؿ كقتيا كا 

ف لـ يستغؿ الفائض مف طاقات المرأة في إأف الكظيفة تمثؿ ضمانة لممرأة ف إضافة إلى ،مراحؿ حياتيا

صحيح أف نفقتيا مكفكلة  ،كال ُتبلـ ،األمكر إف لـ يكف في اليدـ فوأتي الخير كالبناء فإنيا ستيدرىا ف

ككاجبة عمى األب أك األخ إف لـ يكجد األب ثـ عمى الزكج كلكف ماذا لك لـ يكجد أم منيـ كحتى لك 

 ،نو حؽ لممرأةإد لنصؼ ثركة المجتمع البشرية ثـ ُكجدكا فإف حرماف المجتمع مف طاقات المرأة تبدي

صائص المرأة في مجاؿ التنمية باألساس عمى المساىمة في القكل العاممة كالتحصيؿ العممي تعتمد خك 

كما ىك ميـ  فيك ميـ لممرأة كالتدريب، كمبلئمة ىذا اإلسياـ مع متطمبات العمؿ، فعمى مستكل التعميـ،

كىي منتجة، ، مسؤكلة عف تربية األجياؿ التنمية. فالمرأةممحة لعممية  لمرجؿ تماما، كما ىك ضركرة

 أفحيث  بؿ في المجتمع ككؿ، ف مردكد التعميـ كالعمؿ ليس محصكرا فييا فقط،ا  كمستيمكة كالرجؿ، ك 

المرأة المتعممة تسيـ في تنمية  أفمستكل معيشة أفضؿ، كما  ألسرتياالمرأة المتعممة كالعاممة تحقؽ 

 ،)عكاد رأة في عممية التنميةثر إيجابي عمى مساىمة المأحيث ليما  المجتمع بفضؿ التعميـ كالعمؿ،

2007.)  

 لممرأة الفمسطينيةالتمكيف االقتصادم  2-3-4

ىك أف اندماج المرأة في ، لسبب رئيسي يعد مدخبلن لمتخفيؼ مف حدة الفقرالتمكيف االقتصادم لممرأة  

 يؽ العديد مف المكاسبالنشاط االقتصادم كارتفاع نسبة مشاركتيا في سكؽ العمؿ، يؤدم إلى تحق
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لمدخؿ، كذلؾ تحقيؽ  ان الحصكؿ عمى فرص التكظيؼ التي تؤمف ليا مصدران دائم :منيا االقتصادية

طالة، ما يؤدم باالستثمار األمثؿ لممكارد البشرية المتاحة عمى المستكل القكمي، كتخفيض نسبة ال

عجمة التنمية م تدفع لمكصكؿ إلى النمك االقتصادم، كبالتالي فإف مشاركة المرأة في النمك االقتصاد

 .(2016 ،)حمس ألماـإلى ااالقتصادية 

كفي ظؿ الظركؼ التي يعيشيا االقتصاد الفمسطيني، المتمثمة في محدكدية كضيؽ السكؽ المحمي 

كارتفاع معدالت الفقر كالبطالة، كعدـ القدرة عمى خمؽ فرص عمؿ جديدة بالقدر الكافي لمنساء تبقى 

أف المشاريع الصغيرة ، ال سيما يؼ مف حدة الفقريات التدخؿ لمتخفالمشاريع النسائية الصغيرة أبرز آل

عطاء فرص  ي استخداـ األيدم العاممة مقارنةتمتاز بكثافتيا العالية ف برأس الماؿ المستثمر فييا، كا 

 .(2016 ،)حمس ز قدرات النساء كتحسيف سبؿ العيشلتعزي

 عالقة الحككمة في التنمية المستدامة 2-4

 التركيز عمى التنمية البشرية ثػـ إلىىيـ التنمية مف التركيز عمى النمك االقتصادم لقد تغيرت مفا

يترافؽ  التنمية البشرية المستدامة، كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف النمك االقتصادم في بعض البمداف لـ

ان تحسيف الدخؿ القكمي ال يعني تمقائي فبيذا المعنى فإف تحسعيش أغمبية السكاف،  مع تحسػف مسػتكل

 .(2008 ،)الداعكر لممكاطنيف نكعية الحيػاة

 االقتصاديةفي التنمية المشاريع الصغيرة عالقة حككمة  2-4-1

األىداؼ في المساىمة في تحقيؽ  ؤديوأف تالصغيرة ممشاريع لالذم يمكف انطبلقان مف الدكر الميـ 

دمة  بدعـ كتشجيع ىذا النكع مف مدكؿ، فقد قامت العديد مف الدكؿ المتقلاالقتصادية كاالجتماعية 

ما ساعد في تحقيؽ طفرة نكعية ميمة ككبيرة عمى المستكييف االقتصادم كاالجتماعي في  ،المشاريع

تؤدم المشاريع الصغيرة دكرا ميما في تحقيؽ مستيدفات التنمية االقتصادية حيث  ،ىذه الدكؿ
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ية كالخدمية المشاريع الصناعية كالزراع كاالجتماعية في معظـ دكؿ العالـ، حيث تشكؿ نسبة كبيرة مف

كبيرة مف األيدم العاممة كالتخفيؼ مف  التالي فيي تسيـ في امتصاص إعدادبكفي مجاالت متنكعة، 

مشكمة البطالة، كما تؤدم دكرا ميما في اكتساب الميارات الفنية كالتقنية، كىي كذلؾ صاحبة الدكر 

 .(2010 ،)خميؿ كآخركف ع كالخدماتاألكبر في تمبية احتياجات السكاف مف السم

فالمشاريع الصغيرة تعد األكثر عددا كاألكثر اعتمادا عمى الخامات كالكفاءات المحمية، كاألكثر 

استخداما لمتقنية المتكفرة محميا كذلؾ، كبالنظر ليذا الدكر كىذه األىمية حظيت المشاريع الصغيرة 

عية كبعض الدكؿ النامية، كعمى صعيد الببلد كالمتكسطة باىتماـ مممكس في معظـ الدكؿ الصنا

العربية فقد أدت المشاريع الصغيرة ) خاصة في القطاع الصناعي( دكرا ال يستياف بو في تحقيؽ 

بعض مستيدفات التنمية االقتصادية كاالجتماعية، إال أنيا مازالت تعاني مف العديد مف المشاكؿ 

 (.2010 ،)خميؿ كآخركف كالمعكقات

اريع كترفع مف قدراتيا ت الحاجة إلى كجكد مبادئ كأنظمة كقكانيف تنظـ عمؿ ىذه المشمف ىنا ظير 

 حككمة الشركاتحيث ظير مفيـك  ،التي تنعكس عمى إنتاجيتيا كدكرىا في عممية التنميةاإلدارية 

أداةن فعالة في بناء قطاع فعاؿ لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة، قادر عمى خمؽ الكظائؼ  الذم يعتبر

 .(CIPE،  2014) رامة المتعارؼ عمييا لمحد مف الفقكاجتذاب االستثمار كىي الحمكؿ المستد

تساعد حككمة الشركات عمى بناء أساس لمنمك االقتصادم، كخمؽ الكظائؼ، كقيادة القطاع الخاص ك 

ص المؤسسي، كتقمي لمحد مف الفقر، كذلؾ بمساعدتيا لمدكؿ عمى اجتذاب االستثمار، كتسييؿ اإلصبلح

  فرص الفساد،  كزيادة التنافسية، كحماية حقكؽ صغار المساىميف.

 ؟كالتمكيف االقتصادم كيؼ تؤثر حككمة الشركات في التنمية

 يمكف أف يفضي إلى  زيادة فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ الخارجي مف ِقَبؿ المؤسسات، مما

 مف الكظائؼ. استثمار أكبر، كمعدالت نمك أعمى، كخمؽ المزيد
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 يجعؿ االستثمار أكثر قؿ لرأس الماؿ كما يرتبط بيا مف تقييـ أعمى لممؤسسات، مماتكمفة أ 

 التكظيؼ. جاذبية لممستثمريف، فيؤدم بدكره إلى النمك كزيادة

 األفضؿ، مما يفضي إلى  أداء عممياتي أفضؿ مف خبلؿ التخصيص األفضؿ لممكارد كاإلدارة

 خمؽ الثركة.

  حيث إف األزمات أثر عمى جانب خاص مف األىمية،تقمص مخاطر األزمات المالية، كىك 

 باىظة. المالية يمكف أف تفرض تكاليؼ اقتصادية كاجتماعية

 االجتماعية  عبلقات أفضؿ مع كؿ األطراؼ المعنية، مما يساعد عمى تحسيف العبلقات

 (CIPE،  2014) كعبلقات العمؿ كعمى تحسيف مجاالت أخرل مثؿ حماية البيئة
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 الثالثفصؿ ال

 الدراسات السابقة

 أكال :الدراسات بالمغة العربية  3-1

 
االقتصادم  دكر المشاريع الصغيرة في تحقيؽ التمكيف بعنكاف" (2016 ،)أبك لحيةدراسة   -1

 ". كاالجتماعي لذكم اإلعاقة في فمسطيف

لذكم  عيكاالجتما االقتصادمدراسة إلى معرفة دكر المشاريع الصغيرة في تحقيؽ التمكيف الىدفت 

 خمسة( باستخداـ ـ2014-ـ1994ترة زمنية )كطبقت الدراسة في قطاع غزة كلف ،اإلعاقة في فمسطيف

كزيادة قدرة الفئة في  ،قسمت إلى التمكيف االجتماعي )حرية اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بدخميـ ،مؤشرات

 ،ة بيف أفراد الفئة المستيدفةالحد مف البطال)كمؤشراتو  التمكيف االقتصادم ،مجتمعيـ مف بناء قدراتيـ(

القدرة عمى الكصكؿ إلى المؤسسات المالية  ،االقتصاديةمشاركة الفئة المستيدفة في األنشطة 

اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي في الكصكؿ إلى  ،كاالقتصادية كالمصارؼ ككحدات اإلقراض كغيرىا(

كأداة رئيسية لمكصكؿ إلى  اإلستبانةدراسة كذلؾ األسمكب التحميمي بتطبيؽ أداة ال ،النتائج كتعميميا

استبانة تـ تكزيعيا عمى األشخاص ذكم اإلعاقة الذيف  100النتائج مف خبلؿ عينة عشكائية تبمغ 

كمف النتائج التي تكصمت ليا الباحثة أف المشاريع الصغيرة ال تسيـ بزيادة  ،يمتمككف مشاريع صغيرة

كتسيـ في تحسيف مستكل مشاركتيـ في األنشطة  ،المالية قدرة  ذكم اإلعاقة لمكصكؿ إلى المؤسسات

  بيف األفراد ذكم اإلعاقة. كذلؾ تسيـ في الحد مف البطالة ،كاالجتماعية االقتصادية
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( بعنكاف" مدل قدرة البنية التحتية لمشركات الميبية عى تبني 2016 ،دراسة )التكمي -2

 الحككمة بمفيكميا الحديث "

 الحككمة تبني عمى الميبية لمشركات التحتية البنية قدرة مدل عمى لتعرؼا إلى الدراسة ىذه ىدفت

 دكف تحكؿ قد التي كالتحديات المعكقات بيافك   ،تالشركا تمؾ كاقع فحص خبلؿ مفك  الحديث بمفيكميا

 المنيج اعتماد تـ فقد الدراسة أىداؼ تحقيؽ سبيؿ كفي ،الحديث بمفيكميا الحككمة تبني عمى قدرتيا

 االستبياف استمارة مف عمييا الحصكؿ تـ التي األكلية كالمعمكمات لمبيانات اإلحصائي التحميؿك  ،الكصفي

 الميبي المالي السكؽ في المدرجة الشركات مف الدراسة مجتمع تككف كقد الدراسة عينة عمى ُكِزعتْ  التي

 الشركات في المالية اإلدارة مكظفي مف الدراسة عينة تككنت حيف في  ،شركة ةعشر  ثبلث (13)  كعددىا

 الخارجييف المراجعيف مفك  ،الشركات ىذه عف المسؤكلة كالتشريع الرقابة جيات ككذلؾ ،المدرجة

 ،الميبية الشركات مف لكؿ التحتية البنية مؾ: تمتالنتائج أىـككانت  ،الميبي المالي السكؽ لدل المعتمديف

 ،الحديث بمفيكميا الحككمة تبني عمى القدرة الشركات تمؾ عف المسؤكلة كالتشريع الرقابة جياتككذلؾ 

 بمفيكميا الحككمة تبني عمى الميبية لمشركات التحتية البنية قدرة مف تحد قد المعكقات بعض جكدك 

 تبني أىمية بالشركة القرار متخذم إدراؾ كعدـ ،كعمميا عمميا المؤىمة البشرية الككادر نقص :منيا الحديث

 الرقابة لجيات التحتية البنية قدرة دكف تحكؿ قد المعكقات بعض كدكج ،الحديث بمفيكميا الحككمة

 الحديث بمفيكميا الحككمة تبني عمى الميبي المالي بالسكؽ المدرجة الشركات عف المسؤكلة كالتشريع

 التشريعية القرارات متخذم كعي كعدـ  ،مستمرة بصفة كتغييرىا كالتشريعات القكانيف ثبات عدـ منيا

 .الحديث بمفيكميا الشركات حككمة بأىمية
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 فمسطيف في العامة المساىمة الشركات التزاـ "مدل( بعنكاف 2015 ،قكيدر دراسة )  -3

 "الحككمة بمبادئ

 ،بمبادئ الحككمة فمسطيف في العامة المساىمة عمى مدل التزاـ الشركات عرؼتال إلى اسةلدر ا ىذه فتدى

أداة رئيسية في جمع البيانات كاستخدمت االستبانو  ،ي التحميميكقد استخداـ الباحث المنيج الكصف

الختبار الفرضيات  اإلحصائيةكاستخدـ العديد مف األساليب  ،( استبانو400حيث تـ تكزيع ) ،األكلية

البحث: عمى  إلييا تكصؿ التي النتائج أىـ مف ،كالمتكسطات الحسابية ،معامؿ ارتباط بيرسكف :منيا

كذلؾ تبيف أف  ،أف الشركات تفصح عف الجية المصدرة لمقرارات اإلدارية مستكل القرارات اإلدارية تبيف

كتنسجـ مع السياسة العامة لمشركة  ،القرارات اإلدارية تساىـ في مجمكعيا عمى تحقيؽ رسالة المؤسسة

كعمى مستكل كفاءة النظـ  ،كمع ذلؾ ىناؾ ضعؼ في مستكل القرارات اإلدارية في الشركات المساىمة

كما أنيا تحقؽ  ،في اإلدارة العميا عمى تقديـ الدعـ لقرارات المديريف بيف أف الشركات تحرصاإلدارية ت

األىداؼ التنظيمية المحددة كما كيكجد ىيكؿ تنظيمي مبلئـ لمنظـ اإلدارية كتتصؼ ىذه النظـ 

تكل أداء كعمى مس ،ببساطتيا كتحتاج المزيد مف التحسيف كالتطكير لتتبلءـ مع النظـ اإلدارية الحديثة

الشركات تبيف أف الشركات تقكـ بتحقيؽ األىداؼ كىي ممتزمة بمبادئ الحككمة إلى حد مقبكؿ إال أف 

الشركات المساىمة تقكـ بتبسيط  أفالمساىميف تبيف  ف رضىع أما ،ىذا االلتزاـ ال يزاؿ ضعيفا

 .خدمات بشكؿ أفضؿ كبالكقت المحدد اإلجراءات لممساىميف كتقدـ

 

آليات الحككمة كدكرىا في الحد مف الفساد المالي  ( بعنكاف "2015 ،يدراسة)التميم -4

 ".كاإلدارم في الشركات المممككة لمدكلة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى مفيكـ حككمة الشركات كعمى خطر الفساد المالي كاإلدارم 

مى المجتمع بشكؿ عاـ، ىـ مظاىره كنتائجو عمى االقتصاد الكطني بشكؿ خاص كعأ، ك عمى  الشركات
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كطبقت ىذه الدراسة في العراؽ عمى الشركات المممككة  ،كدكر آليات حككمة الشركات في الحد منو

ظيكر  ي:نت نتائج الدراسة عمى النحك اآلتككا ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،لمدكلة

كير في ضركرة كجكد مجمكعة مف القكانيف إلى زيادة االىتماـ كالتف أدل مشكمة الفساد المالي كاإلدارم

خطر أيعد الفساد المالي كاإلدارم مف   ،كالمكائح كاآلليات التي تعمؿ عمى حماية مصالح المالكيف

تنعكس عمى أسعار السمع  المشكبلت التي تعاني منيا الشركات، كيترتب عميو تحمميا تكاليؼ إضافية

تكتسب الشركات المممككة لمدكلة أىمية خاصة ك  ،لبقاء، مما يضعؼ قدرتيا عمى التنافس كاكالخدمات

مساىماتيا ال زالت تمثؿ جزءا أساسيا مف إجمالي الناتج المحمي كتكفير فرص العمؿ لعدد  فإحيث 

دارية كأخبلقية ،كبير مف المكاطنيف يؤدم  ،لمفساد المالي كاإلدارم مظاىر كتجميات سياسية كمالية كا 

كزيادة كفاءة  الحد مف الفساد المالي كاإلدارم لشركات المممككة لمدكلة إلىااللتزاـ بالحككمة مف قبؿ ا

 .  البمد القتصادأدائيا، كبالتالي زيادة ثقة المستثمريف كما ينتج عنو مف تنمية 

 
 مشكمة حؿ في كدكرىا الصغيرة النسائية "المشاريع ( بعنكاف 2015 ،دراسة )العجمي -5

 ".ديةالسعك  العربية المممكة في البطالة

 تـ  ،السعكدية في النسائية البطالة لعبلج الصغيرة التجارية المشاريع دكر عمى التعرؼ إلى راسةدال تيدؼ

 يممكف البلتي السعكديات السيداتككاف مجتمع الدراسة  ،أداة لجمع البيانات االستبانة استخداـ

 عينة عمى التطبيؽ تـ ،السعكدم عالمجتم في كفاعميتيا نجاحيا أثبتت التي الصغيرة النسائية المشركعات

نت نتائج الدراسة ككا ،كطبقت الدارسة في مدينة الرياض في السعكدية .مكاطنة  (300) مف عشكائية

أف المشاريع التجارية الصغيرة كسيمة ناجحة لمقضاء عمى البطالة النسائية في  :يعمى النحك اآلت

أف  ،الذم يكفر ليف االستقبللية المالية كالمعنكيةسيمة ناجحة لتحسيف كضعيف المادم كأنو ك  ،السعكدية

بيف التكجيو المناسب الحككمي أك الخاص عند البدء بالمشركع التجارم الصغير ككجكد  عبلقةىناؾ 
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ىناؾ عبلقة بيف مناسبة العمؿ في المشركعات  إف ،تصنيؼ إدارم مكحد بكزارة التجارة بالسعكدية

المبادرة لمعمؿ  بيعة المرأة السعكدية كاالعتقاد بكجكد ركحالتجارية الصغيرة مف حيث خصكصية كط

 ،مناسب تمكيؿ تكفير عدـ ةالصغير  النسائية المشركعات كاجيت التي الصعكبات أكثر مف فإ ،الحر

 أحد أك زكجيا كمساعدة الصغيرة المشركعات في السعكدية المرأة عمؿ مناسبة بيف ارتباط عبلقة ىناؾ

 .المالية المشاكؿ ىي الصغير مشركعيا إلدارة تكاجييف عقبة أكبر فإ ،كعالمشر  إدارة في أقاربيا

 
 المؤسسات " أداء( بعنكاف " دكر حككمة الشركات في تحسيف 2015 ،دراسة )أفركخ  -6

 يائأدا فرفع االقتصاد، كتقكية تنمية في الشركات تمعبو الذم الدكر أىمية مف سةدراال ىذه أىمية تنبع

 بيف العبلقة ينظـ كاقعي نظاـ باختيار مرىكف يائأدا كرفع الكمي، االقتصاد عمى إيجابي أثر لو سيككف

 استدامة إلى إتباعيا يؤدم لتيا كالمساءلة، الشفافية مف إطار في معيا المتعاممة ؼاألطر اك  المؤسسة إدارة

مى المنيج سة عاعتمد في ىذه الدر تس ،الحككمة مبادئ تكفره ما كىذا الشركة أداء كفاءة كرفع األعماؿ

شركة )أف مف نتائج الدراسة:  ،(لمتأمينات أليانس )شركة حالةل كالدراسة ،كالمنيج التحميمي يالكصف

 تركز بصكرة أكبر عمى العنصريف التالييف لمحككمة: اإلفصاح كالشفافية كالمسؤكلية (أليانس

ريف مف خبلؿ الشركة يدؿ عمى أف الشركة نجحت في جمب مستثم ؿرأسما  ارتفاع _االجتماعية.

أف الشركة تمكنت مف التكسع عبر مختمؼ مناطؽ _المعامبلت التي تتبعيا.  سياسة الشفافية في

أف الحككمة لـ  ،يجابيةإتحقيؽ الشركة لنتائج   ،ارتفاع ىامش التأميف ،ارتفاع عدد المكظفيف ،الكطف

  في العائد عمى حقكؽ المساىميف.كالتؤثر ال في العائد عمى األصكؿ 
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 في الشركات حككمة ئبمباد االلتزاـ تأثير مدل ( بعنكاف "2014 ،راسة )نكر كآخركفد  -7

 ".األردف في التكقعات فجكة تضييؽ

في  تكقعاتبمبادئ حككمة الشركات في تضييؽ فجكة ال االلتزاـقاـ الباحثكف بدراسة مدل تأثير  

الباحثكف في ىذه  عاتبك  ،الماليةالكساطة  شركاتالداخمييف في  األردف مف كجية نظر مدققي الحسابات

الدارسة مف مدققي الحسابات الداخمييف في  عمتككف مجتي حيث ،حميميتنيج الكصفي اللمالدارسة ا

مالية  اطةركة كسش (26)رجة في سكؽ عماف، كيبمغ عددىا لمداألردنية ا الكساطة المالية شركات

 ـ برنامج الرـز اإلحصائيةخدتاسائية، ك العشك بطريقة العينة  ( استبانو80حيث تـ تكزيع) ،مساىمة

يجابيا مف خبلؿ  ميماصت الدارسة إلى أف ىناؾ تأثيرا خمبار الفرضيات. ك تحميؿ البيانات كاختل كا 

كقعات في األردف، كقد كاف أىـ مبدأ يؤثر في تال تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات في تضييؽ فجكة

 .فافيةكالش صاحدأ اإلفتضييؽ فجكة الكقعات ىك تطبيؽ مب

 
 إلشكاالت تفسير نحك : العالمية كالتجارة البيئية الحككمة(. بعنكاف "2014 ،دراسة )سعيد  -8

 ".العالمية البيئية الحككمة

ييدؼ ىذا البحث إلى تكضيح معالـ حككمة عالمية قائمة عمى فكرة "الكحدة المتعددة"، التي تعني 

أت عمى ر التي ط كالتالتح البحث دا حدكمتعددة في آف كاحد. كليذ كجكد الشيء في صكرة كاحدة

كنظاـ ضبطي عالمي، كتحميؿ الظركؼ  مشاريع الضبط العالمية بعد مكجات العكلمة كعكدة السكؽ

سكؼ يتـ االعتماد عمى مقاربة معرفية  ،كالشركط البلزمة مف أجؿ حككمة عالمية عادلة كمنصفة

ككانت نتائج  ،ة التي يقكـ عمييا البحثبنائية تتجاكب مع المنظكر المعرفي، كتخدـ عممية النمذج

ضركرة إعادة النظر لمنزاع بيف مشركعي البيئة كالتجارة في أشكاؿ جديدة بالمقارنة مع أشكاؿ الدراسة 

لمقاربة ىذا النزاع، مف خبلؿ كضع إطار تحميمي تعددم غير اختزالي، ال يحمؿ  التفكير التقميدية



53 

 

مع البيئة، بؿ يجب النظر إلى ىذا النزاع مف زكايا متعددة عمى  منطقا ثنائيا تقميديا لمكاجية التجارة

كعمى مستكل تحميؿ  ،المستكل المؤسساتي، كعمى مستكل عبلقة أزمة الشرعية بمفيكـ الديمقراطية

 العبلقة القائمة بيف المجتمع كالطبيعة.

 
 أداء مدل تطبيؽ قكاعد الحككمة كآثارىا المتكقعة عمى بعنكاف" (2014 ،)صييكفدراسة -9

 ". الشركات المساىمة العامة الفمسطينية

الشركات المساىمة  أداءدراسة التعرؼ عمى مدل تطبيؽ قكاعد الحككمة كآثارىا المتكقعة عمى الىدفت 

اعتمد الباحث المنيج الكصفي كاستخدـ برنامج الحـز اإلحصائية  كلتحقيؽ ذلؾ ،العامة الفمسطينية

(SPSS)  لئلفصاح عف مدل تطبيؽ قكاعد حككمة  ة لجمع البياناتكأدا ستبانةاالتـ اعتماد ك

كجكد الحد األدنى مف  ـشركات لعد 6شركة كتـ استثناء  35طبقت ىذه الدراسة عمى  ،شركاتال

كخمصت الدراسة إلى أف مجمكع قكاعد الحككمة المتعمقة بحقكؽ المساىميف قد احتمت المرتبة  ،البيانات

 .الييئة العامة ثـ مجمس اإلدارة ثـ ،األكلى تمتيا اإلفصاح كالشفافية

 
 

( بعنكاف "العكامؿ المؤثرة في ممارسة الحككمة بالجمعيات 2013 ،دراسة)شريدـ -10

 األىمية".

 ،الجمعيات األىميةفي الضركرية لتدعيـ ممارسة الحككمة العكامؿ البلزمة ك  الدراسػة حػكؿتبحث ىذه 

حيث استخدـ الباحث طريقة المسح  ،حميميةتنتمي ىذه الدراسة إلى نمط الدراسات الكصفية الت

كاستخدـ االستمارة لقياس العكامؿ المؤثرة في ممارسة الحككمة في  ،االجتماعي بأسمكب العينة

 كمف أدكات تحميؿ البيانات برنامج المعالجات اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ،الجمعيات األىمية

(SPSS)، ية بمدينة كمركز الفيـك كالمشيرة بمديرية ككاف مجتمع البحث كافة الجمعيات األىم
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( 108كتمثمت عينة الدراسة  ب ) ،( جمعية أىمية252التضامف االجتماعي بالفيـك كبمغ عددىـ )

الجمعيات نخفاض مستكل الحككمة في ا مف النتائج أىميا: بجمكعوكخرجت الدراسة  .جمعية أىمية

لشفافية كالمحاسبة كالمشاركة كالعبلقات الخارجية كانخفاض مستكل النزاىة كا ،األىمية عينة الدراسة

 . المالية كالمجتمعية كالقانكنية مف العكامؿ التنظيمية ك كذلؾ انخفاض مستكل كؿ ،كمعاممة األعضاء

 

 

(  بعنكاف "دكر المشركعات الصغيرة في التنمية االقتصادية" في 2013 ،دراسة )عرجاف  -11

 محافظتي الخميؿ كبيت لحـ.

قتصادية في جنكب إلى التعرؼ عمى دكر المشاريع الصغيرة في إحداث التنمية اال لدراسةىدفت  ىذه ا

استخدـ الباحث  ،ممة مف اآلثار التنمكية االقتصاديةجالضفة الغربية التي مف المفترض أف تحقؽ 

ية لقياس دكر المشاريع الصغيرة في عممية التنمية االقتصاد ةأداة االستبان المنيج الكصفي كاستخدـ

ككاف مجتمع الدراسة جميع أصحاب المشاريع الصغيرة في  ،كاالجتماعية مف كجيو نظر أصحابيا

 ،( في محافظة الخميؿ1916) :بكاقع 2867جنكب الضفة محافظتي بيت لحـ كالخميؿ كالبالغ عددىـ 

اع كتـ استرج ةاستبان 200ـ تكزيع كبالطريقة الطبقية العشكائية ت ،( في محافظة بيت لحـ951ك)

المشاريع الصغيرة العاممة في جنكب الضفة  أف :نتائج أىميا إلىكقد تكصمت الدراسة  ة( استبان146)

الغربية تساىـ بدرجة متكسطة في عممية التنمية االقتصادية سكاء مف حيث خمؽ فرص عمؿ كالحد 

د مف لفقر كالحمف ظاىرة البطالة كرفع مستكل الدخؿ كتحسيف مستكل المعيشة كخفض معدالت ا

فساح ،االكتفاء الذاتي في بعض السمع إلىكالكصكؿ  ،الكاردات في المشاركة في  لممرأةالمجاؿ  كا 

 .عممية التنمية االقتصادية
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دكر تأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في  ( بعنكاف "2013 ،الزىرةحدة ك دراسة )  -12

 ".تطبيؽ نظاـ الحككمة

 تكفير في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات تأىيؿ ةمساىم عمى التعرؼ إلى تيدؼ ىذه الدراسة

ج كالتكصيات مف كقد تكصؿ الباحث إلى جممة مف النتائ ،الحككمة نظاـ لتطبيؽ األساسية المتطمبات

محاكر أساسية في الدراسة كىي مفيكـ كأىمية المؤسسات الصغيرة  خبلؿ عرض كتحميؿ أربعة

تأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في  ،حككمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ،كالمتكسطة

 تكصمت كقد ،كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات في الحككمة كتطبيؽ التأىيؿ بيف العبلقة ،الجزائر

 تساىـ قد التي األىداؼ مف العديد تحقيؽ عمى المؤسسات يساعد حككمة نظاـ تطبيؽ أف إلى الدراسة

 تدعيـ خبلؿ مف تنافسيتيا كذلؾ أداءىا كزيادة فم بالرفع كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات تطكير في

 عادلة بطريقة التعامؿ كضماف ،االجتماعية المسؤكلية كتعزيز المؤسسة إدارة كتطكير الشفافية عنصر

 أف إلى تـ التكصؿ كما المصالح. ذات األخرل األطراؼ أك كالدائنيف كالعامميف لممساىميف بالنسبة

المحيط  كحتى تسكيقيك  كمحاسبي، مالي ،إدارم تأىيؿ مف طة،كالمتكس الصغيرة المؤسسات تأىيؿ

 مف كالمتكسطة الصغيرة المؤسسة في الحككمة تطبيؽ مف لبلستفادة الطريؽ يييئ لممؤسسة الخارجي

 أفضؿ كطرؽ أساليب بتطبيؽ تسمح التي المصالح أصحاب بيف الككالة عبلقة نشكء ك بركز خبلؿ

 أصحاب كثقة كالء كاكتساب أدائيا كتحسيف البلزمة القرارات ذفي اتخا اإلدارة تساعد التسيير في

 .السكؽ في فالمتكاجدي المصالح

 
 

( بعنكاف "المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع 2013 ،دراسة )زعرب -13

 التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة"
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لصغيرة صحاب المشاريع التجارية اىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المعكقات اإلدارية التي تكاجو أ

حيث تككف مجتمع الدراسة مف أصحاب  ،تباع منيج التحميؿ الكصفيفي جنكب قطاع غزة كقد تـ ا

( كقد تـ اختيار عينة عشكائية 4500المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة كالبالغ عددىـ )

: كجكد العديد مف المعكقات اإلدارية التي ائج الدراسةككانت أىـ نت ،( مشركع تجارم450مككنة مف )

كالعديد مف المشاكؿ في الييكؿ  ،ضعؼ التخطيط كالتنظيـ :منياالمشركع الصغير تعيؽ تقدـ كنمك 

كاإلجراءات  ،كنقص مصادر التمكيؿ ،كالمنافسة ،كالتدريب الميني لصاحب المشركع ،التنظيمي

كتطكير أساليب العمؿ اإلدارم كنظاـ  ،قيةكضعؼ القدرات التسكي ،الحككمية الخاصة بالمشاريع

كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ العديد مف المشركعات التجارية الصغيرة تفتقر إلى عدـ قدرة  ،االتصاؿ

تعتبر الضمانات كالكفاالت  كمة أماـ المنافسة كماالمشاريع الصغيرة عمى امتبلؾ مكاف جيد يعتبر مش

كذلؾ  ،ابة حائؿ أماـ نجاح المشركعات التجارية الصغيرةالتي تطمبيا البنكؾ في قطاع غزة بمث

االىتماـ بالتدريب الميني يساعد عمى تحسيف األداء كزيادة النسبة الربحية في المشركع كما أف انقطاع 

 .عيؽ المشركعات التجارية الصغيرةالتيار الكيربائي باستمرار يعتبر مف العكامؿ التي ت

 
 لعمؿ العممية األسس إرساء في الشركات حككمة دكر"بعنكاف  (2012 محمد،دراسة ) -14

 في العراؽ". المساىمة الشركات

 التي الشركات في سميـ بشكؿ تطبيقو كأىمية الشركات حككمة مفيـك عمى التعرؼ إلى البحث ييدؼ

 الشركة إدارة بيف كتبادليا المعمكمات لنقؿ عادؿ نظاـ بتقديـ البحث أىداؼ تبرز ،االستثمار عمى تقدـ

كانت نتائج البحث عمى ك  ،األطراؼ ؿك مصالح عمى كالحفاظ الثقة دعـ إلى يؤدم مما كالمستثمريف

ضركرة تبني العراؽ مفيكـ حككمة الشركات كتطبيؽ مبادئو، خصكصا بعد فتح المجاؿ  ي:النحك اآلت

تي تصدرىا تغيب مبدأ اإلفصاح  الشفافية في التقارير السنكية ال لمشركات العالمية االستثمار فيو.
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ر يصتق .اَ يكم 15عدـ إعبلـ حممة األسيـ باجتماع الييئة العامة قبؿ  الشركات العاممة في العراؽ.

كجكد  ،المياـ في الشركاتر في فصؿ يقصتكجكد , نظمة كالقكانيف الخاصة بالشركاتالعمؿ باأل

 .محددات  لتطبيؽ نظاـ حككمة الشركات بشكؿ سميـ

 
 المشاريع دعـ في كدكرىا األعماؿ حاضنات كاقع كاف"( بعن2012 ،دراسة )النخالة -15

 غزة". قطاع في الشباب لدل الصغيرة

و في تنمية المشاريع ي قطاع غزة كتحديد الدكر الذم تؤديتبحث الدراسة كاقع حاضنات األعماؿ ف

انة مي كاعتمدت االستبكقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحمي ،يـ الخدماتتقدالصغيرة مف خبلؿ 

كيتككف مجتمع الدراسة مف المؤسسات العاممة في مجاؿ  ،أداة لجمع البيانات المطمكبةكالمقابمة 

حاضنات األعماؿ المسؤكليف كمنسقي حاضنات األعماؿ في قطاع غزة كتـ اختيار عينة مف ىذه 

 ريفمف المدي 23كيف في ىذه الدراسة كبمغ عدد المسؤكليف المشار  ،مؤسسات خمس المؤسسات عددىا

نو ال يكجد حاضنات لممشاريع في قطاع غزة سكل : أكمف أىـ نتائج ىذه الدراسة ،كمنسقي المشاريع

ف المشاريع الصغيرة في غزة كأ ،(بيكتي)في الجامعة اإلسبلمية كحاضنة  احاضنة األعماؿ كالتكنكلكجي

كفؽ آلية غير  كالحاضنات تسير ،التي مف الممكف أف تسبب ليا الفشؿعديد مف المشاكؿ تعاني ال

كانخفاض  ،كىذا عائد إلى نقص الخبرة ،كالخدمات المقدمة مف قبؿ الحاضنات متدنية ،عممية

 .المتكفرة اإلمكانيات

 
كظيفة التدقيؽ في مجاؿ حككمة الشركات دكر تطكير  بعنكاف " (2011 ،بال)غدراسة  -16

 ".لتجيد مبادئ كمعايير التنمية المستدامة

كظيفة التدقيؽ في مجاؿ حككمة الشركات لتجيد مبادئ كمعايير التنمية  دراسة إلى تطكيرالكتطرقت 

كاعتمد المنيج التاريخي  ،لكصؼ مكضكع البحث باحث المنيج الكصفي التحميمياعتمد ال ،المستدامة
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كفي الجزء الميداني مف البحث تـ االعتماد عمى منيج  ،لتبيف تطكرات كظيفة التدقيؽ عبر الزمف

أداة لمكصكؿ خدـ الباحث االستبانة كالمقابمة كاست ،عض مف المؤسسات الصناعيةدراسة حالة عمى ب

السمنت في الجية المعمكمات حيث كاف مجتمع كعينة الدراسة جميع المؤسسات الصناعية لقطاع ا إلى

كاتضح مف  ،((SPSSكتـ تجميع البيانات كتنظيميا كتحميميا باستخداـ برنامج  ،الشرقية لمجزائر

أف الممارسة فقد أكدت الدراسة  ،ية كاجتماعيةنشاط مؤسسات صناعة االسمنت ذك آثار بيئ فأالنتائج 

الحالية لمنظـ المحاسبية ككظيفة التدقيؽ الداخمي كالخارجي تأخذ بعيف االعتبار الجكانب االجتماعية 

اإلدارة  في تقييـ نظـ اَ ميم اَ كف دكر ف يؤداما عف الجكانب البيئية فالمدققكف الداخميك  ذات األبعاد المالية

عمى اآلثار الحككمية لتدقيؽ جكانب التنمية  اَ باإلضافة أف ىناؾ إجماع ،البيئية كمكافحة التمكث

 المستدامة.

 
"الحكـ الرشيد في الشركات المساىمة العامة في بعنكاف  (2011 ،دراسة )حسيف -17

 تو عمى التنمية"لتطبيؽ مدكنة قكاعد حككمة الشركات كانعكاسا فمسطيف كمدل جاىزيتيا

 كمدل فمسطيف في العامة المساىمة الشركات في الرشيد الحكـ كاقع عرض البحثىذا  ييدؼ

حيث استخدـ الباحث  ،التنمية عمى كانعكاساتو "الشركات حككمة قكاعد مدكنة" لتطبيؽ جاىزيتيا

 الشركات مف دراسةال مجتمع يتككف ،كاعتمد المنيج الكصفي التحميمي ،أداة لجمع البياناتاالستبانو 

 ( 39 ) عددىا البالغ ( 2009 )لسنة المالية لؤلكراؽ فمسطيف سكؽ في المدرجة العامة المساىمة

(  37تعبئة االستبانة، كقد بمغت ) كافقت عمى التي الشركات جميع شممت فقد الدراسة عينة أما شركة،

مدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ أف الشركات ال :أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث كانت ،شركة

عمى جاىزية كبيرة لتطبيؽ قكاعد حككمة الشركات التي تنص عمييا )مدكنة حككمة الشركات  المالية

كما كجد الباحث أف العديد  ,التطبيؽ لقكاعد الحككمةىناؾ عبلقة طردية بيف اإللزاـ ك  فإ ،فمسطيف( في
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مما يقتضي التكصية بتعديميا.  ة الجيدة لمشركات،مف القكانيف المعمكؿ بيا تتناقض مع قكاعد الحككم

الشفافية في اتخاذ القرار، ك  مبنية عمى المشاركة الفاعمة مة الشركات تنتج ثقافة ديمقراطيةكما أف حكك

 قياـ كجكب ،الشفافيةالمساءلة ك  ة، مف ثـ تتجو نحكيفي العمؿ؛ مما يقمؿ مف نسبة الرشكة ك المحسكب

 فعاال إطارنا لتشكؿ الفمسطينية الشركات حككمة قكاعد مدكنة تمكيف مف المعنية الرسمية الجيات

 .القانكف لدرجة بيا اإللزاـ برفع الشركات لحككمة

 
 

 لدعـ الحككمية غير بالمنظمات الحككمة "متطمبات.بعنكاف (2010 ،)إبراىيـدراسة   -18

 العاممة األىمية تالجمعيا إدارات مجالس أعضاء عمى مطبقة دراسة : المحمية التنمية برامج

 المحمية" التنمية مجاؿ في

كقد  المحمية التنمية برامج لدعـ الحككمية غير بالمنظمات الحككمة متطمباتتسعى ىذه الدراسة لفيـ 

 ،المحمية التنمية مجاؿ في العاممة األىمية الجمعيات إدارات مجالس أعضاءطبقت ىذه الدراسة عمى 

 (8) الباحثة اختارت حيث ،كمنيج المسح االجتماعي بالعينةة كاستخدـ الباحث الدراسة الكصفي

 القاىرة بمحافظة الشمالية قةنطبالم المحمية التنمية مجاؿ في العاممة الجمعيات مف أىمية جمعيات

 ،دكر التمكيؿ في تنمية المشاريع الصغيرةك إظيار دكر المشاريع الصغيرة في كتيدؼ الدراسة الى 

كضع رؤية مستقبمية لدكر طريقة تنظيـ المجتمع في تعزيز  ،سات اإلقراضاألساليب المتبعة في مؤس

أف تطبيؽ ككانت نتائج الدراسة  ،الحككمة بالمنظمات غير الحككمية لدعـ برامج التنمية المحمية

حيث تتـ  عمؿ لدعـ برامج التنمية المحمية استراتيجيةالحككمة بالمنظمات غير الحككمية يتـ في إطار 

حرص الجمعيات عمى  ,ريان مف مجمس اإلدارة عمى برامج التنمية المحمية التي تقدميا الجمعيةالرقابة دك 

 ،برامج الجمعية كافة أشكاؿ المشاركة في برامجيا مشاركة كافة الفئات في برامجيا التنمكية ك تشجع

ات مف خبلؿ تعمؿ الجمعي تكافر آليات كاضحة لتطكير استراتيجية العمؿ في برامج التنمية المحمية 
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سياسة كاضحة لبرامج التنمية المحمية باإلضافة إلى تكافر الشفافية كالمحاسبية كمبدأيف أساسييف لعمؿ 

تستفيد برامج الجمعية مف تجارب الجمعيات األخرل في مجاؿ التنمية المحمية ىناؾ العديد  ,الجمعية

ة لدعـ برامج التنمية المحمية حيث مف العكامؿ التي تزيد مف تعزيز الحككمة بالمنظمات غير الحككمي

كانت أىميا تطكير الجمعيات األىمية ذاتيا كي تتمكف مف التعامؿ بفاعمية مع المجتمع كالمستفيديف 

تحسيف إلى ىناؾ عبلقة متكازنة بيف الجياز اإلدارم كالعامميف بالجمعية باإلضافة  مف خدماتيا

ضركرة التعرؼ عمى آراء  تمؼ األقساـ داخميا،العبلقات بيف العامميف بالجمعيات األىمية في مخ

 .المستفيديف فيما يقدـ ليـ مف كآراء المينييف كنتائج عممية المحاسبية التي تقكـ بيا الجمعية

 
 ".دكر التمكيؿ في تنمية المشاريع الصغيرة  بعنكاف "( 2010 ،الدماغ)دراسة   -19

( (NGOsالمقدـ مف مؤسػسات اإلقػراض في دراسة كتحميؿ دكر التمكيؿ ىذه الدراسة تمثمت مشكمة 

،حيث تـ تطبيؽ ىذه  ـ1995 – ـ2008تنمية المشاريع النسائية الصغيرة في قطاع غزة لمفترة  في

كأداة لجمع  ستبانواال كاستخدمت ،انسائي امشركع130الدراسة عمى عينة عشكائية تبمػغ حػكالي 

دـ كجكد ارتباط بيف عدد القركض المقدمة مف ع :كمف أىـ النتائج التي خمصت ليا الباحثة ،البيانات

كىناؾ ارتباط تاـ بيف نسبة  ،مؤسػسات اإلقػراض كبػيف ارتفػاع كانخفاض رأس الماؿ المستثمر لممشركع

يف ليس ىناؾ ارتباط ب .التمكيؿ الذاتي لػرأس المػاؿ المػستثمر ك بػيف رأس المػاؿ المستثمر لممشركع

كنبلحظ تناقص  ،بيف ارتفاع كانخفػاض متكسػط الدخؿ الشيرم لممشركعرأس الماؿ المستثمر لممشركع ك 

 .قراضبارتفاع سعر الفائدة المحدد مػف قبػؿ مؤسػسة اإل  رأس الماؿ المستثمر لممشركع

 

التحديات المالية كاإلدارية التي تكاجو المشاريع ( بعنكاف "2009 ،دراسة )شريؼ  -20

 ".الصناعية الصغيرة في مدينة الخميؿ
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عمى التحديات المالية كاإلدارية التي تكاجو المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة  الدراسة تركز 

مشركعا صناعيا صغيرا في  305أداة لجمع البيانات كزعت عمى كاستخدمت الباحثة االستبانو  ،يؿالخم

لصناعية مدينة الخميؿ كقد تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف غالبية المشاريع ا

كأف معظـ المشاريع الصناعية الصغيرة في  ،1992بعد عاـ  إنشاؤىاالصغيرة في مدينة الخميؿ تـ 

كيعتمدكف عمى  ،كما أف معظـ أصحابيا ىـ مديركىا ،ةمدينة الخميؿ مكلت مف خبلؿ ممكية فردية كبير 

كتتسـ مشاريعيـ  ،كقمة اىتماـ بإدارة الجدكل ،خبرتيـ الخاصة في إدارتيا دكف استشارات خارجية

باالرتجاؿ كتككف بعيدة عف التخطيط المالي كاإلدارم كبالتالي تقع عمى عاتقيـ مسؤكلية نجاح أك فشؿ 

أيضا عدـ تكفر الخبرة الكافية لدل أصحاب المشاريع حديثة النشأة لككنيـ قد يككنكف غير  ،المشركع

 ا.كف بيحرفييف أك بعيديف مف الناحية المينية عف الحرفة التي يعمم

 

 األخىبٍت بانهغت ثاوٍا انذراصاث 3-2

 
1-  (Alkaisi، 2015) “To What Extent Does The Small Projects 

Financing Program Which Is Implemented By The Ministry Of 

National Economy Succeed” ( From The Perspective Of 

Beneficiaries). 

 رةزالى أم مدل يعتبر برنامج تمكيؿ المشاريع الصغيرة الذم تنفذه ك سة إلى تحديد إاىدفت ىذه الدر 

سة حكؿ اكقد تمحكر مكضكع الدر ديف مف كجية نظر المستفي قتصاد الكطني في غزة ناجحا؟اال

الضكء عمى برنامج تمكيؿ  التعريؼ بأىمية المشاريع الصغيرة عمى االقتصاد الكطني، كتسميط

البرنامج كمجمكعة مف  رة االقتصاد الكطني، كتحميؿ العبلقة بيف نجاحاز المشاريع الصغيرة الذم تنفذه ك 

التركيج، ك  كفاءة مكظفي البرنامج،ك ، مبمغ القرض، عدد مكظفي البرنامج العكامؿ تمثمت في:
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سة استخدمت الباحثة التحقيؽ ىدؼ الدر  ،(ت الميدانيةاالزيار )ىة، كمتابعة المشاريع االنز ك كالضمانات، 

استبانة طبقت عمى عينة عشكائية مف المستفيديف سة اي التحميمي، ككانت أداة الدر المنيج الكصف

كأظيرت  ،لتحميؿ النتائج SPSS)ئي )اإلحصا مستفيد، كتـ استخداـ برنامج التحميؿ 200حجميا 

الصغيرة الذم  برنامج تمكيؿ المشاريع سة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نجاح انتائج الدر 

 ت المتمثمة ب: مبمغ القرض، عدد مكظفيارة االقتصاد الكطني كبيف مجمكعة المتغير اكز تنفذه 

  ىة، كمتابعة المشاريع.االبرنامج، كفاءة مكظفي البرنامج، التركيج، الضمانات، النز 

 

 
2-  A study (Al-Maryani، 2015) title “Testing the Requirements 

Availability for Disclosure and Transparency in Financial 

Reporting for Corporate Governance in Emerging Market 

Economies" 

 الشركات، لحككمة الدكلية المبادئ إطار في كالشفافية اإلفصاح اختبار إلى الدراسة ىذه ىدفت

أف  البحث ؿحاك  كقد الناشئة، األسكاؽ اقتصاد في لمشركات المالية التقارير في المحاسبية كانعكاساتيا

 كمدل المنشكرة التقارير المالية كتحميؿ دراسة خبلؿ مف الشركات العراقية بيئة في المكضكع ىذا يختبر

 تكافر عمى كحجميا الشركة نشاط نكع تأثير بياف إلى إضافة كالشفافية، اإلفصاح مبدأ متطمبات تكافر

 سكؽ في مدرجة ( شركة34ؿ) المالية التقارير استخداـ تـ ،كالشفافية لئلفصاح المعمكمات األساسية

 لقياس فقرة 20 مف يتككف بناء مؤشر خبلؿ كمف ،ـ 2008-2011لمفترة مف العراقي المالية األكراؽ

 :كىي ةرئيسي زاءجأى ثبلثة عم مكزعة الشركات ليذه المالية التقارير في كالشفافية اإلفصاح مستكل

 المالية كالمعمكمات التنفيذييف، المديريفك  اإلدارة مجمس عف معمكماتك  الشركة، عف معمكمات

 المالية التقارير في كالشفافية اإلفصاح مف المادية المتطمبات تكافر أف النتائج بينت كقد .كالمحاسبية

 أنشطة لنكع معنكيا اَ ر تأثي ىناؾ كاف ،"ضعيفا كاف المالية العراقي األكراؽ سكؽ في المدرجة لمشركات
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 في الشركات أثر ألحجاـ أم ىناؾ يكف كلـ كالشفافية، اإلفصاح اتمتطمب تكفر مدل في الشركات

 .المتطمبات ىذه تكفر مدل

 
3- (Hourany، 2015) “Monitoring and Evaluation Role in Promoting 

Good Governance in the Non Governmental Organizations in the 

Gaza Strip from the NGO staff perspective” 
 ذا البحث التعرؼ عمى دكر نظـ المراقبة كالتقييـ التي تستخدـ داخؿ المنظمات غير الحككميةحاكؿ ى

 نيجالدراسة الم تاستخدم المحمية في قطاع غزة في تعزيز الحكـ الرشيد داخؿ ىذه المنظمات.

 كاستيدؼ مكظفي اإلدارة العميا الذيف يعممكف في المنظمات غير بيافاالست عبتكزي ؾي، كذلفالكص

 10عدد المكظفيف أكثر مف  أكالبحيث  تندرج تحت ىذيف الشرطيف:  ،الحككمية الكبرل في قطاع غزة

استبياف عمى أفراد  200حيث قامت الباحثة بتكزيع  ،شيكؿ 100000مع إنفاؽ سنكم يزيد عف  ،

بيف  لة إحصائيةكجكد عبلقة ذات دالككانت نتائج الدراسة :  ،العينة الذيف انطبقت عمييـ الشركط

ليس ألم مف  ،المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة التقييـ كتعزيز الحكـ الرشيد فينظاـ المراقبة ك 

في تعزيز الحكـ  ـالتقيي أثير عمى دكر نظاـ المراقبة كتالخصائص التنظيمية أك الخصائص الشخصية 

  الرشيد في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة.

 

4-) Emara، 2014 ) "Governance and Economic Growth: The Case of 

Middle East and North African Countries." 

 ،جاء في ىذه دراسة أثر تطبيؽ الحككمة عمى النمك االقتصادم في الشرؽ األكسط كالبمداف اإلفريقية

- دراسةككانت نتائج ال ،دكلة 22دكلة كتـ أخذ عينة عشكائية تتككف مف  197كتككف مجتمع الدراسة 

ىي أعمى نسبيا مف بقية بمداف العينة تحت الدراسة. كىذا يعني  تشير اف متكسط الفرد فييا مف الدخؿ
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نسبيا مف المعيشة لمكاطنييا كلكنيا مستكيات ىشة  أف معظـ بمداف المنطقة قد حققت مستكيات عالية

سة ىك أف ىناؾ حاجة مف ىذه الدرا كيشتمؿ المعنى الضمني الرئيسي ,ير مبنية عمى حككمة قكيةغ

لخفض مستكيات  تنظيمية؛الإلى جيكد قكية داخؿ بمداف المنطقة لتحسيف نكعية كفعالية اآلليات 

لىك لتعزيز سيادة القانكف، ك الفساد،  جعؿ  لتحقيؽ االستقرار السياسي كالحد مف العنؼ الداخمي، كا 

زيادة في المعكنات  اجة إلىتكصي الدراسة بالح ،لممساءلة أماـ مكاطنيياالحككمات أكثر خضكعا 

الحككمة عمى نحك  التي بدكرىا سكؼ تغذم في مف خبلؿ المعكنة المتعددة األطراؼ، الخارجية

 أفضؿ.

 

5- (Mohammed، 2014) “Small Business Entrepreneurships : Managing 

Related Risk for Financing” 

المشاريع  لرئيسية كالتحديات التي تكاجوييدؼ ىذا البحث إلى تسميط الضكء عمى مصادر المخاطر ا

، استحقاقياالصغيرة في الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز أك في مقدرتيا عمى مقابمة المبالغ المقترضة عند 

العكامؿ كاألسباب التي تدفع البنكؾ كمؤسسات التمكيؿ إلى التحفظ في منح التسييبلت المالية  ككذلؾ

أف المشاريع كمف نتائج الدراسة  ،الكصفي التحميميباحث المنيج اتبع ال ،لمشاريع األعماؿ الصغيرة

كمع ذلؾ ليست  ،لمتنمية في جميع أنحاء العالـ الصغيرة جزء أساسي مف أم فعالية اقتصادية كمحرؾ

نشاطا سيبل كيحتمؿ مخاطر عالية كمف أكثر العقبات التي تكاجو المشاريع الصغيرة المخاطر المالية 

تيجيات لمتعامؿ مع رايقترح البحث في النياية بعض اإلست كذلؾ ،مؤسسة كتعيؽ نمكىاالتي تيدد بقاء ال

الحد مف أك تخفيض عقبات  ءات التي قد تسيـ فياىذه التحديات، إضافة إلى الخطكات كاإلجر 

 .كصعكبات الحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب
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6- A study (Zedan، Hala، 2014) title  “The Effect of Corporate 

Governance on Operating Performance of Jordanian Manufacturing 

Companies”. 

الشركات الصناعية المدرجة  كأداءالحككمة المؤسسية  آلياتفحص العبلقة بيف  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

في بكرصة عماف كذلؾ باستخداـ مقياس العائد عمى األصكؿ كالعائد عمى حقكؽ الممكية كمعدؿ دكراف 

يتككف مجتمع الدراسة مف الشركات الصناعية  ،عدؿ دكراف المخزكف كمقياس لؤلداءصكؿ كماأل

كتضمنت عينة الدراسة جميع الشركات التي تكفرت عنيا بيانات الدراسة  ،المدرجة في بكرصة عماف

تـ مف  ،تبار فرضيات الدراسةكاستخدمت الدراسة طريقة االنحدار المتعدد الخ ،( شركة69كعددىا )

بلؿ ىذه الدراسة اختبار أثر كؿ مف نسبة األسيـ مف قبؿ كبار المساىميف كنسبة ممكية األجانب خ

 اإلدارةكالمدير التنفيذم كعدد أعضاء مجمس  اإلدارةكنسبة ممكية الدكلة كالفصؿ بيف رئيس مجمس 

مكية كمعدؿ كأظيرت النتائج أف العائد عمى األصكؿ كالعائد عمى حقكؽ الم ،عمى أداء الشركة المالي

 دكراف األصكؿ تتأثر بآليات الحاكمية المؤسسية.

 

7- A study (Al-Qudah، 2012) title “The effect of corporate governance 

on customer relationship quality and marketing performance” 

 ك المتكسطة اتالشرك في الشركات حككمة ميةىأ ىمع التأكيد كى سةاالدر  ذهى مف الرئيسي دؼيال

سة مف مديرم اكانت عينة الدر  بالزبائف، العبلقة جكدة خبلؿ مف قيالتسكي ءاألدا ىمع اىكتأثير  الكبيرة

يؽ قصمـ الباحث مف أجؿ تح .ةرئيس كف مناصبمالشركات المتكسطة كالكبيرة في األردف، الذيف يشغ

سة تـ تطبيؽ ار دعينة ال ت األكلية مفكمامالمع لجمع فقرة (29)سة، استبيانا يتألؼ مف اذه الدر ىداؼ ىأ

 مف العديد سةاالدر  ىذه تقطب سة.افرضيات الدر  االجتماعية الختبارمعمـك برنامج الحزمة اإلحصائية ل
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مية ىمستكل أ أف إلى سةاالدر  صتمكخ سة،االدر  فرضيات ىمع يؿمالتح تنفيذ بعد ة,اإلحصائي األساليب

مية جكدة العبلقة مع ى. كاف مستكل أيان متكسطة األردنية عالحككمة الشركات في الشركات الكبيرة ك ال

في  ءجكدة العبلقة مع الزبائف العمبل ء. كاف بنااَ لكبيرة ك المتكسطة األردنية عاليالزبائف في الشركات ا

في  قيالتسكي ءمية. كاف لمستكل األداىعالية األ الشركات الكبيرة ك المتكسطة األردنية مستكيات

 .مية متكسطةىيرة ك المتكسطة األردنية أالشركات الكب

 

 
8- A study (Al-Najjar، 2013) title “The Effect of Cash Holdings and 

Corporate Governance on the Financial  Performance of the Firms”. 

-ـ2000) تمثؿ الجانب العممي في الدراسة بتحميؿ البيانات المالية لشركات العينة لمفترة الزمنية مف

البحث في أثر ىيكمية الممكية عمى األداء المالي لمشركات مف خبلؿ أداتيف ب سة(. قامت الدراـ2010

نسبة  :محاسبية تتمثؿ في نسبة العائد عمى األصكؿ كنسبة العائد عمى الممكية كالثانية :لمقياس األكلى

االنحدار المتعدد ألثر النقد  كاستخدمت الدراسة تحميؿ ي لمسيـ إلى القيمة الدفترية.السعر السكق

ككانت نتائج الدراسة  المحتفظ بو كالحاكمية المؤسسية كالمؤشرات المالية عمى األداء المالي لمشركات.

كعبلقتيف مكجبة كأخرل سالبة بيف حجـ  ،كجكد عبلقة مكجبة بيف النقد المحتفظ بو كاألداء المالي

خمصت الدراسة إلى كجكد  ،مؤشر األداء المستخدـ مجمس اإلدارة كاألداء المالي لمشركات باختبلؼ

إضافة إلى كجكد عبلقة  ،عبلقتيف مكجبتيف بيف نكعية التدقيؽ كرأم التدقيؽ مع األداء المالي لمشركات

سمبية بيف الرافعة المالية كاألداء المالي لمشركات كعبلقة أخرل مكجبة بيف حجـ الشركة كاألداء المالي 

لعبلقة تصبح سالبة عند استخداـ نسبة السعر السكقي لمسيـ إلى القيمة الدفترية لمشركات إال أف ىذه ا

 كمؤشر لؤلداء المالي.
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9- (Lubbad، 2014) “Towards An Abbreviated Model Of IT Governance 

For Palestinian Government Sector According To COBIT 5 

Framework” 

عناصر حككمة تكنكلكجيا المعمكمات األكثر أكلكية لقطاعات ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 

الحككمة  إلطاركفقا  ،حككمة تكنكلكجيا المعمكماتالفمسطينية ك اقتراح نمكذج مصغر ل الحككمة

(COBIT 5)لتطبيؽ حككمة تكنكلكجيا المعمكمات في قطاعات الحككمة الفمسطينية ، كخطكة أكلى. 

، ك تـ تكزيع االستبانة أسمكب المسح الشامؿ استخدـلجمع البيانات، أداة استخدمت الدراسة االستبياف 

ك لقد أظير نتائج  .75ـ الفمسطينية في غزة ك عددى تكنكلكجيا المعكمات في الحككمة يرمعمى مد

، ك ىذا يبيف أف ىذه 11مف  6.65ك  5.77عنصر تتراكح نتائجيـ بيف  13الدراسة قائمة مف 

 اإلطاركما أنيا ال تعتمد عمى  (محمي دكلي أك )عمى السياؽ المكاني  العناصر مستقمة ك ال تعتمد

عبلكة  ,الفمسطينية كما تـ تحديد عنصر كاحد مف القائمة تنفرد بيما الحككمة ,التنظيمي لممنظمات

 عناصر لـ تظير في الدراسة ضمف قائمة العناصر األكثر أكلكية.  3عمى ذلؾ، حددت الدراسة 

 دراسات السابقةالتعميؽ عمى ال 3-3

بحككمة  اكثيق  ارتباطاالتي ترتبط  طرح ك تناقش العديد مف المكاضيعجاءت الدراسات السابقة لت

ارتكزت  التي األعمدةمنيا ما عرض الحككمة كمفيـك ك تعريؼ ك فكر، مبينا أىميتيا ك  ،الشركات

ك محاربة  ك الشفافية مف منظكر تعزيز قيـ النزاىة تطرحت بعض الدراسات حككمة الشركاك  ،عمييا

 ، كما تناكؿ بعض الباحثيف حككمة الشركات مف زاكية المسؤكلية االجتماعيةاإلدارم كالمالي الفساد

كفي رفع  ،حككمة الشركات في عممية التنمية الشاممة دكر إلىمف الباحثيف  بعضك تطرؽ  ،لمشركات

عمى  ءلحككمة الشركات بنا لمحميقياس الكضع ا إلىكما تطرقت بعض الدراسات  األداء االقتصادم
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كالعائد كالدكراف كغيره مف المؤشرات  الشركات أسيـالمعايير الدكلية، ك تأثير الحككمة عمى سعر 

كذلؾ تطرقت  ،دكر المراجعة الداخمية في تعزيز حككمة الشركات إلى آخركف ، كما تطرؽالمالية

المشاريع الصغيرة كالمتكسطة في التنمية  دكر إلى الكاردة في البحث العديد مف الدراسات السابقة

كأظيرت  ،كالتمكيف االقتصادم كدكر حاضنات األعماؿ في دعـ المشاريع كانعكاسو عمى التنمية

 تطبيؽ مبادئ بعض الدراسات المعكقات التي تكاجو المشاريع الصغيرة كذلؾ المعكقات التي تكاجو

 حككمة الشركات.

 

 :الدراسات السابقة  أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف 3-4

تعتبر دراسة أثر تطبيؽ الحككمة في المشاريع النسائية عمى التمكيف االقتصادم لممرأة  -1

الشركات في المشاريع  حككمة قكاعد مدكنةالتي تتناكؿ  األكلى في فمسطيفالدراسة الفمسطينية 

 المنفذة مف خبلؿ الجمعيات. النسائية

بينما ركزت الدراسة عمى  ،مف حككمة الشركاتأغمب الدراسات ركزت عمى جكانب جزئية  -2

 حككمة الشركات بشكؿ عاـ.

بعممية التمكيف  كارتباطو الشركات، لحككمة التنمكم األثر بتكضيح الدراسة ىذه تميزت  -3

 .االقتصادم لممرأة الفمسطينية

في  تبحث ىذه الدراسة في مصطمح حديث في عالـ المؤسسات في فمسطيف كىك الحككمة -4

 .الصغيرةالمشاريع 

 

 

 



69 

 

 

 نفصم انرابعا

 مىهدٍت انذراصت

 
  منيج الدراسة 4-1

ة ككصؼ الظاىرة في الكقت استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى دراس

كتحميميا مف خبلؿ فحص الفرضيات المتعمقة بالظاىرة المدركسة، كىك   كما ىي في الكاقعالحاضر 

 ىذه الدراسات. المنيج المناسب كاألفضؿ لمثؿ

 (SPSS)ب   المعركفة االجتماعية لمعمـك الحزمة اإلحصائية برنامج كلفحص الفرضيات استخدـ

كلتحميؿ  ،تساؤالت الدراسة عف تجيب التي الرئيسة النتائج إلى كالكصكؿ األكلية البيانات لتحميؿ

كتحميؿ التبايف كغيره مف تـ استخداـ المتكسطات لحسابية كاالنحرافات المعيارية  إحصائياالبيانات 

 .اإلحصائيةاالختبارات 

 

 مجتمع الدراسة 4-2

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع الجمعيات المسجمة لدل كزارة الداخمية في محافظة الخميؿ كالبالغ 

 )كزارة الداخمية(. 137عددىـ 

 

 عينة الدراسة 4-3

المسجمة لدل  مف الجمعياتجمعية  101عينة عشكائية مككنة مف كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار 

تـ احتساب العينة  ،% مف مجتمع الدراسة74كالتي تمثؿ ما نسبتو  كزارة الداخمية في محافظة الخميؿ
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استبيانات في كؿ  3تـ تكزيع حيث  ،(Survey Systemمف خبلؿ برنامج احتساب العينات )

%، 74.56التالي تككف نسبة االسترداد كب ،استبانو 303مف أصؿ  اَ استبيان 226كتـ استرداد  ،جمعية

 (.4انظر ممحؽ رقـ ) ممعمكمات الشخصية كالديمغرافية لممبحكثيفلعرض  كىناؾ

   أداة الدراسة 4-4

استخدمت الباحثة أداة االستبياف لقياس تأثير تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى التمكيف 

ثبلثة أقساـ: القسـ األكؿ يحتكم عمى معمكمات عامة االقتصادم لممرأة الفمسطينية كالتي تككنت مف 

كالقسـ الثالث كاألخير  ،كالقسـ الثاني عف مجاالت تطبيؽ الحككمة كىي ستة مجاالت ،عف المبحكثيف

عف التمكيف االقتصادم كيتككف مف ستة مجاالت أيضا، كتتدرج اإلجابة عمى الفقرات كاآلتي: 

عمى  ( 4( ك اإلجابة)دائما=3اإلجابة)غالبا= ،(2اإلجابة)أحيانا= ،(1اإلجابة)نادرا= ،(0)أبدا=اإلجابة

 المقياس الخماسي.

 ثبات األداة 4-5

ثبات أداة الدراسة يعبر عف مدل تجانس ك تناسؽ)اتساؽ( إجابات المبحكثيف عمى فقرات كعبارات أداة 

ينة ذا أعيد تطبيقيا عمى عكبالتالي أف تعطي أداة الدراسة النتائج نفسيا إ ،الدراسة كمدل دقة إجاباتيـ

. ك لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ طريقة معامبلت الثبات يانفس الظركؼ في أخرل مماثمة

 ي :تككانت النتائج عمى النحك اآل ،اكركنباخ ألف
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 (: معامالت الثبات كركنباخ الفا1جدكؿ رقـ)

 معامؿ الثبات ألفا كركنباخ عدد الفقرات المجاؿ

 0.76 11 العامة كمجمس اإلدارة ييئةال
 0.80 5 األفراد حقكؽ

 0.88 8 إدارة الجمعية
 0.85 9 التدقيؽ

 0.82 7 اإلفصاح كالشفافية
 0.85 8 أصحاب المصالح

 0.94 48 الدرجة الكمية لعناصر الحككمة
 0.90 6 اتخاذ القرار
 0.90 6 إنشاء المشركع
 0.92 7 إدارة المشركعات

 0.91 6 يؿجمب التمك 
 0.91 5 رفع الدخؿ

 0.89 5 المشاركة المجتمعية
 0.97 35 الدرجة الكمية لمتمكيف االقتصادم
 0.96 83 الدرجة الكمية ألداة الدراسة

( 0.94بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية لفقرات مجاؿ تطبيؽ الحككمة) :يتضح مف الجدكؿ السابؽ 

مما  ،(0.96بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية ألداة الدراسة)كما  ،(0.97كلمجاؿ التمكيف االقتصادم)

 % مف النتائج الحالية فيما لك تـ إعادة القياس96يدؿ عمى أف أداة الدراسة الحالية قادرة عمى إنتاج 

 كىذه القيـ اعتبرت مرتفعة ك مناسبة ألغراض الدراسة. ،نفسيا الظركؼب كالبحث كاستخداميا مرة أخرل

  صدؽ األداة 4-6

الذيف أبدكا بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم االختصاص، تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة 

بعض المبلحظات كاآلراء حكؿ مدل صبلحية المقياس في دراسة تأثير تطبيؽ الحككمة في المشاريع 

ئمتو ليذا الصغيرة عمى التمكيف االقتصادم لممرأة الفمسطينية، كقد أشاركا إلى صبلحية فقراتو كمبل

 الغرض.
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مف ناحية أخرل تـ حساب معامبلت االرتباط بيرسكف بيف كؿ مجاؿ أك محكر مف محاكر تطبيؽ 

الحككمة مع الدرجة الكمية لتطبيؽ الحككمة ككذلؾ بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت التمكيف االقتصادم مع 

عندما تككف  ةة صدؽ عاليالدرجة الكمية لمتمكيف االقتصادم، كتعتبر أداة الدراسة بأنيا تتمتع بدرج

 ( مما يدؿ عمى ارتباط0.05جميع أك معظـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا)مستكل داللتيا اقؿ مف 

كبالتالي يدؿ عمى زيادة االتساؽ أك التناسؽ  ،الكمية التي تنتمي إلييا ىذه المجاالت الفرعية بمجاالتيا

أف جميع معامبلت ك يتضح مف الجدكؿ أدناه لمحاكر. الداخمي لمفقرات داخؿ ىذه المجاالت أك ا

كأف أداة الدراسة المستخدمة قادرة  ،عمى تمتع أداة الدراسة بصدؽ عاؿ االرتباط دالة إحصائيا مما يدؿ

ي يكضح نتائج معامبلت تكالجدكؿ اآل ،أجميابدرجة مرتفعة عمى تحقيؽ األىداؼ التي كضعت مف 

 االرتباط بيرسكف.

يـ معامالت االرتباط بيف مجاالت أداة الدراسة كدرجاتيا الكمية)تطبيؽ (: مصفكفة ق2جدكؿ رقـ)

 الحككمة كالتمكيف االقتصادم(

 

 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المجاؿ

 0.00 0.80 العامة كمجمس اإلدارة الييئة
 0.00 0.60 األفراد حقكؽ

 0.00 0.80 إدارة الجمعية
 0.00 0.77 التدقيؽ

 0.00 0.80 اإلفصاح كالشفافية
 0.00 0.76 أصحاب المصالح
 0.00 0.84 اتخاذ القرار
 0.00 0.88 إنشاء المشركع
 0.00 0.91 إدارة المشركعات
 0.00 0.82 جمب التمكيؿ
 0.00 0.75 رفع الدخؿ

 0.00 0.81 المشاركة المجتمعية



73 

 

 ومىرج انذراصت: 4-7

 ( نمكذج الدراسة1الشكؿ رقـ )
 تابعالمتغير ال                                                 مستقؿالمتغير ال 

 تمكيف المرأة اقتصاديان   معايير الحككمة                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر: إعداد الباحثة

الييئة العامة كمجمس 
 االدارة

 ؿرفع الدخ

 جمب التمكيؿ

 إدارة المشركع

 إنشاء المشركع

 اتخاذ القرارات

 حقكؽ األفراد

 إدارة الجمعية

 التدقيؽ

 اإلفصاح كالشفافية

 المشاركة المجتمعية
 أصحاب المصالح
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 ك قياسيا متغيرات الدراسة 4-8

 مف خبلؿ المحاكر التالية: يا في االستبيافاسيقتي تـ الك  الحككمة المستقؿ: رالمتغي

كىي  الجمعيةىي الييئة العامة المككنة مف مجمكع أعضاء  :العامة كمجمس اإلدارة الييئة .1

 ،(NDC)ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م أك الييئة الجمعيةالسمطة العميا في 

2015.( 

تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة  معنكية مستقمة اتىي شخصي :األفراد حقكؽ .2

أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ 

ركز تطكير المؤسسات األىمية )م اقتسامو بيف األعضاء أك لتحقيؽ منفعة شخصية

 ).2015 ،(NDC)الفمسطيني

ص اشخأ ـقرار مف مجمس اإلدارة، كىب ـيتـ تعييني كفص مكظفاشخأ ـى :إدارة الجمعية .3

مف الناحية اإلدارية كالمالية، كيشكؿ المدير التنفيذم حمقة كصؿ بيف المكظفيف  كفمؤىم

كأنشطتيا،  الجمعية، كينفذ برامج لممؤسسةكمجمس اإلدارة. كىك الذم يسير الشؤكف اليكمية 

ركز تطكير المؤسسات )م المؤسسةكالتي بالنياية تساعد مجمس اإلدارة عمى تحقيؽ رسالة 

 ).2015 ،(NDC)األىمية الفمسطيني

كتحمؿ المسؤكلية مف  الجمعيةىي كجكد آليات لتقديـ التقارير حكؿ استخداـ مكارد  :التدقيؽ .4

ركز تطكير )م كرؤيتيا الجمعيةقبؿ المسئكليف عف قراراتيـ، أك عف اإلخفاؽ في تحقيؽ أىداؼ 

 ).2015 ،(NDC)المؤسسات األىمية الفمسطيني

ي تكفير المعمكمات المكثكقة كالدقيقة المتعمقة بالنشاطات كاإلجراءات ى: اإلفصاح كالشفافية .5

كالقرارات كالسياسات. كضماف كصكؿ المستفيديف كالجميكر كالجيات الرسمية ذات العبلقة 

 ).2015 ،(NDC)ركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطيني)م كالمانحيف لممعمكمات
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صحاب المصالح ىـ مجمكعة األفراد كالجماعات كالمؤسسات التي تؤثر أ :صحاب المصالحأ .6

ركز تطكير المؤسسات األىمية )م كتتأثر باألفعاؿ كالقرارات التي تتخذىا الشركة

 ).2015 ،(NDC)الفمسطيني

 مف خبلؿ المحاكر التالية: و في االستبيافاسيقتـ  التابع: التمكيف االقتصادم ريالمتغ

ة تفكير مرّكبة، اليدؼ منيا اختيار أفضؿ البدائؿ ك الحمكؿ المتاحة لمفرد عممي:اتخاذ القرار .1

 (.5102 ،)عبيد الكصكؿ إلى الحؿ كاليدؼ المرجك في مكقؼ معّيف، مف أجؿ

 (2014 ،)مركاف كضع تصكر عاـ عف فكرة المشركع ك طريقة تنفيذه :إنشاء المشركع  .2

دارة المكارد ال :إدارة المشركعات .3 متاحة في المشاريع، مثؿ: المكارد البشرّية أك عممية تنظيـ كا 

المكارد المادية، بطريقة يمكف مف خبلليا إنجاز المشركع بنجاح في ظؿ مراعاة عكامؿ الجكدة 

 (.5102 ،)تعامرة ةحكالكقت كالتكمفة المتا

تجييز المشاريع ل ىك البحث عف الطرؽ المناسبة لمحصكؿ عمى األمكاؿ :جمب التمكيؿ .4

مشركع أك عند إحبلؿ كتجديد بالمعدات أك األصكؿ الرأسمالية سكاء عند إنشاء الاالستثمارية 

 (.2015 ،)سعد الديف معدات كتجييزات

زيادة مصادر الدخؿ المالي لؤلسرة بسبب عدـ كفاية الدخؿ الشيرم لتكفير حياة  :رفع الدخؿ .5

 .ال سيما في ظؿ الغبلء المعيشّي، كالمشاكؿ االقتصادّية ،براحة أكبر كلمعيشكريمة 

يشير مفيكـ المشاركة المجتمعية إلى اشتراؾ السكاف جميعيـ أك بعضيـ  :مشاركة المجتمعيةال .6

كىي  ىداؼ العامة لمدكلةألفي ذلؾ تحديد ا جتماعية بماقتصادية كاالالافي الحياة السياسية ك 

 (.2014 ،)القيؽ طيةار مف الديمقدما بذلؾ تمثؿ مستكل متق
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 فرضٍاث انذراصت  4-9

 :اآلتيةلتحقؽ مف صحة الفرضيات إلى اتسعى الدراسة الحالية 

الفرضػػية الرئيسػػية: ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تػػأثير تطبيػػؽ الحككمػػة فػػي المشػػاريع 

 الصغيرة عمى التمكيف االقتصادم لممرأة الفمسطينية.

 ية اآلتية :كيتفرع عنيا الفرضيات الفرع

لمػرأة قدرة اال يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى  .1

 عمى زيادة الدخؿ. الفمسطينية

 قػػدرةال يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ الحككمػػة فػػي المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى  .2

 عمى اتخاذ القرارات. لمرأة الفمسطينيةا

قػػدرة لػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ الحككمػػة فػػي المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى ال يكجػػد تػػأثير ذك دال .3

 الفمسطينية عمى إنشاء المشاريع.المرأة 

قػػدرة ال يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ الحككمػػة فػػي المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى  .4

 عمى إدارة المشاريع. الفمسطينيةالمرأة 

قػػدرة مػػة فػػي المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى ال يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ الحكك .5

 عمى المشاركة المجتمعية. الفمسطينيةالمرأة 

قػػدرة ال يكجػػد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ الحككمػػة فػػي المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى  .6

 .جمب التمكيؿالفمسطينية عمى المرأة 
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 انمعاندت االحصائٍت 4-11

كقد تـ إدخاليا جعتيا تمييدا إلدخاليا إلى الحاسكب بعد جمع بيانات الدراسة، قامت الباحثة بمرا 

 ،(0)أبدا=معينة أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية كاآلتي: اإلجابةَا أرقام لمحاسكب بإعطائيا

( بحيث كمما زادت درجة 4( ك اإلجابة)دائما=3اإلجابة)غالبا= ،(2اإلجابة)أحيانا= ،(1اإلجابة)نادرا=

أثير تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى التمكيف االقتصادم لممرأة تاالستجابة زادت درجة 

 .الفمسطينية

كقد تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات 

الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كقد تـ فحص فرضيات الدراسة عف طريؽ تحميؿ االنحدار الخطي 

كتـ  ،بسيط بيف كؿ المتغير المستقؿ كىك تطبيؽ الحككمة مع كؿ متغير تابع حسب نمكذج الدراسةال

استخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة كمعامبلت االرتباط بيرسكف لفحص 

 .(SPSS)صدؽ أداة الدراسة، كذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية

 مفتاح التصحيح 4-11

(، تـ حساب فرؽ أدنى 4_  0بعد إعطاء اتجاىات أفراد العينة أرقاما تمثؿ أكزانا التجاىاتيـ مف )

( كىك ما يسمى المدل، ثـ تـ 4=  0-4كبالتالي يصبح الناتج) 4مف أعمى قيمة كىي  0قيمة كىي 

 5/4ليصبح الناتج =  5ك قسمة قيمة المدل عمى عدد المجاالت المطمكبة في الحكـ عمى النتائج كى

( كذلؾ إلعطاء الفترات الخاصة 0، كبالتالي نستمر في زيادة ىذه القيمة ابتداء مف أدنى قيمة)0.8= 

 (.5انظر ممحؽ رقـ) ،بتحديد الحالة أك االتجاه باالعتماد عمى الكسط الحسابي
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 خامشانفصم ان

 اإلحصائٍتتحهٍم وتائح انذراصت وانمعاندت 

 قرات االستبيافتحميؿ ف 5-1

 عناصر الحككمة 5-1-1
 العامة كمجمس اإلدارة أكال: الييئة

كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية
 العامة كمجمس اإلدارة: بالييئة

 العامة كمجمس اإلدارة الييئةمحكر (: 3الجدكؿ)
 كمجمس اإلدارة العامة الييئة الرقـ

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة جدا %87.8 0.81 3.51 .عضكا 13-7مف  اإلدارة مجمس أعضاء عدد  .1
 مرتفعة جدا %87.4 0.80 3.50 تكجو الدعكة إلى اجتماعات الييئة العامة العادية كغير العادية مف قبؿ مجمس اإلدارة.  .2
 مرتفعة جدا %85.7 0.94 3.43 ئة العامة عمى تعييف المدقؽ الخارجيتكافؽ اليي  .3
 مرتفعة جدا %85.2 0.90 3.41 يستمع األعضاء إلى تقرير مدقؽ الحسابات الخارجي في اجتماع الييئة العامة  .4
 مرتفعة جدا %83.1 0.99 3.32 .سنكات أربع عف تزيد ال اإلدارة مجمس عمؿ مدة  .5
انظا اإلدارة مجمس يضع  .6  مرتفعة %76.3 1.06 3.05 تضارب المصالح لتجنب مكتكبنا من
 مرتفعة %73.7 1.05 2.95 كليف البارزيف سنكينا.ؤ بتقييـ أداء المدير العاـ، كالمسيقـك مجمس اإلدارة   .7

8.  
ترسؿ الدعكة الجتماع الييئة العامة متضمنة جدكؿ األعماؿ، إلى كؿ عضك قبؿ 

 د االجتماع.أربعة عشر يكمنا عمى األقؿ مف مكع
 مرتفعة 73.1% 1.10 2.92

 مرتفعة %70.4 1.17 2.81 تعمؿ الجمعية عمى تقييـ أداء مجمس اإلدارة مرة سنكيا عمى األقؿ  .9
 مرتفعة %69.4 1.27 2.77 يتـ التصكيت بطريقة االقتراع السرم.  .10

11.  
ت يزكد األعضاء الجدد بكتاب يكضح حقكقيـ ككاجباتيـ كمسؤكلياتيـ ك كافة البيانا

 .كالكثائؽ المتعمقة بالجمعية
 مرتفعة 66.0% 1.22 2.64

 مرتفعة %78.0 0.56 3.12 الدرجة الكمية 

 
يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

كسط الحسابي، كتشير التي تقيس الييئة العامة كمجمس اإلدارة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات ال

الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي 
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مما يدؿ عمى أف  ،%(78( بكزف نسبي)0.56( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)3.12لمدرجة الكمية)

 جمس اإلدارة مرتفعة.درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات الييئة العامة كم

فقرة أعمى الفقرات:  تكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء

( كانحراؼ معيارم 3.51عضكا.( بمتكسط حسابي مقداره ) 13-7)عدد أعضاء مجمس اإلدارة مف 

جدد بكتاب يكضح حقكقيـ : الفقرة )يزكد األعضاء الكانت أدنى الفقرات  في حيف ،(0.81مقداره )

( 2.64( بمتكسط حسابي مقداره )انات كالكثائؽ المتعمقة بالجمعيةككاجباتيـ كمسؤكلياتيـ ك كافة البي

  .(1.22كانحراؼ معيارم مقداره )

ية : تتمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

عضكا، تكجو الدعكة إلى اجتماعات الييئة العامة العادية كغير  13-7دارة مف عدد أعضاء مجمس اإل

العادية مف قبؿ مجمس اإلدارة، تكافؽ الييئة العامة عمى تعييف المدقؽ الخارجي، يستمع األعضاء إلى 

 مؿ مجمس اإلدارة ال تزيد عف أربع، مدة عالعامةتقرير مدقؽ الحسابات الخارجي في اجتماع الييئة 

بتقييـ أداء نكات، يضع مجمس اإلدارة نظامنا مكتكبنا لتجنب تضارب المصالح، يقكـ مجمس اإلدارة س

كليف البارزيف سنكينا، ترسؿ الدعكة الجتماع الييئة العامة متضمنة جدكؿ األعماؿ، ؤ المدير العاـ، كالمس

ة عمى تقييـ أداء إلى كؿ عضك قبؿ أربعة عشر يكمنا عمى األقؿ مف مكعد االجتماع، تعمؿ الجمعي

مجمس اإلدارة مرة سنكيا عمى األقؿ، يتـ التصكيت بطريقة االقتراع السرم، يزكد األعضاء الجدد 

 بكتاب يكضح حقكقيـ ككاجباتيـ كمسؤكلياتيـ ك كافة البيانات كالكثائؽ المتعمقة بالجمعية.

عيات المسجمة لدييا مما يجعميا تعزكا الباحثة ىذه النتيجة إلى كجكد رقابة مف كزارة الداخمية عمى الجم

ثر انضباطا فيما يتعمؽ بمجمس اإلدارة كالييئة العامة مف حيث االنتخابات كعدد األعضاء كالتقارير كأ

 المالية كاإلدارية السنكية الممزمة.
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 ثانيا: حقكؽ األفراد

مفقرات المتعمقة كاألكزاف النسبية ل ،االنحرافات المعيارية ،ي يكضح األكساط الحسابيةتالجدكؿ اآل

 بحقكؽ األفراد:

 حقكؽ األفرادمحكر (: 4الجدكؿ)

 حقكؽ األفراد الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة جدا %80.8 1.01 3.23 يتمتع الفرد بالحؽ في انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة في اجتماع الييئة العامة.  .12

 مرتفعة %78.9 1.01 3.15 الترشح لعضكية مجمس اإلدارة.يتمتع الفرد بالحؽ في   .13

 مرتفعة %74.9 1.01 3.00 المعاممة العادلة لجميع األفراد كتمتعيـ بالحقكؽ نفسيا  .14

 مرتفعة %73.8 1.08 2.95 .يتـ دعكة جميع األفراد في اجتماعات الييئة العامة العادية كغير العادية  .15

 مرتفعة %68.9 1.30 2.76 لجمعية في اجتماع الييئة العامة العادم.مفرد انتخاب مدقؽ حسابات ال حؽي  .16

 مرتفعة %75.4 0.81 3.02 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

سابي، كتشير الدرجة الكمية التي تقيس حقكؽ األفراد مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الح

أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة  إلى الكاردة في الجدكؿ

مما يدؿ عمى أف  ،%(75.4( بكزف نسبي)0.81( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)3.02الكمية)

 عة.درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات حقكؽ األفراد مرتف

ىذه الفقرات :  أعمىفي  تكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء

( بمتكسط حسابي اإلدارة في اجتماع الييئة العامةالفقرة )يتمتع الفرد بالحؽ في انتخاب أعضاء مجمس 

: الفقرة )يتمتع الفرد راتفي حيف  كانت أدنى الفق ،(1.01( كانحراؼ معيارم مقداره )3.23مقداره )

( بمتكسط حسابي مقداره في اجتماع الييئة العامة العادم بالحؽ في انتخاب مدقؽ حسابات الجمعية

 .(1.3( كانحراؼ معيارم مقداره )2.76)
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يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات التالية :  ،ك مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

بالحؽ في انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة في اجتماع الييئة العامة، يتمتع الفرد بالحؽ في  يتمتع الفرد

الترشح لعضكية مجمس اإلدارة، المعاممة العادلة لجميع األفراد كتمتعيـ بالحقكؽ نفسيا، يتـ دعكة جميع 

نتخاب مدقؽ حسابات األفراد في اجتماعات الييئة العامة العادية كغير العادية، يتمتع الفرد بالحؽ في ا

 الجمعية في اجتماع الييئة العامة العادم.

الباحثة ىذه النتيجة إلى الكعي المكجكد لدل األفراد كالجمعيات حكؿ أىمية حقكؽ اإلفراد في تعزك 

 الترشح كاالنتخاب ك العدالة في المعاممة. 

 ثالثا: إدارة الجمعية
كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،فات المعياريةاالنحراك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 بإدارة الجمعية:
 بإدارة الجمعية المتعمؽ المحكر(: 5)الجدكؿ

 إدارة الجمعية الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة جدا %80.8 0.97 3.23 تمتـز إدارة الجمعية بتطبيؽ القانكف األساسي في الجمعية بشكؿ كامؿ  .17
 مرتفعة %79.8 0.91 3.19 يتـ تعييف المكظفيف عمى أسس مكضكعية كمينية كتنافسية  .18
 مرتفعة %75.8 1.03 3.03 تقع المسؤكلية النيائية في إدارة الجمعية عمى اإلدارة التنفيذية  .19

20.  
تقع عمى عاتؽ إدارة الجمعية كضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي تكاجو 

 ككيفية التعامؿ معيا كمستكل المخاطرة التي تتعامؿ بيا الجمعية. الجمعية
 مرتفعة 74.8% 0.89 2.99

 مرتفعة %73.2 0.95 2.93 رفع مستكل خبرات العامميف بالجمعية  .21
 مرتفعة %71.5 1.01 2.86 زيادة الميارات اإلدارية كالتنظيمية كالفنية لككادر الجمعية  .22

23.  
ارة التنفيذية لمجمعية لمدل تطبيقيا لبلستراتيجيات ك يتـ تقييـ كمراجعة أداء اإلد

 السياسات ك الخطط ك اإلجراءات المكضكعة.
 مرتفعة 68.1% 1.03 2.73

24.  
ت ك المزايا الخاصة بأعضاء اإلدارة آعتماد أسس منح الحكافز ك المكافيتـ ا

 التنفيذية.
 مرتفعة 65.5% 1.13 2.62

 ةمرتفع %73.7 0.73 2.95 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

التي تقيس إدارة الجمعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية 

ابي لمدرجة الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحس
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مما يدؿ عمى أف  ،%(73.7( بكزف نسبي)0.73( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)2.95الكمية)

 درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات إدارة الجمعية مرتفعة.

ىذه الفقرات : ت أعمى درجات األكساط الحسابية، كقد جاءكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب 

)تمتـز إدارة الجمعية بتطبيؽ القانكف األساسي في الجمعية بشكؿ كامؿ( بمتكسط حسابي مقداره الفقرة 

عتماد أسس منح : الفقرة )يتـ افي حيف  كانت أدنى الفقرات ،(0.97( كانحراؼ معيارم مقداره )3.23)

( 2.26ره )( بمتكسط حسابي مقداالخاصة بأعضاء اإلدارة التنفيذيةت ك المزايا آالحكافز ك المكاف

 .(1.13كانحراؼ معيارم مقداره )

ية : تتمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

تمتـز إدارة الجمعية بتطبيؽ القانكف األساسي في الجمعية بشكؿ كامؿ، يتـ تعييف المكظفيف عمى أسس 

مسؤكلية النيائية في إدارة الجمعية عمى اإلدارة التنفيذية، تقع عمى مكضكعية كمينية كتنافسية، تقع ال

عاتؽ إدارة الجمعية كضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي تكاجو الجمعية ككيفية التعامؿ معيا 

كمستكل المخاطرة التي تتعامؿ بيا الجمعية، رفع مستكل خبرات العامميف بالجمعية، زيادة الميارات 

تنظيمية كالفنية لككادر الجمعية، يتـ تقييـ كمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية لمجمعية لمدل اإلدارية كال

عتماد أسس منح الحكافز تطبيقيا لبلستراتيجيات ك السياسات ك الخطط ك اإلجراءات المكضكعة، يتـ ا

 ت ك المزايا الخاصة بأعضاء اإلدارة التنفيذية.آك المكاف

فقد زاد االىتماـ بتطكير  ،لى التطكر الحاصؿ في المؤسسات بشكؿ عاـتفسر الباحثة ىذه النتيجة إ

كاالىتماـ في كضع الخطط المدركسة كاألنظمة  ،اإلدارة ككضع القكانيف الضابطة لعمؿ الجمعيات

كاالىتماـ بكجكد دليؿ لممكارد البشرية كتدريب العامميف  ،المكتكبة في التقييـ كالتحفيز كالمكافآت

 رىـ.كترقيتيـ كتطكي
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كذلؾ إدارة الجمعيات بالعادة مف الطبقة المتعممة أصحاب الخبرة في العمؿ اإلدارم كالمؤسساتي كعمى 

دراية باألنظمة كالقكانيف ككضع الخطط اإلستراتيجية كدراسة المخاطر المحتممة كغيره مف استحقاقات 

 الخبرة كالتخصص.

 رابعا: التدقيؽ

كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،ي يكضح األكساط الحسابيةتالجدكؿ اآل

 بالتدقيؽ:

 المتعمؽ بالتدقيؽ المحكر(: 6الجدكؿ)

 التدقيؽ الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة جدا %82.0 0.96 3.28 ترفع لجنة التدقيؽ التقارير إلى مجمس اإلدارة عف كؿ األمكر التي تدخؿ ضمف صبلحياتيا  .25
 مرتفعة جدا %81.5 1.14 3.26 يتـ تعييف مدقؽ حسابات خارجي مف قبؿ الييئة العامة لمجمعية  .26
 مرتفعة %72.0 1.21 2.88 يكجد إدارة لمتدقيؽ الداخمي في الجمعية  .27
 مرتفعة %71.9 1.21 2.88 تعد إدارة التدقيؽ الداخمي تقاريرىا دكف أم تدخؿ خارجي  .28

29.  
تحديد أىداؼ كمياـ كصبلحيات كمسؤكليات إدارة التدقيؽ الداخمي بقرار مف مجمس  يتـ

 اإلدارة يتـ تعميمو داخؿ الجمعية
 مرتفعة 71.7% 1.15 2.87

 مرتفعة %71.0 1.16 2.84 يعيف مدير التدقيؽ الداخمي مف قبؿ مجمس اإلدارة بناء عمى تكصية لجنة التدقيؽ  .30
 مرتفعة %68.3 1.21 2.73 داخمي تقييمنا داخمينا مف قبؿ لجنة التدقيؽيتـ تقييـ إدارة التدقيؽ ال  .31
 مرتفعة %61.3 1.25 2.45 يتـ تقييـ إدارة التدقيؽ الداخمي تقييمنا خارجينا مرة كؿ ثبلث سنكات عمى األقؿ  .32
 مرتفعة %60.1 1.30 2.40 يتـ تغيير المدقؽ  الخارجي بشكؿ دكرم  .33
 مرتفعة %71.1 0.79 2.84 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

التي تقيس التدقيؽ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في 

( 2.84حسابي لمدرجة الكمية)الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط ال

مما يدؿ عمى أف درجة اتجاىات  ،%(71.1( بكزف نسبي)0.79كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)

 المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات التدقيؽ مرتفعة.

ىذه الفقرات :  أعمىفي  تكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء

ترفع لجنة التدقيؽ التقارير إلى مجمس اإلدارة عف كؿ األمكر التي تدخؿ ضمف صبلحياتيا( الفقرة )
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في حيف  كانت أدنى الفقرات :  ،(0.96( كانحراؼ معيارم مقداره )3.28بمتكسط حسابي مقداره )

( كانحراؼ معيارم 2.4الفقرة )يتـ تغيير المدقؽ  الخارجي بشكؿ دكرم( بمتكسط حسابي مقداره )

 .(1.3اره )مقد

ية : تتمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

ترفع لجنة التدقيؽ التقارير إلى مجمس اإلدارة عف كؿ األمكر التي تدخؿ ضمف صبلحياتيا، يتـ تعييف 

متدقيؽ الداخمي في الجمعية، تعد مدقؽ حسابات خارجي مف قبؿ الييئة العامة لمجمعية، يكجد إدارة ل

إدارة التدقيؽ الداخمي تقاريرىا دكف أم تدخؿ خارجي، يتـ تحديد أىداؼ كمياـ كصبلحيات كمسؤكليات 

إدارة التدقيؽ الداخمي بقرار مف مجمس اإلدارة يتـ تعميمو داخؿ الجمعية، يعيف مدير التدقيؽ الداخمي 

، يتـ تقييـ إدارة التدقيؽ الداخمي تقييمنا داخمينا مف التدقيؽ ارة بناء عمى تكصية لجنةمف قبؿ مجمس اإلد

كات عمى األقؿ، يتـ قبؿ لجنة التدقيؽ، يتـ تقييـ إدارة التدقيؽ الداخمي تقييمنا خارجينا مرة كؿ ثبلث سن

 الخارجي بشكؿ دكرم. تغيير المدقؽ

لجمعيات المسجمة لدييا مما يجعميا تعزكا الباحثة ىذه النتيجة إلى كجكد رقابة مف كزارة الداخمية عمى ا

 أثر انضباطا فيما يتعمؽ باألمكر المالية كالتدقيؽ الداخمي كالخارجي

 خامسا: اإلفصاح كالشفافية

كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 باإلفصاح كالشفافية:
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 باإلفصاح كالشفافية المتعمؽ المحكر(: 7الجدكؿ)

 اإلفصاح كالشفافية الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

داريان   .34  مرتفعة جدا %90.5 0.72 3.62 تمتـز الجمعية بإصدار تقريرىا السنكم ماليا كا 
 ة جدامرتفع %85.4 0.79 3.42 تكفر الجمعية كؿ البيانات العامة البلزمة لمباحثيف  .35
 مرتفعة جدا %84.5 0.84 3.38 تعمؿ الجمعية كفقا لمنظكمة مف القيـ المنصكص عمييا كالمعمنة  .36
 مرتفعة جدا %84.2 0.81 3.37 تمتـز الجمعية بمتطمبات اإلفصاح كالشفافية الكاردة في القكانيف كاألنظمة كالتعميمات.  .37

38.  
كعف الجية الممكلة لييئاتيا تمتـز الجمعية باإلفصاح عف كافة نشاطاتيا كمشاريعيا 
 المرجعية ك لمكزارة المعنية

 مرتفعة جدا 81.9% 0.87 3.27

 مرتفعة %75.4 0.98 3.02 تعمف الجمعية عف خطط عمميا قبؿ البدء في تنفيذىا  .39

40.  
نجاز إلاعمؿ كتقارير لمجمعية صفحة إلكتركنية عمى اإلنترنت تنشر عمييا تقارير ال

 كالكثائؽ التي تعتبر عامة
 مرتفعة 71.1% 1.24 2.85

 مرتفعة جدا %81.9 0.63 3.27 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

التي تقيس اإلفصاح كالشفافية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية 

ردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكا

مما يدؿ عمى أف  ،%(81.9( بكزف نسبي)0.63( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)3.27الكمية)

 درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات اإلفصاح كالشفافية مرتفعة.

في مقدمة ىذه الفقرات :  تتنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء كرتبت فقرات األداة ترتيبا

داريان( بمتكسط حسابي مقداره ) ( كانحراؼ 3.62الفقرة )تمتـز الجمعية بإصدار تقريرىا السنكم ماليا كا 

: الفقرة )لمجمعية صفحة إلكتركنية عمى تى الفقرافي حيف  كانت أدن ،(0.72معيارم مقداره )

تنشر عمييا تقارير العمؿ كتقارير االنجاز كالكثائؽ التي تعتبر عامة( بمتكسط حسابي مقداره  اإلنترنت

 (.1.24( كانحراؼ معيارم مقداره )2.85)

ية : تتمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،ك مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

داريان، تكفر الجمعية كؿ البيانات العامة البلزمة لمباحثيف، تمتـز الجمعية بإصدار تقريرىا السنكم م اليا كا 

تعمؿ الجمعية كفقا لمنظكمة مف القيـ المنصكص عمييا كالمعمنة، تمتـز الجمعية بمتطمبات اإلفصاح 
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كالشفافية الكاردة في القكانيف كاألنظمة كالتعميمات، تمتـز الجمعية باإلفصاح عف كافة نشاطاتيا 

كعف الجية الممكلة لييئاتيا المرجعية ك لمكزارة المعنية، تعمف الجمعية عف خطط عمميا قبؿ كمشاريعيا 

نجاز إلاشر عمييا تقارير العمؿ كتقارير البدء في تنفيذىا، لمجمعية صفحة إلكتركنية عمى اإلنترنت تن

 كالكثائؽ التي تعتبر عامة.

كاألصكات المنادية بذلؾ  ،فصاح كالشفافيةتفسر الباحثة ىذه النتيجة باف التكجو العالمي نحك اإل

كالجيات المختصة بنشر ىذه الثقافة منتشرة بشتى الكسائؿ مما يجعؿ الجمعيات تقؼ أماـ مطالب مف 

 ،جيات مختصة كمف أفراد المجتمع باإلفصاح عف بياناتيا كخطتيا لتككف بعيدة عف الفساد كاالتيامات

 .ية بتسميـ تقرير إدارم كمالي سنكم مكقع مف الييئة العامةإضافة إلى إلزاميا مف قبؿ كزارة الداخم

 سادسا: أصحاب المصالح

كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 بأصحاب المصالح:

 بأصحاب المصالح المتعمؽ المحكر(: 8الجدكؿ)

 أصحاب المصالح الرقـ
الكسط 

 حسابيال
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة جدا %87.4 0.77 3.50 يكجد نظاـ مالي كاضح في الجمعية  .41
 مرتفعة جدا %86.7 0.77 3.47 يكجد نظاـ إدارم كاضح في الجمعية  .42

43.  
دكف تمييز بينيـ بسبب أصحاب المصالح اآلخريف بالتساكم تعامؿ الجمعية 

 فالعرؽ أك الجنس أك الدي
 مرتفعة جدا 86.1% 0.85 3.44

 مرتفعة %74.8 1.06 2.99 يكجد نظاـ تكظيؼ كاختيار كتعاقد كترقية معمف ككاضح ك شفاؼ في الجمعية  .44
 مرتفعة %72.8 1.05 2.91 تجاه مكظفييا كاضحة ك مكتكبةسياسة الجمعية   .45
 مرتفعة %69.0 1.07 2.76 لمخالفات المكظفيف يكجد نظاـ تأديبي  .46
 مرتفعة %67.7 1.10 2.71 أصحاب المصالح في اتخاذ القراراتإشراؾ   .47
 مرتفعة %67.5 1.06 2.70 يشارؾ المكظفكف في كضع الخطط كالسياسات كالتطكير كتقييـ أداء الجمعية  .48

 مرتفعة %76.5 0.68 3.06 الدرجة الكمية 
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مف فقرات أداة الدراسة يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة 

التي تقيس أصحاب المصالح مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية 

الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 

مما يدؿ عمى أف  ،%(76.5( بكزف نسبي)0.68( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)3.06الكمية)

 درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات أصحاب المصالح مرتفعة.

في مقدمة ىذه الفقرات :  تكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء

عيارم مقداره ( كانحراؼ م3.5الفقرة )يكجد نظاـ مالي كاضح في الجمعية( بمتكسط حسابي مقداره )

: الفقرة )يشارؾ المكظفكف في كضع الخطط كالسياسات ي حيف  كانت أدنى الفقراتف ،(0.77)

 .(1.06مقداره )( كانحراؼ معيارم 2.7كالتطكير كتقييـ أداء الجمعية( بمتكسط حسابي مقداره )

ة : يتتنتاجات اآلتمخيص ما سبؽ باالسيمكف  ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

أصحاب يكجد نظاـ مالي كاضح في الجمعية، يكجد نظاـ إدارم كاضح في الجمعية، تعامؿ الجمعية 

دكف تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك الديف، يكجد نظاـ تكظيؼ المصالح اآلخريف بالتساكم 

جاه مكظفييا كاضحة شفاؼ في الجمعية، سياسة الجمعية تكاختيار كتعاقد كترقية معمف ككاضح ك 

لمخالفات المكظفيف، إشراؾ أصحاب المصالح في اتخاذ القرارات، يشارؾ  أديبيت كمكتكبة، يكجد نظاـ

 المكظفكف في كضع الخطط كالسياسات كالتطكير كتقييـ أداء الجمعية.

 :لقكانيف منياممزمة بكثير مف ا ف كزارة الداخمية ككزارة العمؿبأ هذكر تعزك الباحثة ىذه النتيجة كما سبؽ 

دارم  قانكف أساسي لمعمؿ كيعاقب تاركو سكاء بالحقكؽ كذلؾ االلتزاـ ب ،كاضحكجكد نظاـ مالي كا 

 الكظيفية. المالية أك
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 عناصر التمكيف االقتصادم 5-1-2
 أكال: اتخاذ القرار

ت المتعمقة كاألكزاف النسبية لمفقرا ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية
 باتخاذ القرار:

 باتخاذ القرار  المتعمؽ المحكر(: 9الجدكؿ)

 اتخاذ القرار الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة جدا %80.4 0.87 3.22 جعؿ المرأة عنصر أكثر فعالية في المجتمع اقتصاديا فيتساىـ المشاريع النسائية   .1
 مرتفعة %78.3 0.88 3.13 ريع النسائية في رفع المستكل االقتصادم لمعائمةتساىـ المشا  .2
 مرتفعة %75.8 0.96 3.03 تساىـ المشاريع النسائية في رفع مستكل اإلنفاؽ لمعائمة  .3
 مرتفعة %74.3 0.95 2.97 تساىـ المشاريع النسائية في قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات المدركسة  .4
 مرتفعة %73.5 0.97 2.94 تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم لممرأة فيالنسائية تساىـ المشاريع   .5
 مرتفعة %73.0 0.97 2.92 تساىـ المشاريع النسائية في فيـ المرأة لمنظكمة التسكيؽ  .6

 مرتفعة %75.9 0.76 3.04 الدرجة الكمية 

مف فقرات أداة الدراسة يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة 

التي تقيس اتخاذ القرار مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة 

( 3.04في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

مما يدؿ عمى أف درجة اتجاىات  ،%(75.9( بكزف نسبي)0.76كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)

 المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات اتخاذ القرار مرتفعة.

كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

صاديا( بمتكسط الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية عمى جعؿ المرأة عنصر أكثر فعالية في المجتمع اقت

في حيف  كانت أدنى الفقرات : الفقرة  ،(0.87( كانحراؼ معيارم مقداره )3.22حسابي مقداره )

( كانحراؼ 2.92)تساىـ المشاريع النسائية في فيـ المرأة لمنظكمة التسكيؽ( بمتكسط حسابي مقداره )

 .(0.97معيارم مقداره )
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تية : تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،لمكافقةمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كا

جعؿ المرأة عنصر أكثر فعالية في المجتمع اقتصاديا، تساىـ المشاريع  فيتساىـ المشاريع النسائية 

النسائية في رفع المستكل االقتصادم لمعائمة، تساىـ المشاريع النسائية في رفع مستكل اإلنفاؽ لمعائمة، 

 في، تساىـ المشاريع النسائية سةائية في قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات المدرك تساىـ المشاريع النس

 تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم لممرأة، تساىـ المشاريع النسائية في فيـ المرأة لمنظكمة التسكيؽ.

المرأة حيف تنخرط في سكؽ العمؿ كتشارؾ في المشاريع الصغيرة تمتمؾ  تفسر الباحثة ىذه النتيجة أف

الكثير مف الميارات كاألدكات التي تمكنيا مف اتخاذ القرارات نتيجة التساع معمكماتيا كتككف أكثر قدرة 

 عمى اإلنفاؽ كتحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم.

 ثانيا: إنشاء المشركع
كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 اء المشركع:بإنش
 بإنشاء المشركع المتعمؽ المحكر(: 10الجدكؿ)

 إنشاء المشركع الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة %78.1 0.84 3.12 تساىـ المشاريع النسائية في إيجاد بيئة عمؿ مناسبة لممرأة  .7
 مرتفعة %76.9 0.89 3.08 تساىـ المشاريع النسائية في خمؽ فرص عمؿ  لممرأة  .8
 مرتفعة %76.3 0.88 3.05 تساىـ المشاريع النسائية  في تحقيؽ الذات  .9

 مرتفعة %76.1 0.83 3.04 تساىـ المشاريع النسائية في الكعي االقتصادم كالتكيؼ المجتمعي  .10

 مرتفعة %73.1 0.88 2.92 تساىـ المشاريع النسائية في مساعدة صاحبات االبتكارات في تحكيؿ أفكارىـ إلي مشاريع  .11

 مرتفعة %72.8 0.94 2.91 تساىـ المشاريع النسائية في تشجيع االستثمار  .12
 مرتفعة %75.6 0.72 3.02 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

با تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية التي تقيس إنشاء المشركع مرتبة ترتي

الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 



91 

 

مما يدؿ عمى أف  ،%(75.6( بكزف نسبي)0.72( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)3.02الكمية)

 حك فقرات إنشاء المشركع مرتفعة.درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ ن

كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( 3.12الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية في إيجاد بيئة عمؿ مناسبة لممرأة ( بمتكسط حسابي مقداره )

انت أدنى الفقرات : الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية في في حيف  ك ،(0.84كانحراؼ معيارم مقداره )

 (.0.94( كانحراؼ معيارم مقداره )2.91تشجيع االستثمار( بمتكسط حسابي مقداره )

ية : تتمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

لمشاريع النسائية في خمؽ فرص ، تساىـ ائة عمؿ مناسبة لممرأةفي إيجاد بيتساىـ المشاريع النسائية 

في تحقيؽ الذات، تساىـ المشاريع النسائية في الكعي  لممرأة، تساىـ المشاريع النسائية عمؿ

االقتصادم كالتكيؼ المجتمعي، تساىـ المشاريع النسائية في مساعدة صاحبات االبتكارات في تحكيؿ 

 المشاريع النسائية في تشجيع االستثمار. أفكارىـ إلي مشاريع، تساىـ

في كثير مف الحاالت حمت مكاف الرجؿ في غيابو نتيجة إلى أف المرأة الفمسطينية الباحثة ىذه ال تعزك

يؼ في األراضي الفمسطينية مما عدا عف كجكد كاقع اقتصادم ضع ،كخاصة في ظؿ كجكد االحتبلؿ

 دخؿ إضافي. نشاء مشاريع صغيرة لتككف مصدردفع المرأة إل
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 ثالثا: إدارة المشركعات
كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 بإدارة المشركعات:
 بإدارة المشركعات المتعمؽ المحكر(: 11الجدكؿ)

 إدارة المشركعات الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 نسبيال

 المستكل

 مرتفعة %78.0 0.87 3.12 تساىـ المشاريع النسائية في خمؽ امرأة ريادية  .13
 مرتفعة %75.0 0.85 3.00 تساىـ المشاريع النسائية في تنمية قدرات المرأة المستقبمية اقتصاديا  .14
 مرتفعة %73.2 0.90 2.93 تساىـ المشاريع النسائية في جعؿ المجتمع منتجان ال مستيمكان   .15
 مرتفعة %72.1 0.87 2.88 تساىـ المشاريع النسائية في زيادة قدرة المرأة عمى المنافسة كاالبتكار  .16
 مرتفعة %71.5 0.91 2.86 تساىـ المشاريع النسائية في امتبلؾ المرأة قدرة التخطيط كالمتابعة  .17
 مرتفعة %71.5 0.96 2.86 احةتساىـ المشاريع النسائية في قدرة المرأة عمى االستخداـ األمثؿ لممكارد المت  .18
 مرتفعة %71.1 0.91 2.85 تساىـ المشاريع النسائية في امتبلؾ المرأة ميارات التفاكض  .19
 مرتفعة %73.2 0.74 2.93 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

لمشركعات مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية التي تقيس إدارة ا

الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 

مما يدؿ عمى أف  ،%(73.2( بكزف نسبي)0.74( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)2.93الكمية)

 لمبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات إدارة المشركعات مرتفعة.درجة اتجاىات ا

كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( كانحراؼ 3.12الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية في خمؽ امرأة ريادية( بمتكسط حسابي مقداره )

: الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية في امتبلؾ ي حيف  كانت أدنى الفقراتف ،(0.87معيارم مقداره )

 .(0.91( كانحراؼ معيارم مقداره )2.85المرأة ميارات التفاكض( بمتكسط حسابي مقداره )

: تيةباالستنتاجات اآل يمكف تمخيص ما سبؽ ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة 

النسائية في خمؽ امرأة ريادية، تساىـ المشاريع النسائية في تنمية قدرات المرأة تساىـ المشاريع 

المستقبمية اقتصاديا، تساىـ المشاريع النسائية في جعؿ المجتمع منتجان ال مستيمكان، تساىـ المشاريع 
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ؾ المرأة قدرة ، تساىـ المشاريع النسائية في امتبلالمرأة عمى المنافسة كاالبتكار النسائية في زيادة قدرة

التخطيط كالمتابعة، تساىـ المشاريع النسائية في قدرة المرأة عمى االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة، 

 تساىـ المشاريع النسائية في امتبلؾ المرأة ميارات التفاكض.

مثؿ التطريز  سطينية بعض الميارات التراثيةالباحثة ىذه النتيجة إلى امتبلؾ المرأة الفم تعزك

مرأة الفمسطينية كتحترؼ كالمنسكجات كتصنيع الشمكع كالخزؼ كغيره مف الميارات التي تحترفيا ال

كفي أغمب حاالت المشاريع التي أنشأتيا المرأة الفمسطينية كانت تمتمؾ خبرة في مجاؿ  ،إداراتيا

ريب المرأة اىتماـ العديد مف المؤسسات المحمية كالمشاريع الممكلة بمجاؿ تد إلىإضافة  ،إدارتيا

داريان.  الفمسطينية عمى إدارة المشاريع كتمكينيا ماليان كا 

 رابعا: جمب التمكيؿ

كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 بجمب التمكيؿ:

 المتعمؽ بجمب التمكيؿالمحكر (:12الجدكؿ)

 جمب التمكيؿ الرقـ
 الكسط

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة %69.7 1.03 2.79 تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى القركض مف مؤسسات اإلقراض  .20
 مرتفعة %68.7 1.01 2.75 تساىـ المشاريع النسائية في تكفير رأس الماؿ  .21
 مرتفعة %68.6 0.96 2.74 تساىـ المشاريع النسائية في زيادة االستثمار  .22
 مرتفعة %66.7 1.00 2.67 تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى مشاريع خارجية ممكلة  .23
 مرتفعة %64.7 1.07 2.59 تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى دعـ مالي مف حاضنات األعماؿ  .24
 مرتفعة %62.3 1.06 2.49 تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى ائتماف تجارم كمصرفي  .25

 مرتفعة %66.8 0.85 2.67 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

التي تقيس جمب التمكيؿ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية 

اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكاردة في الجدكؿ أف 
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مما يدؿ عمى أف  ،%(66.8( بكزف نسبي)0.85( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)2.67الكمية)

 درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات جمب التمكيؿ مرتفعة.

: ة، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقراتساط الحسابيكرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األك 

الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى القركض مف مؤسسات اإلقراض( بمتكسط حسابي 

: الفقرة )تساىـ الفقراتفي حيف  كانت أدنى  ،(1.03( كانحراؼ معيارم مقداره )2.79مقداره )

( 2.49رم كمصرفي( بمتكسط حسابي مقداره )المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى ائتماف تجا

 .(1.06كانحراؼ معيارم مقداره )

: تيةتمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى القركض مف مؤسسات اإلقراض، تساىـ المشاريع النسائية 

، تساىـ المشاريع النسائية في ريع النسائية في زيادة االستثماررأس الماؿ، تساىـ المشا في تكفير

الحصكؿ عمى مشاريع خارجية ممكلة، تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى دعـ مالي مف 

 حاضنات األعماؿ، تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى ائتماف تجارم كمصرفي.

كجكد العديد مف مؤسسات اإلقراض كالمشاريع الممكلة التي تعنى بتممؾ ب النتيجة تفسر الباحثة ىذه

 .لى تمكيف المرأة كزيادة دخميارأة الفمسطينية لمشركعيا الخاص كا  الم
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 خامسا: رفع الدخؿ

برفع كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 الدخؿ:

 برفع الدخؿ المتعمؽ المحكر(: 13الجدكؿ)

 رفع الدخؿ الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة %78.5 0.93 3.14 تكفير دخؿ مستقؿ لممرأة فيمشاريع النسائية تساىـ ال  .26
 تفعةمر  %76.7 0.92 3.07 تساىـ المشاريع النسائية في رفع نسبة الدخؿ  .27
 مرتفعة %76.3 0.99 3.05 تساىـ المشاريع النسائية  في تكفير مصدر آخر لمدخؿ  .28
 مرتفعة %69.8 1.10 2.79 تساىـ المشاريع النسائية  في زيادة المدخرات  .29
 مرتفعة %68.8 1.03 2.75 تساىـ المشاريع النسائية  في تحقيؽ عائد مالي مرتفع لمنساء  .30

 مرتفعة %74.0 0.86 2.96 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

التي تقيس رفع الدخؿ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة 

( 2.96ط الحسابي لمدرجة الكمية)في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكس

مما يدؿ عمى أف درجة اتجاىات  ،%(74( بكزف نسبي)0.86كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)

 المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات رفع الدخؿ مرتفعة.

كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( 3.14رة )تساىـ المشاريع النسائية عمى تكفير دخؿ مستقؿ لممرأة( بمتكسط حسابي مقداره )الفق

: الفقرة )تساىـ المشاريع النسائية  في في حيف  كانت أدنى الفقرات ،(0.93كانحراؼ معيارم مقداره )

 .(1.03مقداره ) ( كانحراؼ معيارم2.75تحقيؽ عائد مالي مرتفع لمنساء( بمتكسط حسابي مقداره )

يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات التالية :  ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

تساىـ المشاريع النسائية عمى تكفير دخؿ مستقؿ لممرأة، تساىـ المشاريع النسائية في رفع نسبة الدخؿ، 
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اريع النسائية  في زيادة تساىـ المشاريع النسائية  في تكفير مصدر آخر لمدخؿ، تساىـ المش

 المدخرات، تساىـ المشاريع النسائية  في تحقيؽ عائد مالي مرتفع لمنساء.

ككف  ،خاصة لممرأة الفمسطينيةريع الصغيرة مف أىـ مصادر الدخؿ أف المشاتفسر الباحثة ىذه النتيجة ب

االدخار كاالستثمار كمف خبلؿ ىذه الدخؿ يمكنيا  ،المشاريع الصغيرة مصدر دخميا ميـ بالنسبة ليا

كقد أثبت المشاريع الصغيرة نجاحات كبيرة في مجاؿ زيادة الدخؿ  ،كتحقيؽ دخؿ مستقؿ كزيادة اإلنفاؽ

 كالتأثير عمى االقتصاد.

 سادسا: المشاركة المجتمعية

كاألكزاف النسبية لمفقرات المتعمقة  ،االنحرافات المعياريةك  ،ي يكضح األكساط الحسابيةتالجدكؿ اآل

 مشاركة المجتمعية:بال

 بالمشاركة المجتمعية المتعمؽ المحكر(: 14الجدكؿ)

 المشاركة المجتمعية الرقـ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة %78.0 0.87 3.12 دمج المرأة في المجتمع اقتصاديا فيتساىـ المشاريع النسائية   .31
 مرتفعة %77.9 0.90 3.12 عـ األسر الفقيرةتساىـ المشاريع النسائية في د  .32
 مرتفعة %78.1 0.91 3.12 تساىـ المشاريع النسائية في تمكيف المرأة مف إظيار قدراتيا في المجتمع اقتصاديا  .33
 مرتفعة %75.0 0.97 3.00 تساىـ المشاريع النسائية في تقميؿ معدالت البطالة  .34
 مرتفعة %74.2 0.94 2.97 مف إظيار قدراتيا في المجتمع تساىـ المشاريع النسائية في تمكيف المرأة  .35

 مرتفعة %76.6 0.77 3.07 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

، كتشير الدرجة التي تقيس المشاركة المجتمعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي

الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 

مما يدؿ عمى أف  ،%(76.6( بكزف نسبي)0.77( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)3.07الكمية)

 .درجة اتجاىات المبحكثيف بشكؿ عاـ نحك فقرات المشاركة المجتمعية مرتفعة
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كرتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات : 

( 3.12دمج المرأة في المجتمع اقتصاديا( بمتكسط حسابي مقداره ) فيقرة )تساىـ المشاريع النسائية الف

اىـ المشاريع النسائية في : الفقرة )تسفقراتفي حيف  كانت أدنى ال ،(0.87كانحراؼ معيارم مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 2.97تمكيف المرأة مف إظيار قدراتيا في المجتمع( بمتكسط حسابي مقداره )

(0.94). 

تية : تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآل يمكف ،مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

ي المجتمع اقتصاديا، تساىـ المشاريع النسائية في دعـ دمج المرأة ف فيتساىـ المشاريع النسائية 

األسر الفقيرة، تساىـ المشاريع النسائية في تمكيف المرأة مف إظيار قدراتيا في المجتمع اقتصاديا، 

تساىـ المشاريع النسائية في تقميؿ معدالت البطالة، تساىـ المشاريع النسائية في تمكيف المرأة مف 

 جتمع.إظيار قدراتيا في الم

مف خبلؿ إدارتيا لممشاريع الصغيرة كاحتكاكيا بسكؽ تعزك الباحثة ىذه النتيجة أف المرأة الفمسطينية 

العمؿ كتحسيف ظركفيا االقتصادية يساعدىا ذلؾ في انخراطيا في المجتمع كممارستيا ألنشطة 

ة مف خبلؿ تشغيؿ سكاء بدعـ األسر الفقرة أك بتقميؿ نسب البطال ،مجتمعية مختمفة كأعماؿ تطكعية

 عدد مف العاطميف في المشاريع المختمفة.

 إجمالي محاكر الحككمة كالتمكيف االقتصادم  5-2
كاألكزاف النسبية لمجاالت كمحاكر  ،االنحرافات المعياريةك  ،كضح األكساط الحسابيةت ةيتكؿ اآلاالجد

 الدراسة:
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 محاور انحىكمت  5-2-1

 الحككمة محاكر (:15الجدكؿ)

 المجاؿ
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة %78.0 0.56 3.12 العامة كمجمس اإلدارة الييئة
 مرتفعة %75.4 0.81 3.02 األفراد حقكؽ

 مرتفعة %73.7 0.73 2.95 إدارة الجمعية
 مرتفعة %71.1 0.79 2.84 التدقيؽ

 دامرتفعة ج %81.9 0.63 3.27 اإلفصاح كالشفافية
 مرتفعة %76.5 0.68 3.06 أصحاب المصالح

 مرتفعة %76.0 0.52 3.04 لعناصر الحككمة المعدؿ العاـ

 

كما  ،(3.04فعة بكسط حسابي)أف الدرجة الكمية لعناصر الحككمة مرتيتضح مف الجدكؿ السابؽ 

ة كمجمس العام الييئةيميو  ،((3.27اإلفصاح كالشفافيةأف أعمى درجات عناصر الحككمة ىك يتضح 

 ،((2.95إدارة الجمعيةثـ  ،((3.02األفراد حقكؽ يميو ،((3.06أصحاب المصالحثـ  ،((3.12اإلدارة

 (. (2.84التدقيؽكاخيرا 

 ،كضركرة عالمية لمكاكبة التطكر اأف الحككمة كآليات تطبيقيا أصبح مطمبتفسر الباحثة ىذه النتيجة 

ال بد مف التزاميا بتطبيؽ مبادئ الحككمة كلذلؾ  كلتتمكف مؤسساتنا مف المنافسة كتقديـ خدمة أفضؿ

كانت الجمعيات مف المؤسسات التي أدركت أىمية الحككمة كتطبيؽ مبادئيا لمكصكؿ إلى أفضؿ أداء 

ف في إجاباتيـ ئ الحككمة كىذا ما أظيره المبحكثك أفضؿ كلتتمكف مف المنافسة مف خبلؿ التزاميا بمباد

بادئ الحككمة الستة التي كردت في ىذه الدراسة كىي ) الييئة حكؿ التزاـ مؤسساتيـ في تطبيؽ م

أصحاب المصالح(  ك  ،اإلفصاح كالشفافية ،التدقيؽ ،إدارة الجمعية ،حقكؽ األفراد ،العامة كمجمس اإلدارة

 .بدرجة مرتفعة
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 محاور انتمكٍه االقتصادي  5-2-2

 التمكيف االقتصادم (: محاكر16الجدكؿ)

الكسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 المستكل

 مرتفعة %75.9 0.76 3.04 اتخاذ القرار
 مرتفعة %75.6 0.72 3.02 إنشاء المشركع
 مرتفعة %73.2 0.74 2.93 إدارة المشركعات
 مرتفعة %66.8 0.85 2.67 جمب التمكيؿ
 مرتفعة %74.0 0.86 2.96 رفع الدخؿ

 مرتفعة %76.6 0.77 3.07 المشاركة المجتمعية
 مرتفعة %73.6 0.65 2.94 لمتمكيف االقتصادم المعدؿ العاـ

 

 ،(2.94مرتفعة أيضا بكسط حسابي) لمتمكيف االقتصادميتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية 

يمييا اتخاذ  ،(3.07)المشاركة المجتمعيةكما يتضح أف أعمى درجات التمكيف االقتصادم ىك 

 ،(2.93)ثـ إدارة المشركعات ،(2.96)يمييا رفع الدخؿ ،(3.02)شاء المشركع ثـ إن ،(3.04)القرار

 (.2.67)جمب التمكيؿ كأخيرا

في المساىمة في تكفير فرص عمؿ مناسبة  الصغيرة مشاريعأىمية ال إلىتفسر الباحثة ىذه النتيجة 

حاضنات الميتمة لممرأة كبيئة عمؿ تتناسب كطبيعتيا عدا عف كجكد العديد مف الجيات الداعمة كال

الدعـ المالي كاإلدارم كالمتابعة  بلؿ المشاريع الصغيرة فيقدمكا ليفبتمكيف النساء الفمسطينيات مف خ

كفتح اآلفاؽ لمتسكيؽ كغيره مف المساعدات التي تسيـ تحقيؽ ىدؼ التمكيف االقتصادم بعناصره الستة 

 رفع ،التمكيؿ جمب ،المشركع إدارة ،ركعالمش إنشاء ،القرارات اتخاذ)المذككرة في ىذه الدراسة كىي 

 . (المجتمعية المشاركةك  ،الدخؿ
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 -:فرضيات مناقشة نتائج اختبار ال  5-3

تـ استخداـ أسمكب تحميؿ االنحدار الخطي البسيط بيف المتغير  ،مف أجؿ فحص الفرضيات

سطينية كعناصرىا: قدرة المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( كالمتغيرات التابعة)التمكيف االقتصادم لممرأة الفم

قدرة المرأة عمى إدارة المشاريع  ،قدرة المرأة في إنشاء المشاريع الصغيرة ،المرأة عمى اتخاذ القرارات

قدرة  ،قدرة المرأة عمى رفع قيمة دخميا ،قدرة المرأة عمى جمب التمكيؿ لممشاريع الصغيرة ، ،الصغيرة

 :كضح نتائج تحميؿ االنحدارت ةيتكؿ اآلاكالجد ،مشاركة المجتمعية(المرأة في ال

 
: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة انفرضٍت انرئٍضٍت 5-3-1 

 عمى التمكيف االقتصادم لممرأة الفمسطينية.

بيف المتغير المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( (: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 17جدكؿ رقـ )

 التابعة)التمكيف االقتصادم لممرأة الفمسطينية كعناصرىا(. كالمتغيرات

 المتغير التابع
االرتباط معامؿ  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

 0.000 8.851 0.509 0.635 1.012 78.332 0.259 0.509 التمكيف االقتصادم

مف الجدكؿ السابؽ كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الرئيسية مما يدؿ عمى أنو يكجد أثر 

ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى التمكيف االقتصادم لممرأة 

طبيؽ الحككمة ( كأف التغير في ت0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.635= بيتاالفمسطينية)معامؿ 

%( كما 25.9في المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في التمكيف االقتصادم لممرأة الفمسطينية بنسبة)

 ( كىك متكسط.0.509بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)
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 كمجمس العامة الييئة)  البحث ىذه في المستخدمة الستة بعناصرىا الحككمة تطبيؽ أف يعني مما

 عمى تأثير لو( المصالح كأصحاب ،كالشفافية اإلفصاح ،التدقيؽ ،الجمعية إدارة ،األفراد حقكؽ ،اإلدارة

 ،القرارات اتخاذ) كىي البحث ىذا في المستخدمة الستة بعناصره الفمسطينية لممرأة االقتصادم التمكيف

حيث أف تطبيؽ  ،(المجتمعية كالمشاركة ،الدخؿ رفع ،التمكيؿ جمب ،المشركع إدارة ،المشركع إنشاء

عناصر الحككمة في الجمعيات الراعية لممشاريع الصغيرة يساعد في تحقيؽ التمكيف االقتصادم لممرأة 

 الفمسطينية.

 

: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع األونى انفرعٍت انفرضٍت 5-3-2

 الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات.

بيف المتغير المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( (: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 18ـ )جدكؿ رق

 اتخاذ القرارات كالمتغير التابع

 المتغير التابع
االرتباط معامؿ  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

 0.000 7.508 0.448 0.648 1.065 56.364 0.201 0.448 القرارات اتخاذ

مف الجدكؿ السابؽ كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الفرعية األكلى مما يدؿ عمى أنو 

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى اتخاذ 

( كأف التغير في تطبيؽ الحككمة في 0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.648= بيتاالقرارات)معامؿ 

%( كما بمغ 20.1المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات بنسبة)

 ( كىك متكسط.0.448معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)
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أف صغيرة يسيـ كيساعد المرأة الفمسطينية عمى مما يعني أف التزاـ تطبيؽ  الحككمة في المشاريع ال

عنصر أكثر فعالية في المجتمع قادر عمى اتخاذ القرارات سكاء برفع الدخؿ الخاص بيا أك برفع تككف 

لماـ عاـ  مستكل اإلنفاؽ لعائمتيا كذلؾ تصبح المرأة قادرة عمى اتخاذ قرارات مدركسة نابعة مف تجربة كا 

 بالمجتمع.

 

: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع انثاوٍتانفرعٍت انفرضٍت  5-3-3 

 الصغيرة عمى قدرة المرأة في إنشاء المشاريع الصغيرة.

بيف المتغير المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( (: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 19جدكؿ رقـ )

 إنشاء المشاريع كالمتغير التابع

 المتغير التابع
االرتباط امؿمع  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

 0.000 7.231 0.435 0.600 1.199 52.293 0.189 0.435 إنشاء المشاريع

الثانية مما يدؿ عمى أنو  كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الفرعية مف الجدكؿ السابؽ

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى قدرة المرأة في إنشاء 

( كأف التغير في تطبيؽ 0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.600= بيتاالمشاريع الصغيرة)معامؿ 

إنشاء المشاريع الصغيرة الحككمة في المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في قدرة المرأة في 

 ( كىك متكسط.0.435%( كما بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)18.9بنسبة)

مما يعني أف تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة يسيـ في زيادة قدرة المرأة الفمسطينية عمى إنشاء 

دىا في تحقيؽ ذاتيا كزيادة المشاريع الصغيرة كخمؽ فرص عمؿ ليا كتكفير بيئة عمؿ مناسبة مما يساع
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كتمكيف المرأة المبدعة مف إظيار مياراتيا في حرؼ معينو كتحكيميا  ،كعييا االقتصادم كاالجتماعي

 إلى مشركع صغير.

 

: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع انثانثت انفرعٍتانفرضٍت   5-3-4

 لمشاريع الصغيرة.الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى إدارة ا

بيف المتغير المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( (: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 20جدكؿ رقـ )

 إدارة المشاريع كالمتغير التابع

 المتغير التابع
االرتباط معامؿ  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

ستكل م
 الداللة
Sig. 

 0.000 8.827 0.508 0.718 0.744 77.918 0.258 0.508 إدارة المشاريع

مف الجدكؿ السابؽ  كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الفرعية الثالثة مما يدؿ عمى أنو 

إدارة يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى 

( كأف التغير في تطبيؽ 0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.718= بيتاالمشاريع الصغيرة)معامؿ 

الحككمة في المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في قدرة المرأة عمى إدارة المشاريع الصغيرة 

 ( كىك متكسط.0.508%( كما بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)25.8بنسبة)

ني أف تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة يسيـ في زيادة قدرة المرأة الفمسطينية عمى إدارة مما يع

المشاريع كجعميا امرأة ريادية تمتمؾ قدرات كميارات تمكنيا مف إدارة المشاريع كأف تككف إنسانة منتجة 

ألمثؿ لممكارد كامتبلكيا في المجتمع قادرة عمى المنافسة كاالبتكار كتمتمؾ ميارة التخطيط كاالستخداـ ا

 ميارة التفاكض.
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: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع انرابعت انفرعٍتانفرضٍت  5-3-5

 الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى جمب التمكيؿ لممشاريع الصغيرة.

بيؽ الحككمة( بيف المتغير المستقؿ)تط(: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 21جدكؿ رقـ )

 ابع جمب التمكيؿكالمتغير الت

 المتغير التابع
االرتباط معامؿ  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

 0.000 6.878 0.418 0.680 0.602 47.304 0.174 0.418 جمب التمكيؿ

السابؽ كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الفرعية الرابعة مما يدؿ عمى أنو مف الجدكؿ 

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى جمب 

( كأف التغير في 0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.680= بيتاالتمكيؿ لممشاريع الصغيرة)معامؿ 

الحككمة في المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في قدرة المرأة عمى جمب التمكيؿ لممشاريع تطبيؽ 

 ( كىك متكسط.0.418%( كما بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)17.4الصغيرة بنسبة)

فير مما يعني أف تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة يسيـ في زيادة قدرة المرأة الفمسطينية عمى تك 

 مصادر لتمكيؿ المشاريع سكاء مف خبلؿ مؤسسات اإلقراض أك مف حاضنات األعماؿ .
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: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع انخامضت انفرعٍتانفرضٍت  5-3-6

 الصغيرة عمى قدرة المرأة عمى رفع قيمة دخميا.

بيف المتغير المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( البسيط (: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي 22جدكؿ رقـ )

 رفع الدخؿ  كالمتغير التابع

 المتغير التابع
االرتباط معامؿ  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

 0.000 5.096 0.322 0.529 1.352 25.967 0.104 0.322 رفع الدخؿ

كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الفرعية الخامسة   (18جدكؿ رقـ ) مف الجدكؿ السابؽ

مما يدؿ عمى أنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى قدرة المرأة 

( كأف التغير في تطبيؽ 0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.529= بيتاعمى رفع قيمة دخميا)معامؿ 

%( 10.4الحككمة في المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في قدرة المرأة عمى رفع قيمة دخميا بنسبة)

 ( كىك متكسط.0.322كما بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)

مسطينية عمى رفع يعني أف تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة يسيـ في زيادة قدرة المرأة الف كىذا

دخميا كزيادة االدخار كزيادة فرص االستثمار مما يحقؽ عائدا ماليا مرتفعا كمصدرا آخر لمدخؿ في 

 األسرة.
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: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع انضادصت انفرعٍتانفرضٍت  5-3-7

 الصغيرة عمى قدرة المرأة في المشاركة المجتمعية.

بيف المتغير المستقؿ)تطبيؽ الحككمة( (: نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط 23ؿ رقـ )جدك

 المشاركة المجتمعية كالمتغير التابع

 المتغير التابع
االرتباط معامؿ  

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

 قيمة ؼ
F 

ثابت 
 االنحدار

معامؿ 
االنحدار 

 بيتا
B 

معامؿ بيتا 
 المعيارم

 قيمة ت
t 

مستكل 
 الداللة
Sig. 

 0.000 6.699 0.409 0.597 1.250 44.870 0.167 0.409 المشاركة المجتمعية

مف الجدكؿ السابؽ كنتائج تحميؿ االنحدار يستنتج رفض الفرضية الفرعية السادسة مما يدؿ عمى أنو 

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى قدرة المرأة في المشاركة 

( كأف التغير في تطبيؽ الحككمة 0.05>0.000مستكل الداللة= ، 0.597= بيتامعية)معامؿ المجت

%( كما 16.7في المشاريع الصغيرة يساىـ في التغير في قدرة المرأة في المشاركة المجتمعية بنسبة)

 ( كىك متكسط.0.409بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف المتغيريف)

المشاريع الصغيرة يسيـ في زيادة قدرة المرأة الفمسطينية عمى أف تطبيؽ الحككمة في  كىذا يدؿ

ظيار قدراتيا في التكاصؿ االجتماعي ،كدمجيا في المجتمع ،المشاركة المجتمعية  ،كالعمؿ التطكعي ،كا 

 كالتقميؿ مف نسب البطالة مف خبلؿ زيادة تشغيؿ أيدم عاممة . ،كدعـ األسر الفقيرة 

 

( مما 0.05أف جميع قيـ ؼ دالة إحصائيا)مستكيات الداللة أقؿ مف ضح يت ةكؿ السابقامف نتائج الجد

يدؿ عمى مبلئمة أسمكب االنحدار البسيط المستخدـ في كصؼ العبلقات بيف المتغيرات التابعة 

 كالمتغير المستقؿ.
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أف أكثر مجاالت التمكيف االقتصادم تأثرا بمتغير تطبيؽ الحككمة ىك إدارة المشاريع كأخيرا يبلحظ 

 ،(0.448يميو اتخاذ القرارات )معامؿ االنحدار المعيارم=  ،(0.508)معامؿ االنحدار المعيارم= 

ثـ جمب التمكيؿ )معامؿ االنحدار  ،(0.435يميو إنشاء المشاريع )معامؿ االنحدار المعيارم= 

ع كأخيرا رف ،(0.409ثـ المشاركة المجتمعية )معامؿ االنحدار المعيارم=  ،(0.418المعيارم= 

 (.0.322الدخؿ )معامؿ االنحدار المعيارم= 

 

 :عمى خبرة المبحكثيف في المؤسسة عناصر الحككمة حسب األىمية بناءترتيب  5-3-8

عمى خبرة المبحكثيف في  بناء األىمية( : عناصر الحككمة مرتبة حسب 24جدكؿ رقـ )

 المؤسسة

 نسبة األىمية العنصر

 %28.3 الييئة العامة كمجمس االدارة

 %21.5 إدارة الجمعية

 %14.3 اإلفصاح كالشفافية

 %13.8 التدقيؽ

 %13.1 حقكؽ األفراد

 %9.0 أصحاب المصالح

 %100.0 المجمكع

عمى خبرة المبحكثيف في  أعمى عناصر الحككمة أىمية بناء أفيبلحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ 

يميو  ،%21.5و إدارة الجمعية بنسبة يمي ،%28.3المؤسسة ىك الييئة العامة كمجمس االدارة بنسبة 
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 ،%13.1ثـ حقكؽ األفراد بنسبة  ،%13.8ثـ التدقيؽ بنسبة  ،%14.3اإلفصاح كالشفافية بنسبة 

 .%9.0كأخيرا أصحاب المصالح بنسبة 

عمى خبرة  ىمة المشاريع النسائية بيا بناءترتيب عناصر التمكيف االقتصادم حسب مسا 5-3-9

 المبحكثيف في المؤسسة:

مساىمة المشاريع النسائية بيا مرتبة حسب  التمكيف االقتصادم( : عناصر 25جدكؿ رقـ )

 بناءان عمى خبرة المبحكثيف في المؤسسة

 نسبة المساىمة العنصر

 %21.2 جمب تمكيؿ

 %19.6 إنشاء المشركع

 %18.5 إدارة المشركع

 %18.5 اتخاذ القرارات

 %12.6 المشاركة المجتمعية

 %9.7 رفع الدخؿ

 %100.0 المجمكع

ع يبلحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف أعمى عناصر التمكيف االقتصادم حسب مساىمة المشاري

يميو إنشاء  ،%21.2عمى خبرة المبحكثيف في المؤسسة ىك جمب تمكيؿ بنسبة  النسائية بيا بناء

 ،%18.5أيضا بنسبة ك اتخاذ القرارات  ،%18.5ثـ إدارة المشركع بنسبة  ،%19.6المشركع بنسبة 

 .9.7% كأخيرا رفع الدخؿ بنسبة ،%12.6ثـ المشاركة المجتمعية بنسبة 
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 مناقشة النتائج مع الدراسات السابقة  5-4
 (الذم ذكر أف الحككمة مطبقة 2015اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة قكيدر )

كس ايجابيا عمى الشركة مف خبلؿ بدرجة مقبكلة في الشركات المساىمة العامة كأف ذلؾ انع

كذلؾ  ،تحسيف مستكل القرارات اإلدارية كرفع كفاءة النظـ اإلدارية كتحسيف مستكل اآلداء

( حكؿ مساىمة المشاريع الصغيرة في 2013اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العرجاف)

تطبيؽ الحككمة  ( حيث أف2013كاتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة الزىرة) ،التنمية اإلقتصادية

( الذم 2010)إبراىيـكذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة  ،أدائيايساعد عمى تطكير المؤسسات كرفع 

  Emara(2014)كفي دراسة ،أظير دكر الحككمة في التنمية كالتطكير في المؤسسات

أظيرت النتائج كجكد عبلقة بيف الحككمة كالنمك مع عدـ تطبيؽ جيد لمحككمة انعكس عمى 

(  كاف ىناؾ 2011كدراسة غبلب ) ،مك في الدكؿ التي أجريت عمييا الدراسةضعؼ الن

 عمى اآلثار الحككمية لمتدقيؽ في جكانب التنمية المستدامة. إجماع

 ( حيث أظير انخفاض في 2013كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة شريدـ )

إلى انخفاض مستكل العكامؿ  تطبيؽ الحككمة بالجمعيات األىمية المصرية كالذم أدرل

( خالفت نتائج ىذه 2012كذلؾ دراسة محمد ) ،التنظيمية كالمالية كالمجتمعية كالقانكنية

الدراسة حيث ضعؼ تطبيؽ الحككمة في الشركات في العراؽ كما نتج عنو مف قصكر في 

 العمؿ المؤسسي.

  المرأة عمى اتخاذ القرار كفيما يتعمؽ بالنتائج حكؿ كجكد عبلقة بيف تطبيؽ الحككمة كقدرة

( حيث كانت إحدل نتائج دراستو أف المشاريع 2016اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة أبك لحية )

الصغيرة تسيـ في حرية اتخاذ القرار كىك ما اتفؽ مع ىذه النتيجة التي أثبتت أف تطبيؽ 
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ل القرارات ( أظيرت ضعؼ مستك 2015بينما دراسة قكيدر) ،الحككمة يؤثر عمى اتخاذ القرار

 اإلدارية في الشركة رغـ تطبيقيا مبادئ الحككمة كىك عكس ما تكصمت إليو ىذه الدراسة. 

  أما النتائج حكؿ العبلقة بيف تطبيؽ الحككمة كقدرة المرأة عمى إنشاء المشاريع الصغيرة اتفقت

ة مميعالمشاريع الصغيرة تسيـ في  أف( الذم ذكر 2013ىذه النتيجة مع دراسة العرجاف)

 التنمية االقتصادية.

  كفيما يتعمؽ بنتائج تطبيؽ الحككمة كعبلقة المرأة عمى إدارة المشاريع تتفؽ ىذه النتيجة مع

( حيث ذكر أف تطبيؽ الحككمة يسيـ في الحد مف الفساد 2015نتيجة دراسة التميمي )

كيد عمى أف ( تـ التأ2013كفي دراسة حدة كالزىرة ) ،اإلدارم كزيادة كفاءة إدارة المؤسسات

 تطبيؽ الحككمة يسيـ في تحسيف إدارة المؤسسة كتطكيرىا.

  نتائج تطبيؽ الحككمة كتأثيرىا عمى قدرة المرأة عمى جمب رفع الدخؿ تتفؽ مع دراسة العجمي

( حيث ذكركا دكر المشاريع الصغيرة في 2013( ك عرجاف )2016( كأبك لحية )2015)

 الدخؿ  الحد مف البطالة كخمؽ  فرص عمؿ كزيادة

  سيامو في زيادة قدرة المرأة عمى المشاركة نتائج تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة كا 

( الذم ذكر دكر الحككمة في تحسيف أداء المؤسسات 2015المجتمعية يتفؽ مع دراسة أفركخ)

( حيث أف 2016كاتفقت أيضا مع دراسة أبك لحية ) ،ةمف خبلؿ التزاميا بالمسؤكلية االجتماعي

 مشاريع الصغيرة تحسف مف مستكل المشاركة في األنشطة االجتماعية.ال
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 ضادسانفصم ان

 وانتىصٍاث االصتىتاخاث

 االستنتاجات 6-1
 كاف االستنتاجات مف لمعديد التكصؿ إلى قادت التي البحثية النتائج مف العديد إلى دراسةال تتكصم لقد

 :يمي ما أىميا
ارة الداخمية في الخميؿ بتطبيؽ عالي لمبادئ الحككمة كالذم تتمتع الجمعيات المسجمة في كز  -1

التمكيف في  إيجابااألمر الذم أثر  ،عكس بدكره عمى المشاريع التي تنفذىا ىذه الجمعياتين

كيف االقتصادم لممرأة فكمما زاد االلتزاـ بتطبيؽ الحككمة زاد التم ،االقتصادم لممرأة الفمسطينية

 الفمسطينية.

عمى  المرأةزيادة قدرة  كتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة قة ايجابية بيف عبل لقد ظيرت -2

الكفاءة في كعمى ذلؾ فإف  ،فعالية في المجتمع اقتصاديا أكثراتخاذ القرارات كجعميا عنصر 

 قدرة المرأة في اتخاذ القرار. زيادة إلىتطبيؽ الحككمة يؤدم 

في أثر في زيادة التزاـ الجمعيات المسجمة لدييا داخمية كزارة الكالتعميمات الصادرة مف مقكانيف ل -3

 مبادئ الحككمة كخاصة فيما يتعمؽ بالشفافية كاإلفصاح. تطبيؽ 

عمى إنشاء المشاريع كخمؽ  المرأةااللتزاـ بتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة يزيد مف قدرة  -4

  .اتكالذم يساعدىا في تحقيؽ الذ لممرأةفرص عمؿ في بيئة مناسبة 

تستطيع المرأة أف تحقؽ ذاتيا كتزيد مف قدرتيا عمى إدارة المشاريع كتنمية قدراتيا االقتصادية  -5

تطبيؽ كزيادة قدرتيا عمى المنافسة كاالبتكار كخمؽ امرأة ريادية مف خبلؿ المساىمة في 

 الحككمة في المشاريع الصغيرة 
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 عمى المرأةقدرة  زيادة يؤدم الىلصغيرة االلتزاـ بتطبيؽ الحككمة في المشاريع اإف االستمرار ب-6

 جمب التمكيؿ لبدء مشاريع جديدة. إمكانيةاالستثمار كتكفير رأس ماؿ كزيادة 

عمى رفع دخميا كالحصكؿ  المرأةااللتزاـ بتطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة يزيد مف قدرة -7

 عمى دخؿ مستقؿ كعائد مالي مرتفع كىذا يؤدم الى زيادة مدخرتيا 

المشاركة  في المرأةقدرة لك تـ بشكؿ أفضؿ سينعكس إيجابا عمى طبيؽ الحككمة في المشاريع ت-8

ظيار قدراتيا كدمجيا في المجتمع بشكؿ أفضؿ.  المجتمعية كا 

 تكصيات الدراسة  6-2

 تكصي الدراسة بما يمي:  ،الدراسة إليياضكء النتائج التي تكصمت  في

 :تكصيات لممرأة 6-2-1

كزيادة  ،االقتصادم لممرأةعمـ مبادئ الحككمة لتأثيرىا االيجابي عمى زيادة التمكيف بت المرأةنكصي 

دارتيا كذلؾ زيادة قدرتيا عمى جمب التمكيؿ كزيادة الدخؿ  نشاء المشاريع كا  قدرتيا عمى اتخاذ القرارات كا 

 كزيادة قدرتيا عمى المشاركة المجتمعية.

 :تكصيات لمجمعيات 6-2-2

 ،كزيادة المراقبة عمى تطبيؽ عناصر الحككمة ،لممكظفيف ـ الحككمةييز تعمنكصي الجمعيات بتعز 

قياس مسؤكؿ عف ليككف كتعييف عضك مف الييئة اإلدارية  ،بشكؿ أساسي في برامجيا ككضع الحككمة

 تطبيؽ الحككمة كمتابعتيا في الجمعية.مدل 
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 :تكصيات عامة 6-2-3

داد برامج إعبلمية كتدريبية لترسيخ ثقافة الحككمة ة باستحداث مركز يتكلى ميمة إعدراستكصي ال.1

 .ى زيادة التمكيف االقتصادم ليالما لو مف تأثير عم لدل المرأة الفمسطينية

 المتعمقة كالقكانيف لمتشريعات شاممة مراجعة بإجراء فمسطيف، في بالتشريع المختصة الجيات تقـك أف.2

 جميع االعتبار بعيف يأخذ بالحككمة خاص تشريع إصدار عمى تعمؿ بحيث الحككمة، بمكضكع

 .الحككمة مكضكع حكؿ عالميا المطركحة كاألمكر المستجدات

مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كمنظمات  ر ثقافة الحككمة في المجتمع،يتطمب تطبيؽ آليات الحككمة نش.3

نو إم، فكؿ كبير في التمكيف االقتصادالمجتمع المدني . فإذا ما أدرؾ المجتمع إف الحككمة تسيـ بش

رساء قكاعدىا كالدفاع عنيا .   سكؼ يدعـ تطبيقيا كا 

كفرض العقكبات عمى  ،مجمعيات بتطبيؽ الحككمةل ممزمةكضع قكانيف عمى الجيات التشريعية .4

 . المقصريف في تطبيؽ تمؾ المبادئ

اإلفصاح عف نسبة التزاميا بالحككمة ضمف اإلفصاح عف ب الجمعيات إلزاـعمى كزارة الداخمية .5

 .اإلفصاح مصدقا مف مدقؽ خارجي كما في البيانات المالية يانات السنكم، يككف ىذاالب

الراعية الجديدة  جمعياتعدـ إعطاء تراخيص لم خاصة كزارة الداخمية يتكجب عمى الجيات المعنية.6

الداخمي التزاما كاضحا بتطبيؽ مدكنة قكاعد حككمة  قبؿ أف يتضمف نظاميالممشاريع الصغيرة 

 .الشركات

 بإلقاء تيتـ دكرية اتإصدار  طريؽ عف ،المجتمع أفراد بيف الصغيرة المشاريع بأىمية الكعي زيادة.7

 نشاءا كيفية إلىالمرأة الفمسطينية  كتكجيو الصغيرة، المشركعات في الناجحة التجارب عمى الضكء

 ككيفية إدارتيا. مجدية صغيرة مشاريع
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لرفع المستكل  ،مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ ينيالقتصادم كاالجتماعي كالدشر الكعي الفكرم كان.8

كي يدرؾ أىمية المشاريع الصغيرة في إحداث أثر تنمكم كتمكيف اقتصادم  الحضارم لممجتمع

التأثير عمى المشاركة المجتمعية ىذه المشاريع لضماف كأىمية تطبيؽ  الحككمة في  ،كخاصة لممرأة

ظيار قدراتيا .  لممرأة كدمجيا في المجتمع كا 

في  الصغيرة ممشاريعاألثر التنمكم لما يتعمؽ بث العممي في األراضي الفمسطينية خاصة ة البحزياد.9

 الفمسطينية. المرأةخاصة تمؾ المشاريع التي تديرىا  ،القطاعات المختمفة
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 لمالحؽا

 ( االستبانو 1رقـ ) ممحؽ
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 
 

 
 
 
 

 أعضاء الهيئة اإلدارية ومدراء الجمعيات الخيرية المحترمين
 تحية وبعد،،، 

 
ر تطبيؽ الحككمة في المشاريع الصغيرة عمى التمكيف يثتأ " بإجراء دراسة حول الباحثةقوم ت

كما ونأمل منك اإلجابة   ة يف حمافظة اخلليل"دراسة اجلمعيات اخلريي""االقتصادم لممرأة الفمسطينية
 ،، وتعترب االجابة على هذا االستبيان عمل طوعيمبا يتوافق مع وجهة نظرك مبوضوعية على األسئلة التالية

ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم احلفاظ على سريتها، وال يطلب ستستخدم علمًا بأن بيانات الدراسة 
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 القسـ األكؿ: معمكمات عامة
 .التي تنطبؽ عميؾ اإلجابةالرجاء كضع دائرة حكؿ 

 المركز الذم تشغمو :

 . غير ذلؾ5إدارية      . عضك ىيئة4. مدير قسـ     3. مدير مشركع     2. مدير جمعية     1

 فما فكؽ      50. 4(     49-40. )3(      39-30. )2(     29-20. )1العمر  

 . غير ذلؾ3 . متزكج2 . أعزب1 الحالة االجتماعية:
 المؤىؿ العممي:

 . ماجستير فأعمى5. بكالكريكس     4  . دبمـك3. ثانكم     2 . أساسي فما دكف  1

 . مؤسسة خيرية4. شراكة        3. عائمي      2        . فردم1  ممكية المشركع:

 .غير ذلؾ5. زراعي  4 . تجارم3 . خدماتي2 . صناعي1  قطاع العمؿ: 
 . مخيـ3  . قرية2 . مدينة1  مكقع الجمعية:

 
 ةنالقسـ الثاني: فقرات االستبا

عف الجمعية التي تعمؿ نيا مف خبلؿ كجية نظرؾ ع كاإلجابة ة الفقرات اآلتية بعنايةقراءنأمؿ منؾ 
 بيا.

 أبدا  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان  الفقرات الرقـ

كىي السمطة العميا في  الجمعية المنتسبيف إلى عضاءاأل ة مفمف مجمكع تتككف الييئة العامة: كمجمس اإلدارة العامة الييئة
شخصان مف المتطكعيف، كىـ  13-7ضاء تتراكح بيف ىك ىيئة مككنة مف مجمكعة مف األعأما مجمس اإلدارة  ،أك الييئة الجمعية

  الجمعية. دارة شؤكفإليتـ انتخابيـ  الييئة العامةأعضاء في 
العادية مف  تكجو الدعكة إلى اجتماعات الييئة العامة العادية كغير 

 .قبؿ مجمس اإلدارة

     

األعماؿ، إلى  ترسؿ الدعكة الجتماع الييئة العامة متضمنة جدكؿ 
 مف مكعد االجتماع. قبؿ أربعة عشر يكمنا عمى األقؿ كعضكؿ 

     

في اجتماع  إلى تقرير مدقؽ الحسابات الخارجي عضاءيستمع األ 
 الييئة العامة 

     

كافة ك  كمسؤكلياتيـ يزكد األعضاء الجدد بكتاب يكضح حقكقيـ ككاجباتيـ 
 .جمعيةة بالمقالبيانات كالكثائؽ المتع

     

      بطريقة االقتراع السرم. يتـ التصكيت 

      .عضكا 13-7 مف اإلدارة مجمس أعضاء عدد 

      .سنكات أربعة عف تزيد ال اإلدارة مجمس عمؿ مدة 

      المصالح تضارب لتجنب مكتكبنا نظامنا اإلدارة مجمس يضع 

      عمى األقؿ ة عمى تقييـ أداء مجمس اإلدارة مرة سنكياجمعيتعمؿ ال 
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      البارزيف سنكينا. ـك مجمس اإلدارة بتقييـ أداء المدير العاـ، كالمسئكليفيق 

      تكافؽ الييئة العامة عمى تعييف المدقؽ الخارجي 

كذلؾ مقابؿ الحصكؿ  ،ـ مف يقكمكف بتقديـ رأس الماؿ لمجمعية أك المشركع عف طريؽ ممكيتيـ لرأس الماؿى :فراداأل حقكؽ
 .ليـ حقكؽ كعمييـ كاجبات ،ة الستثمارىـعمى األرباح المناسب

في اجتماعات الييئة العامة العادية كغير  فراديتـ دعكة جميع األ 
 .العادية

     

      كتمتعيـ بالحقكؽ نفسيا فرادالمعاممة العادلة لجميع األ 

في اجتماع  بالحؽ في انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة فرديتمتع ال 
 الييئة العامة.

     

      بالحؽ في الترشح لعضكية مجمس اإلدارة. فرديتمتع ال 

في اجتماع جمعية بالحؽ في انتخاب مدقؽ حسابات ال فرديتمتع ال 
 الييئة العامة العادم.

     

مف الناحية اإلدارية كالمالية،  كفص مؤىماشخأ ـبقرار مف مجمس اإلدارة، كى ـيتـ تعييني كفص مكظفاشخأ ـى إدارة الجمعية:
، كينفذ برامج لممؤسسةكىك الذم يسير الشؤكف اليكمية  ،يشكؿ المدير التنفيذم حمقة كصؿ بيف المكظفيف كمجمس اإلدارةك 

 .الجمعيةكأنشطتيا، كالتي بالنياية تساعد مجمس اإلدارة عمى تحقيؽ رسالة  الجمعية

      يتـ تعييف المكظفيف عمى أسس مكضكعية كمينية كتنافسية 

 يا الخاصةامنح الحكافز ك المكافئات ك المز  أسساعتماد  ـيت 
 التنفيذية. اإلدارة بأعضاء

     

يا ة لمدل تطبيقمجمعيالتنفيذية ل اإلدارةجعة أداء اكمر  ـتقيي ـيت 
 المكضكعة. اإلجراءاتتيجيات ك السياسات ك الخطط ك ترالبلس

     

      العامميف بالجمعية كل خبراتترفع مس 

      الجمعية كالتنظيمية كالفنية لككادر ت اإلداريةزيادة الميارا 

      تقع المسؤكلية النيائية في إدارة الجمعية عمى اإلدارة التنفيذية 

      تمتـز إدارة الجمعية بتطبيؽ القانكف األساسي في الجمعية بشكؿ كامؿ 

تقع عمى عاتؽ إدارة الجمعية كضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي  
اجو الجمعية ككيفية التعامؿ معيا كمستكل المخاطرة التي تتعامؿ تك 

 بيا الجمعية.

     

ترفع لجنة التدقيؽ  ،اإلجراءات التي يتـ مف خالليا التحقؽ مف االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة كلمصالح العاـىي  التدقيؽ:
كذلؾ لتمكينو مف القياـ بميمتو في الرقابة عمى اإلدارة  يا،التقارير إلى مجمس اإلدارة عف كؿ األمكر التي تدخؿ ضمف صالحيات

 كالمكثكقة التي ستكجو لممساىميف كالمستثمريف. التنفيذية، كفي تكفير المعمكمات الكاضحة

ترفع لجنة التدقيؽ التقارير إلى مجمس اإلدارة عف كؿ األمكر التي  
 صبلحياتيا تدخؿ ضمف

     

      ةجمعيفي ال متدقيؽ الداخميليكجد إدارة  
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      ةمجمعييتـ تعييف مدقؽ حسابات خارجي مف قبؿ الييئة العامة ل 

يعيف مدير التدقيؽ الداخمي مف قبؿ مجمس اإلدارة بناء عمى تكصية  
 لجنة التدقيؽ 

     

يتـ تحديد أىداؼ كمياـ كصبلحيات كمسؤكليات إدارة التدقيؽ  
 الجمعية ميمو داخؿالداخمي بقرار مف مجمس اإلدارة يتـ تع

     

      تعد إدارة التدقيؽ الداخمي تقاريرىا دكف أم تدخؿ خارجي 

      يتـ تقييـ إدارة التدقيؽ الداخمي تقييمنا داخمينا مف قبؿ لجنة التدقيؽ 

ثبلث سنكات  يتـ تقييـ إدارة التدقيؽ الداخمي تقييمنا خارجينا مرة كؿ 
 عمى األقؿ

     

      دقؽ  الخارجي بشكؿ دكرميتـ تغيير الم 

كضماف  ،ىي تكفير المعمكمات المكثكقة كالدقيقة المتعمقة بالنشاطات كاإلجراءات كالقرارات كالسياساتاإلفصاح كالشفافية:
 .كصكؿ المستفيديف كالجميكر كالجيات الرسمية ذات العالقة كالمانحيف لممعمكمات

الكاردة في القكانيف ة كالشفافية بمتطمبات اإلفصاح جمعيتمتـز ال 
 .كاألنظمة كالتعميمات

     

العمؿ  تقاريرا ة صفحة إلكتركنية عمى اإلنترنت تنشر عمييجمعيلم 
 كالكثائؽ التي تعتبر عامةكتقارير االنجاز 

     

داريان  ة بإصدار تقريرىا السنكمجمعيتمتـز ال        ماليا كا 

      لمباحثيفة كؿ البيانات العامة البلزمة جمعيتكفر ال 

      ة كفقا لمنظكمة مف القيـ المنصكص عمييا كالمعمنةجمعيتعمؿ ال 

      ة عف خطط عمميا قبؿ البدء في تنفيذىاجمعيتعمف ال 

ة باإلفصاح عف كافة نشاطاتيا كمشاريعيا كعف الجية لجمعيتمتـز ا 
 الممكلة لييئاتيا المرجعية ك لمكزارة المعنية

     

أصحاب المصالح ىـ مجمكعة األفراد كالجماعات كالمؤسسات التي تؤثر كتتأثر باألفعاؿ كالقرارات التي  :لحأصحاب المصا
 .ةجمعيتتخذىا ال

ة أصحاب المصالح اآلخريف بالتساكم كدكف تمييز لجمعيتعامؿ ا 
 فبينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك الدي

     

      ةلجمعييكجد نظاـ إدارم كاضح في ا 

      ةلجمعينظاـ مالي كاضح في ا يكجد 

كاضح ك شفاؼ في ك يكجد نظاـ تكظيؼ كاختيار كتعاقد كترقية معمف  
 ةلجمعيا

     

كتقييـ أداء  كالتطكير يشارؾ المكظفكف في كضع الخطط كالسياسات 
 الجمعية

     

      ة اتجاه مكظفييا كاضحة ك مكتكبةلجمعيسياسة ا 
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      فات المكظفيفيكجد نظاما تأديبيا لمخال 

      إشراؾ أصحاب المصالح في اتخاذ القرارات ا

 
 

 عبلقة الحككمة في التمكيف االقتصادم 
كتنظـ عمميـ كترفع مف  لمشركعات الصغيرة كالمتكسطةاأداةن فعالة في بناء قطاع  حككمة الشركات

 ة.قدراتيـ اإلدارية كالتي تنعكس عمى اإلنتاجية كدكرىا في عممية التنمي
نيا مف خبلؿ كجية نظرؾ عف الجمعية التي تعمؿ ع كاإلجابة ة الفقرات اآلتية بعنايةقراءنأمؿ منؾ 

 بيا.
 أبدا نادران  أحيانان  غالبان  دائمان  الفقرات الرقـ

تائج المترتبة عممية عقمية يتـ خبلليا المفاضمة بيف مجمكعة بدائؿ مطركحة لحؿ مشكمة ما، كاختيار أنسبيا فى ضكء الن: اتخاذ القرار
 عمييا، كمدل التقدـ نحك تحقيؽ األىداؼ المطمكبة

تساىـ المشاريع النسائية عمى جعؿ المرأة عنصر أكثر فعالية في المجتمع  
 اقتصاديا

     

      تساىـ المشاريع النسائية في رفع المستكل االقتصادم لمعائمة 

      عائمةتساىـ المشاريع النسائية في رفع مستكل اإلنفاؽ لم 

      تساىـ المشاريع النسائية عمى تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم لممرأة 

      تساىـ المشاريع النسائية في قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات المدركسة  

      تساىـ المشاريع النسائية في فيـ المرأة لمنظكمة التسكيؽ 

 المعمكمات ك تحديد االحتياجات لمعمؿ عمى البدء في مشركع يتناسب مع أىداؼ الجمعية.  :ىك تنظيـ األفكار ك تجميع  إنشاء المشركع

      تساىـ المشاريع النسائية في إيجاد بيئة عمؿ مناسبة لممرأة  

      تساىـ المشاريع النسائية في خمؽ فرص عمؿ  لممرأة 

      تمعيتساىـ المشاريع النسائية في الكعي االقتصادم كالتكيؼ المج 

      تساىـ المشاريع النسائية في تشجيع االستثمار 

 إلييؿ أفكارىـ ت في تحك ااالبتكار  اتحبامساعدة صتساىـ المشاريع النسائية في  
 شاريعم

     

      تساىـ المشاريع النسائية  في تحقيؽ الذات 

ب التقنية عمى أنشطة المشركع لتحقيؽ متطمبات المشركع كيتـ تحقيؽ ىي تطبيؽ المعرفة كالميارات كاألدكات كاألسالي إدارة المشركعات:
 إدارة المشركعات عف طريؽ تطبيؽ عمميات إدارة المشركعات كتكامميا مف االبتداء كالتخطيط كالتنفيذ كالمراقبة كالتحكـ كاإلغبلؽ

      تساىـ المشاريع النسائية في خمؽ امرأة ريادية 

      ة في جعؿ المجتمع منتجان ال مستيمكان تساىـ المشاريع النسائي 

      تساىـ المشاريع النسائية في تنمية قدرات المرأة المستقبمية اقتصاديا 
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      تساىـ المشاريع النسائية في امتبلؾ المرأة ميارات التفاكض 

      تساىـ المشاريع النسائية في زيادة قدرة المرأة عمى المنافسة كاالبتكار  

      ساىـ المشاريع النسائية في امتبلؾ المرأة قدرة التخطيط كالمتابعةت 

      تساىـ المشاريع النسائية في قدرة المرأة عمى االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة 

إذ أنو يخص المبالغ تكفير األمكاؿ البلزمة لمقياـ بالمشاريع االقتصادية ك تطكيرىا ك ذلؾ في أكقات الحاجة إلييا  : ىكجمب التمكيؿ
 النقدية ك ليس السمع ك الخدمات ك أف يككف بالقيمة المطمكبة في الكقت المطمكب

      تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى القركض مف مؤسسات اإلقراض 

      تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى دعـ مالي مف حاضنات األعماؿ 

      ائية في زيادة االستثمار تساىـ المشاريع النس 

      تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى مشاريع خارجية ممكلة 

      تساىـ المشاريع النسائية في تكفير رأس الماؿ 

      تساىـ المشاريع النسائية في الحصكؿ عمى ائتماف تجارم كمصرفي 

تأميف كاّفة  تمكنكا مفما في ظؿ الغبلء المعيشّي، كالمشاكؿ االقتصادّية، كذلؾ ليلحصكؿ عمى مصدر دخٍؿ إضافّي، ال سي: ارفع الدخؿ
يرغبكف بزيادة دخميـ بسبب عدـ كفاية الدخؿ الذم يعكد ك ف عمى ذلؾ، ك طالما أنيـ قادر  كغيره احتياجاتيـ األساسّية مف لباٍس كغذاء

 عمييـ شيريا

      لممرأةتساىـ المشاريع النسائية عمى تكفير دخؿ مستقؿ  

      تساىـ المشاريع النسائية في رفع نسبة الدخؿ 

      تساىـ المشاريع النسائية  في تحقيؽ عائد مالي مرتفع لمنساء 

      تساىـ المشاريع النسائية  في تكفير مصدر آخر لمدخؿ 

      تساىـ المشاريع النسائية  في زيادة المدخرات 

 في كاالشتراؾ ، كاالستشارات التمثيؿ حيث مف الحككمية العمميات في األفراد يمعبيا يامات كالمبادرات التي اإلس :المجتمعية المشاركة
 . العالـ دكؿ كؿ في التطكع كتعكس رغبة المجتمع كاستعداده في المساىمة الفعالة مف كنكع المشاركة كتكجد  ،التنمية عمميات

ة مف إظيار قدراتيا في المجتمع تساىـ المشاريع النسائية في تمكيف المرأ 
 اقتصاديا

     

      تساىـ المشاريع النسائية عمى دمج المرأة في المجتمع اقتصاديا 

      تساىـ المشاريع النسائية في دعـ األسر الفقيرة 

      تساىـ المشاريع النسائية في تقميؿ معدالت البطالة 

      أة مف إظيار قدراتيا في المجتمعتساىـ المشاريع النسائية في تمكيف المر  
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 بناءان عمى خبرتؾ في المؤسسة رتب عناصر الحككمة التالية مف حيث االىمية :
 

 ،االفصاح كالشفافية   ،التدقيؽ   ،ادارة الجمعية   ،حقكؽ المساىميف   ،الييئة العامة كمجمس االدارة
 أصحاب المصالح 

1  ...........................2  ...........................3 ...........................
4  ...........................5  ...........................6........................... 
 
 
بناءان عمى خبرتؾ في المؤسسة رتب عناصر التمكيف االقتصادم حسب مساىمة المشاريع النسائية  

 بيا :
 المشاركة المجتمعية ،رفع الدخؿ  ،جمب التمكيؿ  ،إدارة المشركع  ،إنشاء المشركع  ،اتخاذ القرارات

1  ...........................2  ...........................3 ...........................
4  ...........................5  ...........................6........................... 
 
 

 شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ ،،،
 

 الباحثة.
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 ( جدكؿ ممخص الدراسات السابقة2ممحؽ رقـ )
 

 ( ممخص  الدراسات السابقة1جدكؿ رقـ )
 

 أهم النتائج
وصف 
المتغيرا

 ت

أسلوب 
 الدراسة

 هدف الدراسة
 ،البلد،اسم الباحث

 اسم الدراسة
 الرقم

 الدراسات باللغة العربية 

ال الصؽٌرة فًالمشارٌع تسهم
من اإلعاقة ذوي قدرة تحسٌن
المالٌة المإسسات إلى الوصول

واالقتصادٌة.
فً تسهم الصؽٌرة المشارٌع
فً اإلعاقة ذوي مشاركة تحسٌن
أنشطتهماالقتصادٌةواالجتماعٌة.

فًالحد تسهم المشارٌعالصؽٌرة
 عاقة.إمنالبطالةبٌنأفرادذوي

المشارٌع
الصؽٌرة


--------

ٌنالتمك
االجتماعً

التمكٌن
االقتصادي

 

اتبعتالباحثة
المنهجالوصفً

واألسلوب
 التحلٌلً.

المشارٌع على التعرؾ
للتمكٌن كوسٌلة الصؽٌرة
فًاالقتصاد دورها وإبراز
بوجود الدامجة التنمٌة وفً

اإلعاقة معرفة،ذوي
والعقباتالتًتحد المشاكل
المشارٌع تؤسٌس من

وسائ،الصؽٌرة لمعرفة
لتؤسٌس المتاحة التموٌل

 .مشارٌعصؽٌرة

(2116،)أبولحٌة
"معرفةدورالمشارٌع
الصؽٌرةفًتحقٌق
التمكٌناالقتصادي
واالجتماعًلذوي

اإلعاقةفًفلسطٌن".

 فلسطٌن-ؼزة

1.  

تمتلكالبنٌةالتحتٌةللشركات
 الحوكمة اللٌبٌةالقدرةعلىتبنً

 بعض الحدٌث.وجود بمفهومها
 البنٌة قدرة من تحد قد المعوقات
 مثل:اللٌبٌة للشركات التحتٌة
 المإهلة البشرٌة الكوادر نقص
 إدراك وعدم، وعملٌا علمٌا

 تبنً أهمٌة بالشركة القرار متخذي
الحوكمة.بعضالمعوقاتتحول

 دونتبنًالحوكمةمثل:عدم
 والتشرٌعات ثباتالقوانٌن

 وعدم ،مستمرة بصفة وتؽٌٌرها
 التشرٌعٌة لقراراتا متخذي وعً

حوكمةالبؤهمٌة

البنٌة
التحتٌة
للشركات


--------
الحوكمة
بمفهومها
الحدٌث

المنهجالوصفً تسعىلٌبٌاكؽٌرهامن
 الفساد من الحدإلىالدول
،وأنواعه أشكاله بشتى
 االستثمارات جذب وكذلك
 لزٌادة والخارجٌة المحلٌة
ٌعتقد،االقتصادي النمو

 جنتائ الباحثبؤن
 تحدٌد فً تسهم قد دراسته

 التحدٌات وبٌان المعوقات
 تطبٌق أمام حائال تقؾ التً

.الحوكمة

(2116،)التومً
"مدىقدرةالبنٌة

التحتٌةللشركاتاللٌبٌة
ىتبنًالحوكمةلع

بمفهومهاالحدٌث"


لٌبٌا

2.  

 فً العامة المساهمة الشركات أن
 عن تلتزمباإلفصاح فلسطٌن
 اإلدارٌة لقراراتل المصدرة الجهة
عام. بشكل

تبٌنأنالشركاتالمساهمةالعامة
تحرصعلىتقدٌمالدعملقرارات

وتقوم،فًاإلدارةالعلٌاٌرٌنالمد
الشركاتبتحقٌقاألهداؾ

المرسومةلهاوتحقٌقنتائج
اٌجابٌةكماتبٌنأنالشركات

ملتزمةبمبادئالحوكمةإلىحد

مبادئ
الحوكمة
وتشمل:
مجلس
،اإلدارة

اإلفصاح
،والشفافٌة

التدقٌق
------
تحسٌن
مستوى

هجالوصفًالمن
،التحلٌلً

واستخدمت
االستبانةأداةفً

 جمعالبٌانات

 التزام مدى إلى التعرؾ
 العامة المساهمة الشركات

 بتطبٌقمبادئالحوكمة
مدىإدراكاإلدارة معرفة

 العلٌالمفهومالحوكمة
تحدٌدالمشاكلوالمعوقات
التًقدتإثرعلىالتزام

 الشركاتبالحوكمة
وصٌاتٌممقترحاتوتدتق

ألصحابالقرارمنأجل
 رفعمستوىأداءالشركات.

(2115،)قوٌدر
 الشركات التزام "مدى

 فً العامة المساهمة
 بمبادئ فلسطٌن

الحوكمة"

 فلسطٌن-ؼزة

3.  
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كماأنهاتقومبتسهٌل،مقبول
،وتبسٌطاإلجراءاتللمساهمٌن

وانالشركاتبهامعاٌٌرلتحدٌد
 عضوٌةأعضاءمجلساإلدارة.

القرارات
،اإلدارٌة

رفعكفاءة
النظم

،اإلدارٌة
تحسٌن

مستوىأداء
،الشركة
ىرض

 المساهمٌن.

 الصؽٌرة التجارٌة المشارٌع أن
 البطالة على للقضاء ناجحة وسٌلة

 ارتباط عالقة هناك النسائٌة
 بالمناس التوجٌه بٌن طردٌة

 عندالبدء الخاص أو الحكومً
  بالمشروع

 العمل مناسبة بٌن عالقة هناك أن
التجارٌة المشروعات فً

 خصوصٌة حٌث من الصؽٌرة
 من، السعودٌة المرأة وطبٌعة

 التًتواجه الصعوبات
 النسائٌةالصؽٌرة المشروعات

عالقة هناك، التموٌل توفٌر عدم
 المرأة عمل مناسبة مدى بٌن

 المشروعاتفً السعودٌة
 ومواجهتها الصؽٌرة التجارٌة
 االجتماعً أو األسري للرفض

 .بالمشروع البدء عند
 

المشارٌع
النسائٌة
الصؽٌرة

-----------
البطالة

 

 المنهج استخدام
 الوصفً

التحلٌلًاستخدام
االستبانةكؤداة

 لجمعالمعلومات

التعرؾعلىدورالمشارٌع
التجارٌةالصؽٌرةكوسٌلة

ةللقضاءعلىالبطالةفعال
 النسائٌةفً

التعرؾعلى،السعودٌة
الصعوباتالتًتواجه

المرأةالسعودٌةعندتنفٌذها
التعرؾعلى،لمشروعها

العالقةبٌنمدىمناسبة
عملالمرأةالسعودٌةفً

المشروعاتالتجارٌة
 الصؽٌرةومواجهتها
للرفضاألسريأو
االجتماعًعندالبدء

ؾعلىالتعر،بالمشروع
العالقةبٌنتناسبعمل

مرأةالسعودٌةفًلا
المشروعاتالتجارٌة

الصؽٌرةومساعدةزوجها
أوأحدأقاربهافًإدارة

 المشروع.

(.2115،)العجمً
 النسائٌة "المشارٌع
 فً ودورها الصؽٌرة

 البطالة مشكلة حل
 العربٌة المملكة فً

السعودٌة".


 السعودٌة
 

4.  

ًضرورةوجودقوانٌنتحم
مصالحالمالكٌنوتحدمنالفساد

المالًواإلداريالذيٌترتبعلٌه
تكالٌؾإضافٌةتتحملهاالشركات

تنعكسعلىأسعارالسلع
والخدمات،مماٌضعؾقدرتها

للفسادالمالً،علىالتنافس
واإلداريمظاهروتجلٌاتسٌاسٌة

االلتزام،ومالٌةوإدارٌةوأخالقٌة
وٌزٌدبالحوكمةٌحدمنالفساد

الكفاءةوثقةالمستثمرٌنبالتالً
 زٌادةالتنمٌة.

الحوكمة
--------
الفساد
اإلداري
الفساد
 المالً

ٌعتمدالبحث
علىالنهج
الوصفً
 التحلٌلً

ٌهدؾالبحثإلىالتاطٌر
الفكريلمفهومالحوكمة،
وذلكبتعرٌفهاواستعراض
نشؤتهاوتطورهاومبرراتها

،وكذلكتناولموضوع
فسادالمالًواإلداري،ال

وذلكبتعرٌفهوبٌانأسباب
حدوثهوابرزمظاهره

ونتائجه،ثمالتطرقإلى
دورآلٌاتالحوكمةفًالحد

 . منه

(2115،)التمٌمً
"آلٌاتالحوكمة

ودورهافًالحدمن
الفسادالمالًواإلداري
فًالشركاتالمملوكة

للدولة"


 العراق
 

5.  

تركزشركةألٌانسعلى
اإلفصاحوالشفافٌةوالمسإولٌة

الشركةنجحتفً،االجتماعٌة
الشركةتمكنت،جلبمستثمرٌن

منالتوسععبرمختلؾمناطق
ولًإعدالةمعاملةمس،الوطن

الشركةنجحت،الشركةللموظفٌن
فًجذبالزبائنمنخالل

حفاظهاعلىمصالحهمبالتزامها
إنالحوكمةلمتإثرال،بالتؤمٌن
ائدعلىاألصولوالفًفًالع

العائدعلىحقوقالمساهمٌن.

حوكمة
الشركات

-----------
أداء

المإسسات


المنهجالوصفً
دراسةحالة

التعرؾعلىأهمٌةالحوكمة
وكٌفٌةاالستفادةمنها

 لتحسٌنأداءالشركات.
معرفةسبلتبنًممارسات
حوكمةالشركاتمنخالل

فهممبادئومعاٌٌر
ة.الحوكم

(.2115،)أفروخ
"دورحوكمةالشركات

فًتحسٌنآداء
المإسسات"


الجزائر

6.  
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 بٌن للنزاع النظر إعادة ضرورة
 فً والتجارة البٌئة مشروعً

 أشكال مع بالمقارنة جدٌدة أشكال
 التقلٌدٌة التفكٌر
 خالل من النزاع، هذا لمقاربة
 ؼٌر تعددي تحلٌلً إطار وضع

 ئٌاثنا منطقا ٌحمل ال اختزالً،
 البٌئة، مع التجارة لمواجهة تقلٌدٌا

 من النزاع هذا إلى النظر بلٌجب
 المستوى على متعددة زواٌا

 عالقة مستوى وعلى المإسساتً،
 بمفهوم الشرعٌة أزمة

 تحلٌل وعلىمستوى ،الدٌمقراطٌة
 المجتمع بٌن القائمة العالقة

 .والطبٌعة

الحوكمة
البٌئٌة
 التجارة
 العالمٌة،
 الحوكمة

 المٌة،الع
 التعددٌة،
 بٌن النزاع
 البٌئة

.والتجارة
 

 على االعتماد 
مقاربةمعرفٌة

 تتجاوب بنائٌة
المنظور مع

 وتخدم المعرفً،
 النمذجة عملٌة
 علٌها ٌقوم التً

 .البحث

الت فهم  طرأت التً التحوُّ
 البٌئً الضبط منظومة على

 المنظورات وفق العالمً
 إطار فً الجدٌدة، التحلٌلٌة
 على القائمة تالنظرٌا
 عّوضت التً المجتمع

 النظرٌات
الدولة، على القائمة
 اإلشكالٌات عن البحث
 عملٌات تكتنؾ التً العملٌة
 بناء

العالمٌة المشارٌع
 فً الجدٌدة المفاهٌم تحلٌل
 البٌئٌة الحوكمة مجال

 العالمً

(.2114،)سعٌد
 البٌئٌة "الحوكمة
 نحو : العالمٌة والتجارة
 إلشكاالت تفسٌر

 البٌئٌة الحوكمة
العالمٌة".


 األردن

7.  

مجموعقواعدالحوكمةالمتعلقة
فًحقوقالمساهمٌناحتلت

المرتبةاألولىتالهااإلفصاح
وال،والشفافٌةومجلساإلدارة

ٌوجدأثرلتطبٌقالحوكمةعلى
العائدعلىاألصولوالعائدعلى
حقوقالملكٌةوالعائدعلىالسهم

التنفٌذٌةتقومإناإلدارة،الواحد
بتوفٌركافةمعلوماتالشركة

 وإٌصالهاألعضاءمجلساإلدارة

القواعد
المنظمة
لحوكمة
الشركات
الصادرة
بواسطة
OCED 
--------- 

ROA
ROE 

EPS 
M/P
P/E 

المنهجالوصفً
التحلٌلً



التعرؾعلىأثرتطبٌق
الحوكمةفًالعائدعلى

ROA األصول
وأثرهافًالعائدعلى

،ROEوقالملكٌةحق
EPS وعلىالسهمالواحد

 وعلىنسبةالقٌمةالسوقٌة
M/P

وعلىنسبةالقٌمةالسوقٌة
لشركاتP/E الىالعائد

 المساهمةالعامةفًفلسطٌن

(2114،)صهٌون
"مدىتطبٌققواعد
الحوكمةوآثارها

أداءالمتوقعةعلى
الشركاتالمساهمة
العامةالفلسطٌنٌة".


 ٌنفلسط-ؼزة

8.  

 من وإٌجابٌا همام تؤثرا هناك إن
 حوكمة مبادئ تطبٌق خالل

فجوة تضٌٌق فً الشركات
 مبدأ أهم األردن، فً التوقعات

 التوقعات فجوة تضٌٌق فً ٌإثر
 اإلفصاح، مبدأ تطبٌق هو

 .والشفافٌة

مبادئ
الحوكمة
ضمان
وجود
أساس
الطار
فعال

لحوكمة
ح،الشركات

قوق
ا،المساهمٌن
لمعاملة

أ،ساوٌةالمت
صحاب
المصالح

اإلفصاح،
م،والشفافٌة
اتسإولٌ
مجلس
اإلدارة
-------
تضٌٌق
فجوة

 التوقعات

المنهجالوصفً
التحلٌلً
واستخدام

االستبانةكؤداة
 لجمعالبٌانات

 العامة المبادئ إلى التعرؾ
 ومدى الشركات لحوكمة
شركات فً بمبادئها االلتزام

الوساطةالمالٌةالمساهمة
 نٌةاألرد

 فجوة مفهوم إلى التعرؾ
بٌن التدقٌق فً التوقعات

 ومدققً  المجتمعالمالً
 فً الخارجٌٌن الحسابات
 .األردن
 االلتزامبمبادئ أثر بٌان

 فً الشركات حوكمة
 بٌن التوقعات فجوة تضٌٌق
 الخارجٌٌن الحسابات مدققً

 فً والمجتمعالمالً
 .األردن

،)نوروآخرون
2114)

 االلتزام تؤثٌر "مدى 
 حوكمة ءىبمباد

 تضٌٌق فً الشركات
 فً التوقعات فجوة

األردن".


 األردن

9.  

انالمشارٌعالصؽٌرةالعاملةفً
جنوبالضفةتساهمفًعملٌة

التنمٌةاالقتصادٌةمنحٌثخلق

المشارٌع
الصؽٌرة

-----------

استخدامالمنهج
الوصفً

واستخدام

التعرؾعلىدورالمشارٌع
الصؽٌرةفًإحداثالتنمٌة

االقتصادٌةفًجنوب

(2113،)العرجان
"دورالمشروعات
الصؽٌرةفًالتنمٌة

11.  
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فرصعملوالحدمنالبطالة
ورفعالدخلوتحسٌنالمعٌشة

والوصول،وخفضمعدالتالفقر
،بعضالسلعإلىاالكتفاءفً

وإفساحالمجالللمرأةفً
المشاركةفًالتنمٌة

------
التنمٌة

االقتصادٌة


االستبانهكؤداة
 لجمعالبٌانات

ةوالتًمنالضفةالؽربٌ
المفترضأنتحققحملة

مناآلثارالتنموٌة
.االقتصادٌة

االقتصادٌة"فً
محافظتًالخلٌلوبٌت

لحم.


فلسطٌن-الضفةالؽربٌة

انخفاضمستوىالحوكمة
بالجمعٌاتاألهلٌةعٌنةالدراسة

وانخفاضمستوىالعوامل
ٌمٌةوانخفاضمستوىالتنظ

العواملالمالٌةوالعوامل
المجتمعٌةوالعواملالقانونٌة

العوامل
التنظٌمٌة
العوامل
المالٌة

العوامل
المجتمعٌة
العوامل
القانونٌة
--------
ممارسة
فًالحوكمة
الجمعٌات

األهلٌة

،وصفًتحلٌلً
واستخدمالباحث
طرٌقةالمسح
االجتماعً

بؤسلوبالعٌنة

ٌدمستوىممارسةتحد
الحوكمةفًالجمعٌات

حدٌدالعالقةبٌنت،األهلٌة
العواملالتنظٌمٌةوالعوامل
المالٌةوالعواملالمجتمعٌة

والعواملالقانونٌة
ومستوىممارسةالحوكمة

 بالجمعٌاتاألهلٌة

(.2113،)شرٌدم
"العواملالمإثرةفً
ممارسةالحوكمةفً
بالجمعٌاتاألهلٌة".

 مصر

11.  

تطبٌقنظامحوكمةالمإسسات
ٌساعدعلىتحقٌقالعدٌدمن

األهداؾالتًقدتساهمفًتطوٌر
المإسساتالصؽٌرةوالمتوسطة

بالرفعمنأداءهاوزٌادة
وذلكمنخاللتدعٌم،تنافسٌتها

عنصرالشفافٌةوتطوٌرإدارة
المإسسةوتعزٌزالمسإولٌة

وضمانالتعامل،االجتماعٌة
بالنسبةللمساهمٌنبطرٌقةعادلة

والعاملٌنوالدائنٌن.تمالتوصل
إلىأنتؤهٌلالمإسساتالصؽٌرة

والمتوسطة،منتؤهٌلإداري،
مالًومحاسبً،تسوٌقًوحتى
المحٌطالخارجًللمإسسةٌهٌئ

الطرٌقلالستفادةمنتطبٌق
 الحوكمة

تؤهٌل
إداري

تؤهٌلمالً
ومحاسبً


-----------
---------


حوكمة

الشركات

عرضوتحلٌل
تٌة:المحاوراآل

.مفهوموأهمٌة1
المإسسات
الصؽٌرة
والمتوسطة

.حوكمة2
لشركات

.تؤهٌل3
المإسسات

.العالقةبٌن4
التؤهٌلوتطبٌق

 الحوكمة

 تؤهٌل مساهمة على التعرؾ
 الصؽٌرة المإسسات
 توفٌر فً والمتوسطة
 لتطبٌق األساسٌة المتطلبات

 ولةمحا مع،الحوكمة نظام
 على المفاهٌم هذه إسقاط
 .الجزائر حالة

(2113،رة)الزه
"دورتؤهٌلالمإسسات
الصؽٌرةوالمتوسطة

فًتطبٌقنظام
الحوكمة".


 الجزائر

12.  

وجودالعدٌدمنالمعوقات
اإلدارٌةالتًتعٌقتقدمالمشروع

،الصؽٌرمنهاضعؾالتخطٌط
ومشاكلالهٌكلالتنظٌمً
والتدرٌبالمهنًلصاحب
المشروعوالمنافسةونقص
اتمصادرالتموٌلواإلجراء

الحكومٌةالخاصةبالمشارٌع
وضعؾالقدراتالتسوٌقٌة

وتطوٌرأسالٌبالعملاإلداري
أٌضاتعتبر،ونظاماالتصال

الضماناتوالكفاالتالتًتطلبها
االهتمامبالتدرٌب،اَالبنوكعائق

المهنًٌساعدعلىتحسٌناألداء
إنانقطاعالتٌار،وزٌادةالربحٌة

برمنالكهربائًباستمرارٌعت
العواملالتًتعٌقالمشروعات

التجارٌةالصؽٌرة

المعوقات
اإلدارٌة

-----------
--

التدرٌب
المهنً
المنافسة
نقص

مصادر
التموٌل

اإلجراءات
الحكومٌة
ضعؾ
القدرات
التسوٌقٌة
تطوٌر
أسالٌب
العمل

اإلداري

التحلٌلالوصفً التعرؾعلىالمشاكل
والمعوقاتاإلدارٌةالتً

جهأصحابالمشارٌعتوا
التجارٌةالصؽٌرةفً

جنوبؼزة
التعرؾعلىمدىطبٌعة
المشاكلاإلدارٌةبالنسبة
لزٌادةربحٌةالمشروع

(2113،)زعرب
"المعوقاتاإلدارٌة
التًتواجهأصحاب
المشارٌعالتجارٌة
الصؽٌرةفًجنوب

قطاعؼزة"
 فلسطٌن-ؼزة

13.  

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/browse?type=author&value=%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3+%D8%AD%D8%AF%D8%A9+.+%D9%86%D9%88%D9%8A+%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
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الٌوجدحاضناتللمشارٌعفً
ةسوىحاضنةاألعمالقطاعؼز

والتكنولوجٌافًالجامعة
اإلسالمٌةوحاضنةبٌكتًالتً

هًفًبداٌةعملهاوأنالمشارٌع
الصؽٌرةفًؼزةتعانًالعدٌدمن
المشاكلوالتًٌمكنأنتسببلها

والحاضنات.الفشلفًبداٌةحٌاتها
تسٌروفقآلٌةؼٌرعملٌة،
والخدماتالمقدمةمنقبل

 عمالمتدنٌةحاضناتاأل
وهذاعائدإلىنقصالخبرةفً

هذاالمجالوانخفاضاإلمكانٌات
 .المتوفرةلدٌها

حاضنات
األعمال

-----------
----

المشارٌع
الصؽٌرة

 

اعتمدتالباحثة
المنهجالوصفً

التحلٌلً
واستخدمت
االستبانه

والمقابلةأداة
 لجمعالبٌانات

التعرؾعلىواقعحاضنات
ًقطاعؼزةاألعمالف

ودورهافًدعمالمشارٌع
الصؽٌرةوتوفٌرقاعدة

معلوماتعلمٌةلمساعدة
الشبابفًالمشارٌع
الصؽٌرةكذلكتقدٌم

التوصٌاتالتًتسهمفً
زٌادةفاعلٌةحاضنات

األعمال

(2112،)النخالة
"واقعحاضنات

األعمالودورهافً
دعمالمشارٌعالصؽٌرة
لدىالشبابفًقطاع

زة".ؼ

 فلسطٌن-ؼزة

14.  

 ضرورةتبنًالعراقمفهوم
 مبادئه، وتطبٌق حوكمةالشركات

 الشفافٌةفً مبدأاإلفصاح تؽٌب
 تصدرها التً السنوٌة التقارٌر
العراق.عدم فً العاملة الشركات

إعالمحملةاألسهمباجتماعالهٌئة
حسباٌَوم15العامةقبل

المنصوصعلٌهقانوناوإنماقبل
صٌرةالتسمحلهمبمناقشةمدةق

بنوداالجتماع.قصورالعمل
باألنظمةوالقوانٌنالخاصة

رفًٌصتقبالشركات.وجود
فصلالمهامفًالشركاتوجود

 حوكمة نظام محدداتلتطبٌق
 الشركاتبشكلسلٌم

حوكمة
الشركات
-------

الشركات
 المساهمة

عرضوتحلٌل
لإلطارالنظري

 فًالدراسة.

لىمفهومحوكمةالتعرؾع
الشركاتوأهمٌة

تطبٌقها.ٌهدؾالىتقدٌم
نظامعادللنقلالمعلومات
وتبادلهابٌنإدارةالشركة

والمستثمرٌنمماٌإديإلى
دعمالثقةوالحفاظعلى

مصالحكل
األطراؾ.وٌهدؾالبحث

لىبعضعالتعرؾألى
فقراتاألنظمةوالقوانٌن

المشرعةفًالعراق
 

(.2112)محمد،
 الشركات حوكمة "دور
 األسس إرساء فً

 الشركات لعمل العلمٌة
فًالعراق". المساهمة


 العراق

15.  

الممارسة بؤن الدراسة أكدت
ووظٌفة المحاسبٌة للنظم الحالٌة
تؤخذ والخارجً الداخلً التدقٌق
بعٌناالعتبارالجوانباالجتماعٌة

 المالٌة األبعاد عنأماذات
فالمد البٌئٌة نوققالجوانب

ٌوالداخلٌ دورإدن فًاَمهماَون
ومكافحة البٌئٌة اإلدارة نظم تقٌٌم

 هناك،التلوث أن باإلضافة
الحوكمٌةاَإجماع اآلثار على

المستدامة التنمٌة جوانب لتدقٌق
أوسواءمنتوسٌعدورهاالرقابً

آلٌات بعض تفعٌل خالل من
،حوكمةالشركات



وظٌفة
التدقٌقفً

حوكمة
تالشركا


-----------

---


التنمٌة
المستدامة

المنهجالوصفً
واعتمدالمنهج
التارٌخًلتبٌن
تطوراتوظٌفة

التدقٌق

 المستدامة التنمٌة واقع بٌان
 فً الشركات وحوكمة

 الصناعٌة المإسسات
 مدى معرفة.الجزائرٌة

 الداخلً التدقٌق نطاق شمول
 الجوانب إلى والخارجً
 لتنمٌةل والبٌئٌة االجتماعٌة
 فً المستدامة
 الصناعٌة المإسسات

 االتجاهات الجزائرٌة.تبٌن
 فً والتحقق للتدقٌق الحدٌثة
الشركات حوكمة مجال

(2111،)ؼالب
"تطوٌردوروظٌفة

التدقٌقفًمجال
حوكمةالشركات

لتجسٌدمبادئومعاٌٌر
التنمٌةالمستدامة"


الجزائر

16.  

جاهزٌةالشركاتلتطبٌققواعد
مةالتًتنصعلٌها)مدونةالحوك

حوكمةالشركاتفًفلسطٌن
هناكعالقةطردٌةبٌناإللزامو

التطبٌقلقواعدالحوكمة.أن
العدٌدمنالقوانٌنالمعمولبها

تتناقضمعقواعدالحوكمةالجٌدة
للشركات،.كماأنحوكمة

-الشركاتتنتجثقافةدٌمقراطٌة
 لكلمنالعاملٌنو

همٌنوأصحاباإلدارةوالمسا

،الشركة
العضو
،المستقل
عضو
مجلس

اإلدارةؼٌر
،التنفٌذي

التصوٌت
،ًالتراكم

أصحاب
،المصالح

اعتمدالباحث
،المنهجالوصفً

واستخدمبرنامج
الحزم

 اإلحصائٌة
. (SPSS)  

 

َتعرٌؾواقعحوكمة
الشركاتفًفلسطٌن،
وتوضٌحمدىجاهزٌة

الشركاتالمساهمةالعامة
 المدرجةفًالسوقالمالٌة،

عُرؾالبعدالتنمويوتَ
 لحوكمةالشركات

(2111،)حسٌن
"الحكمالرشٌدفً
الشركاتالمساهمة
العامةفًفلسطٌن

 ومدىجاهزٌتها
لتطبٌقمدونةقواعد

حوكمةالشركات
وانعكاساتهعلى

التنمٌة"

 فلسطٌن

17.  
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المصالحاألخرىمنالمتعاملٌن
مبنٌةعلىالمشاركةالفاعلة-معها

فًاتخاذالقرار،والشفافٌةفً
العمل؛مماٌقللمننسبةالرشوة

ة،منثمتتجهنحوٌوالمحسوب
 المساءلةوالشفافٌة.

،اللجان
الشخص

المطلعفً
،الشركة

---------
حوكمة

 الشركات.

 

عدد بٌن ارتباط وجود عدم
مإسـسات من المقدمة القروض
ارتفـاع وبـٌن اإلقـراض

المستثمروا المال رأس نخفاض
بٌن،للمشروع تام ارتباط وهناك

التموٌلالذاتًلـرأسالمـال نسبة
المـال رأس بـٌن و المـستثمر

للمشروع هناك.المستثمر لٌس
المستثمر المال رأس بٌن ارتباط
للمشروعوبٌنارتفاعوانخفـاض
،متوسـطالدخلالشهريللمشروع
المستثمر المال رأس تناقص

.للمشروعبارتفاعسعرالفائدة

 نسبة
 التموٌل
 من الذاتً
 رأس
 المال

 المستثمر
 ومتوسط
 الدخل

 الشهري
 ، للمشروع
 كمتؽٌرٌن
 مستقلٌن
 على ٌإثران
 نسبة

 التموٌل
 من المقدم

 مإسسة
 اإلقراض
 كمتؽٌر

.تابع

المنهجالوصفً
التحلٌل

.والتحلٌلالكمً

 المشارٌع دور إظهار
القتصادا تنمٌة فً الصؽٌرة
الوطنً.

دورالتموٌلفًتنمٌة
المشارٌعالصؽٌرة.
األسالٌبالمتبعةفً
.مإسساتاإلقراض

(.2111،)الدماغ
"دورالتموٌلفًتنمٌة

المشارٌعالصؽٌرة"
 على تطبٌقٌة دراسة

 النسائٌة المشارٌع
 مإسسات من الممولة

اإلقراضفًقطاع
ؼزة.


فلسطٌن-ؼزة

18.  

 مجلس من دورٌاً الرقابة تتم
 المحلٌة التنمٌة برامج على اإلدارة
 كافة مشاركة.الجمعٌة تقدمها التً

 و التنموٌة برامجها فً الفئات
 أشكال كافة تشجعبرامجالجمعٌة

 توافر ،برامجها فً المشاركة
استراتٌجٌة لتطوٌر واضحة آلٌات
 والمحاسبٌة وتوفرالشفافٌة العمل

 لعمل أساسٌٌن كمبدأٌن
لعواملالتًتعززأهما،الجمعٌة
 الجمعٌات تطوٌر، الحوكمة
 من تتمكن كً ذاتها األهلٌة
 المجتمع مع بفاعلٌة التعامل

 هناك،خدماتها من والمستفٌدٌن
 الجهاز بٌن متوازنة عالقة

 و بالجمعٌة والعاملٌن اإلداري
 العاملٌن. بٌن العالقات تحسٌن

موارد
المنظمات

الدٌمقراطٌة
الداخلٌة
المسائلة


تنمٌة

الموارد
 .البشرٌة

الدراسة
 ،الوصفٌة

 المسح منهج
 االجتماعً

 بالعٌنة

 الخاصة المتطلبات تحدٌد
 ؼٌر بمواردالمنظمات

 المطلبات تحدٌد .الحكومٌة
بالمشاركة الخاصة

 الداخلٌة والدٌمقراطٌة
 ؼٌر بالمنظمات
 المتطلبات تحدٌد.الحكومٌة

 الخاصةبالمساءلة
 .الحكومٌة ؼٌر بالمنظمات

 الخاصة المتطلبات تحدٌد
 ؼٌر بالمنظمات بالشفافٌة
 .الحكومٌة

 الخاصة المتطلبات تحدٌد
 البشرٌة الموارد بتنمٌة

 ؼٌر بالمنظمات
 رإٌة وضع.الحكومٌة
 تنظٌم طرٌقة لدور مستقبلٌة
 الحوكمة تعزٌز فً المجتمع

 الحكومٌة ؼٌر بالمنظمات
 .المحلٌة التنمٌة برامج لدعم

(.2111،)إبراهٌم
 الحوكمة ت"متطلبا

 ؼٌر بالمنظمات
 برامج لدعم الحكومٌة
 دراسة : المحلٌة التنمٌة
 أعضاء على مطبقة
 إدارات مجالس

 األهلٌة الجمعٌات
 التنمٌة مجال فً العاملة

.المحلٌة"

 مصر

19.  

 فً الصؽٌرة المشارٌع ؼالبٌة
 مبعدعا نشاإها إ تم الخلٌل

 المشارٌع معظم،م 1992
كلبش مولت الخلٌل فً الصؽٌرة

  المشارٌع أصحاب فردي.معظم
 هممدٌروها، الخلٌل فً الصؽٌرة

 فً خبرتهم على ٌعتمدون و
 مشارٌعهم وتتسم ،إدارتها

 المشروعات
 الصناعٌة
الصؽٌرة
---------
 التحدٌات

لمالٌةا
 التحدٌات
اإلدارٌة

 األسلوب
 الوصفً
 التحلٌلً

التحدٌات على التعرؾ 
 التً المالٌة والصعوبات

 الصناعٌة تواجهالمشارٌع
 مدٌنةالخلٌل، فً الصؽٌرة

 اإلدارٌة والتحدٌات
 المإهلة الكوادر حٌث من

 اإلداري الهٌكل لتنظٌم
  للمإسسة

نورربحً
(."2119الشرٌؾ.)

التحدٌاتالمالٌة
واإلدارٌةالتًتواجه
المشارٌعالصناعٌة
الصؽٌرةفًمدٌنة

 الخلٌل".الخلٌل

21.  
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عن بعٌدة وتكون باالرتجال،
 وبالتالً واإلداري المالً التخطٌط

 المشارٌع نجاح مسئولٌة علٌهم تقع
 فشلها. أو
 

القطاع
الصناعً

 

 المقدمة الخدمات معرفة
 الصناعٌة شارٌعللم

 البنوك قبل من الصؽٌرة
 والؽرؾ والوزارات

 المعنٌة.

 الدراسات باللغة االنجليزية

أنمعظمبلدانالمنطقةقدحققت
منالمعٌشةمستوٌاتعالٌةنسبٌا

لمواطنٌهاولكنهامستوٌاتهشة
ؼٌرمبنٌةعلىحوكمةقوٌة.و
أنهناكحاجةإلىجهودقوٌة

داخلبلدانالمنطقةلتحسٌننوعٌة
وفعالٌةاآللٌاتتنظٌمٌة؛لخفض
مستوٌاتالفساد،لتعزٌزسٌادة

القانون،لتحقٌقاالستقرار
السٌاسًوالحدمنالعنؾ
كوماتالداخلً،وإلىجعلالح

لمساءلةأماملاَأكثرخضوع
 مواطنٌهاالخاصة

الحوكمة
----------

النمو
 

Following 
Kaufman 

and Kraay 
(2000) 

methodolo
gy، 

نصٌبالفردمنالدخل
تفسٌرالعالقةبٌنالحكموالنموفً

دولة22


)Emara،2014) 
"Governance and 

Economic 
Growth: The 

Case of Middle 
East and North 

African 
Countries".

الكوٌت


21.  

انالمشارٌعالصؽٌرةجزء
أساسًمنأيفعالٌةاقتصادٌة
ومحركللتنمٌةفًجمٌعأنحاء

ومعذلكلٌستنشاطا،العالم
سهالوٌحتملمخاطرعالٌةومن
أكثرالعقباتالتًتواجهالمشارٌع

الصؽٌرةالمخاطرالمالٌةالتً
 .وتعٌقنموهاتهددبقاءالمإسسة

  المشارٌع
الصؽٌرة


-----------

--------


المخاطرة 
 التموٌل 

 الوصفً البحث
 التحلٌلً

 المخاطر مصادر على الضوء تسلٌط
 تواجه التً والتحدٌات الرئٌسٌة
 على الحصول فً الصؽٌرة المشارٌع
 الالزم التموٌل
 ومإسسات البنوك تدفع التً العوامل
 منح ًف التحفظ إلى التموٌل

 األعمال لمشارٌع المالٌة التسهٌالت
 الصؽٌرة

(Mohammed،
2014) 

“Small Business 
Entrepreneurship
s : Managing 
Related Risk for 
Financing” 


 السعودٌة

22.  

العائدعلىاألصولوالعائدعلى
حقوقالملكٌةومعدلدوران

األصولتتؤثربآلٌاتالحاكمٌة
 المإسسٌة.

آلٌات
الحوكمة
المإسسٌة
----------

وأداء
الشركات
الصناعٌة:
العائدعلى
األصول

والعائدعلى
حقوق
الملكٌة
ومعدل
دوران

األصول
ومعدل
دوران

 .المخزون

استخدمت
الدراسةطرٌقة
االنحدارالمتعدد

الختبار
فرضٌات
 .الدراسة

فحصالعالقةبٌنآلٌاتالحوكمة
المإسسٌةوأداءالشركاتالصناعٌة

درجةفًبورصةعمانوذلكالم
باستخداممقٌاسالعائدعلىاألصول
والعائدعلىحقوقالملكٌةومعدل

دوراناألصولومعدلدوران
 .المخزونكمقٌاسلألداء

(Zedan، Hala، 
2014)  “The Effect 
of Corporate 
Governance on 
Operating 
Performance of 
Jordanian 
Manufacturing 
Companies”

 
 األردن-عمان

23.  
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 من المادٌة المتطلبات توافر
 التقارٌر فً والشفافٌة اإلفصاح
 فً المدرجة للشركات المالٌة
 كان المالٌةالعراقً األوراق سوق
 معنوٌا تؤثٌرا هناك وان ،"ضعٌفا
 مدى فً الشركات أنشطة لنوع
 اإلفصاح متطلبات توفر

أثر أي هناك ٌكن ولم والشفافٌة،
 توفر مدى ًف الشركات ألحجام

 .المتطلبات هذه

مستوى
اإلفصاح
والشفافٌة

-------

 معلومات
 عن

 الشركة،
 معلومات

 مجلس عن
 اإلدارة

 والمدٌرٌن
 التنفٌذٌٌن،

 والمعلومات
 المالٌة

 والمحاسبٌة

 وتحلٌل دراسة
 التقارٌرالمالٌة

المنشورة
واستخداممإشر
لقٌاسمستوى

اإلفصاح
والشفافٌةفً
 التقارٌرالمالٌة

 

 إطار فً والشفافٌة اإلفصاح اختبار
 الشركات، لحوكمة الدولٌة المبادئ

 التقارٌر فً المحاسبٌة وانعكاساتها
 األسواق اقتصاد فً للشركات المالٌة
 .الناشئة

 (Al-Maryani، 
2015( “Testing 

the Requirements 
Availability for 

Disclosure and 
Transparency in 

Financial 
Reporting for 

Corporate 
Governance in 

Emerging Market 
Economies"

 العراق

24.  

أنمستوىأهمٌةحوكمة
الشركاتاألردنٌةعالً.كان

مستوىأهمٌةجودةالعالقةمع
الزبائنعالٌة.كانبناءجودة
العالقةمعالزبائنالعمالء

كانلمستوى،امستوٌاتعالٌ
 .األداءالتسوٌقًأهمٌةمتوسطة

كمةحو
الشركات

--------

األداء
التسوٌقً
جودة

العالقة
 .بالزبائن

البحثالوصفً
التحلٌلً

 الشركات حوكمة أهمٌة على التؤكٌد
 والكبٌرة المتوسطة الشركات فً

 من التسوٌقً األداء على وتؤثٌرها
 .بالزبائن العالقة جودة خالل

 (Al-Qudah، 2012) 
“The effect of 

corporate 
governance on 

customer 
relationship 
quality and 
marketing 

performance”
 األردن

25.  

وجودعالقتٌنموجبةوأخرى
سالبةبٌنحجممجلساإلدارة

واألداءالمالًللشركاتباختالؾ
وجود،مإشراألداءالمستخدم

عالقتٌنموجبتٌنبٌننوعٌة
التدقٌقورأيالتدقٌقمعاألداء

ثبتتالدراسةأ،المالًللشركات
وجودعالقةاٌجابٌةبٌننسبة
تملكالمإسساتفًالشركات
األردنٌةواألداءالمالًوعالقة

سالبةبٌننسبةتملكاألجانبفً
الشركاتاألردنٌةواألداءالمالً

 للشركات.

النقد
المحتفظبه
الحاكمٌة
المإسسٌة

-----------

األداء
المالً

 للشركات

تحلٌلاالنحدار
لمتعددألثرا

النقدالمحتفظبه
والحاكمٌة
المإسسٌة

والمإشرات
المالٌةعلى
األداءالمالً

 .للشركات

البحثفًأثرهٌكلٌةالملكٌةعلى
األداءالمالًللشركاتمنخالل

أداتٌنللقٌاساألولىمحاسبٌةتتمثل
فًنسبةالعائدعلىاألصولونسبة
ةالعائدعلىالملكٌةوالثانٌةهًنسب
السعرالسوقًللسهمإلىالقٌمة

.الدفترٌة

(Al-Najjar، 2013) 
“The Effect of 

Cash Holdings 
and Corporate 

Governance on 
the Financial  

Performance of 
the Firms”.

 األردن

26.  

13أظهرنتائجالدراسةقائمةمن
هذاٌبٌنأنهذهالعناصر،عنصر

قمستقلةوالتعتمدعلىالسٌا
المكانً)دولًأومحلً(كما

أنهاالتعتمدعلىاإلطار
تمتحدٌد،التنظٌمًللمنظمات

عنصرواحدمنالقائمةتنفرد

نموذج
مصؽر
لحوكمة
اتكنولوجٌ
 المعلومات

استخدامأسلوب
 المسحالشامل

هدفتهذهالدراسةإلىالتعرؾعلى
لمعلوماتعناصرحوكمةتكنولوجٌاا

األكثرأولوٌةلقطاعاتالحكومة
الفلسطٌنٌةواقتراحنموذجمصر

وذلك،المعلوماتاتكنولوجٌلحوكمة

( Lubbad ، 2014) 
“Towards An 
Abbreviated 
Model Of IT 

Governance For 
Palestinian 

Government 

27.  
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 COBIT5 Sector Accordingالحكمةإلطاروفقا .بهماالحكومةالفلسطٌنٌة
To COBIT 5 
Framework” 

فلسطٌن–ؼزة

هناكعالقةبٌننجاحبرنامج
تموٌلالمشارٌعالصؽٌرةالذي
تنفذهوزارةاالقتصادالوطنً

وبٌنمجموعةالمتؽٌرات:مبلػ
القرض،عددموظفًالبرنامج،
كفاءةموظفًالبرنامج،التروٌج،

والضمانات،النزاهة،ومتابعة
 .المشارٌع

برنامج
تموٌل

المشارٌع
الصؽٌرة

----------
مبلػ

القرض،
عددموظفً
البرنامج،

كفاءة
موظفً

البرنامج،
التروٌج،

والضمانات
،النزاهة،
ومتابعة
 .المشارٌع

المنهجالوصفً
 التحلٌلً

تحدٌدإلىأيمدىٌعتبربرنامج
تموٌلالمشارٌعالصؽٌرةالذيتنفذه

وزارةاالقتصادالوطنًفًؼزة
ناجحا؟وذلكمنوجهةنظر

 .فٌدٌنالمست

(Alkaisi، 2015) 
“To What Extent 
Does The Small 

Projects 
Financing 

Program Which Is 
Implemented By 
The Ministry Of 

National 
Economy 
Succeed” 

فلسطٌن–ؼزة

28.  

وجودعالقةبٌننظامالمراقبةو
التقٌٌموتعزٌزالحكمالرشٌدفً

المنظماتؼٌرالحكومٌةفًقطاع
لٌسأليمنالخصائص،ؼزة

التنظٌمٌةأوالخصائصالشخصٌة
تؤثٌرعلىدورنظامالمراقبةو

القٌٌمفًتعزٌزالحكمالرشٌدفً
المنظماتؼٌرالحكومٌةفًقطاع

 .ؼزة

نظم
المراقبة
والتقٌٌم

----------
تعزٌز
الحكم
 الرشٌد

المنهجالوصفً
 التحلٌلً

التعرؾعلىدورنظمالمراقبة
ٌٌمالتًتستخدمداخلالمنظماتوالتق

ؼٌرالحكومٌةالمحلٌةفًقطاعؼزة
فًتعزٌزالحكمالرشٌدداخلهذه

 .المنظمات

(Hourany، 2015) 
“Monitoring and 
Evaluation Role 

in Promoting 
Good 

Governance in 
the Non 

Governmental 
Organizations in 

the Gaza Strip 
from the NGO 

staff perspective” 
فلسطٌن–ؼزة

29.  
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 ( : أسماء المحكميف لئلستبانو 3ممحؽ رقـ )

 

 الجامعة االسـ الرقـ

 جامعة القدس الدكتكر شاىر العالكؿ 1

 جامعة الخميؿ الدكتكر سمير ابك زنيد 2

 جامعة البكليتكنؾ الدكتكر إقباؿ الشريؼ 3

 الخميؿ المحمؿ اإلحصائي مصطفى القكاسمة 4

 الخميؿ-السمكع لمحمؿ االحصائي عبلء الزعاريرا 5
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 ( : صكرة لبرنامج اختيار العينة 4ممحؽ رقـ )
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 الديمغرافية لممبحكثيف معمكمات( ال5ممحؽ رقـ)

 تكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب المركز الكظيفي( 1الشكؿ رقـ )

 بة المئكيةالنس العدد المركز الكظيفي

 الفئات

 16.4 37 مدير جمعية

 7.1 16 مدير مشركع

 23.0 52 مدير قسـ

 23.5 53 عضك ىيئة إدارية

 30.1 68 غير ذلؾ

 100.0 226 المجمكع
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 العمرتكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب ( 2الشكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد العمر

 الفئات

20-29 34 15.0 

30-39 62 27.4 

40-49 85 37.6 

 19.9 45 فما فكؽ 50مف 

 100.0 226 المجمكع
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 الحالة االجتماعيةتكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب ( 3الشكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد الحالة االجتماعية

 الفئات

 21.7 49 أعزب

 75.2 170 متزكج

 3.1 7 غير ذلؾ

مكعالمج  226 100.0 
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 المؤىؿ العمميتكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب ( 4الشكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد المؤىؿ العممي

 الفئات

 1.3 3 أساسي فما دكف

 10.6 24 ثانكم

 23.9 54 دبمـك

 52.2 118 بكالكريكس

 11.9 27 ماجستير فأعمى

 100.0 226 المجمكع
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 ممكية المشركعتكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب ( 5كؿ رقـ )الش

 النسبة المئكية العدد ممكية المشركع

 الفئات

 10.6 24 فردم

 2.2 5 عائمي

 13.3 30 شراكة

 73.9 167 مؤسسة خيرية

 100.0 226 المجمكع
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 قطاع العمؿ تكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب( 6الشكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد قطاع العمؿ

 الفئات

 1.3 3 صناعي

 64.2 145 خدماتي

 4.9 11 تجارم

 4.9 11 زراعي

 24.8 56 غير ذلؾ

 100.0 226 المجمكع
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 مكقع الجمعيةتكزيع المعمكمات الديمغرافية لممبحكثيف حسب ( 7الشكؿ رقـ )

 النسبة المئكية العدد مكقع الجمعية

 الفئات

 61.9 140 مدينة

 29.2 66 قرية

 8.8 20 مخيـ

 100.0 226 المجمكع
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 (6ممحؽ رقـ )

 (: مفتاح التصحيح الخماسي28جدكؿ رقـ )

 الدرجة الكسط الحسابي

 منخفضة جدا 0.8أقؿ مف 

 منخفضة 1.6_ أقؿ مف  0.8مف 

 متكسطة 2.4_ أقؿ مف  1.6مف 

 مرتفعة 3.2_ أقؿ مف  2.4مف 

 مرتفعة جدا فأكثر 3.2مف 
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