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ه  

  ملخص الدراسة

  
ف على واقع المشروعات الصغيرة في محافظـة طـولكرم وآليـات            هدفت هذه الدراسة إلى التعر    

 كما هدفت أيضاً إلى معرفة أثر كل من متغيرات الجنس، وسنوات            ،تطويرها خاصة مشاغل النسيج   

 والمؤهل العلمي، وعدد العاملين، ورأس المال علـى         ،الخبرة، وملكية المشروع، ومكان المشروع    

 .ولكرمواقع المشروعات الصغيرة في محافظة ط

  

فقرة، وزعت علـى    ) 57(ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة بلغ عدد فقراتها            

 ومـشاكل   ، والعاملين والقائمين علـى المـشروع      ، واإلنتاج، والتسويق  ،سبعة جوانب وهي المادي   

 الدراسة، تـم     والتطوير والرضا الوظيفي لدى العاملين، وبعد التأكد من صدق وثبات أداة           ،المشاغل

باإلضافة لذلك فقد قام    . من أصحاب المشاريع الصغيرة   ) 61(توزيعها على عينة صدفية مكونة من       

خبراء ) 3(أصحاب لمشاغل النسيج، لتعرف صعوبات مشاغل النسيج، ومقابلة         ) 10(الباحث بمقابلة   

 في تطوير المشاريع الصغيرة، لمعرفة آليات تطوير المشاريع الصغيرة

  

ع البيانات تم معالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة، وقـد               وبعد جم 

توصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لواقع جانب مشاكل المشاغل كانت كبيرة جدا، أمـا درجـة                 

تقييم جوانب البعد المالي والتسويق والعاملين والتطوير والرضا الوظيفي قد كانت كبيـرة وكانـت               

 .ة تقييم جانب اإلنتاج متوسطةدرج

  

وأسفرت نتائج مقابلة أصحاب المشاريع الصغيرة على أن صعوبات التسويق والتمويل مـن أكبـر               

الصعوبات التي تواجه مشاغل النسيج والخياطة في طولكرم، وأسفرت نتائج مقابلة خبراء تطـوير              

واإلعفاءات الـضريبية وعقـد     المشاريع الصغيرة على أن تدريب العاملين في المشاريع الصغيرة          

المعارض والبحث عن أسواق جديدة، ودمج المشاريع بعضها ببعض، من اآلليات التي تساهم فـي               

 . تطوير المشاريع الصغيرة

  

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها توفير 

ة وتسهيل استيراد آالت حديثة بتخفيض رسوم مصادر للتمويل وخفض الضرائب من قبل الحكوم

االستيراد وذلك بمساندة السلطة الفلسطينية لهذه المشاغل، وضرورة االلتزام بمعايير الجودة، 

وتوجيه اإلنتاج للسوق الفلسطيني والتعاون مع غرف التجارة والصناعة، وأهمية دعم وتشجيع هذه 

  .المشاغل وتطويرها باستمرار



و  

State of Micro enterpries in tulkarm Governorate and mechanisms of 
their development: Case study of textile enterprises 

  
Abstract  

 
This study aimed to identify the state of micro enterprises, namely textile workshops, in 
Tulkarm Governorate and the mechanism of their development. It also sought to identify 
the degree of reality of these workshops by finding out the impact of gender, years of 
experience, ownership of enterprise, place of enterprise, academic qualification, number of 
workers and capital variables on them. In order to achieve the study goals, the researcher 
developed a 57-item questionnaire to accidental sample of 61 workshops. The 
questionnaire covered seven domains: finance, products, marketing, labor, workshops' 
problems, people in charge of enterprise development, and workers' job satisfaction. The 
researcher tested the validity and reliability of the questionnaire. In addition, he conducted 
interviews with (10) owners of these textile enterprises located in the city proper and 
suburbs to identify the difficulties faced these enterprises. Also the researcher interviewed 
three experts in developing small enterprises, to suggest mechanisms to develop textile 
enterprises. 

After data collection, the researcher used SPSS to find out the results. It was found that the 
total score of the reality of the enterprises' problems was very high while those of the 
domains of finance, marketing, workers and job satisfaction were high. The total score of 
production domain was average. It was also found that the majority of textile enterprises 
were suffering from difficulties in financing and marketing their products. Further, the 
taxes imposed on them were an impediment to their development or expansion.  

The interviews  of enterprises owners find out that difficulties faces textile enterprises in 
are marketing and funding.  The interviews of small enterprises developing experts showed 
that training the small enterprises workers, tax exemptions, holding exhibitions and 
merging small enterprises should be  considered as developing mechanisms to these small 
enterprises. 

In the light of these study findings, the researcher suggested financing resources be made 
available for these microenterprises to allow them to expand horizontally and vertically. In 
addition, he suggests that the Palestinian Authority (PA) lowers taxes imposed on these 
workshops and facilitate their importation of more advanced machines by lowering 
customs, thus helping them continue to work and keep jobs of their workers. The 
workshops for their side  have to commit themselves to quality standards and direct their 
production to the Palestinian market in cooperation with the chambers of commerce and 
industry. The researcher emphasizes the importance of supporting these workshops and 
providing them with incentives to develop and expand.  

It was agreed to set up mechanisms for development These include the establishment of an 
institution in partnership between the private sector and the government to follow up the 
small and medium enterprises, including the textile establishments, in order to provide 
them with all forms of possible support. Another mechanism is the publication of a 
standards guide for imported goods in accordance with the Palestinian quality standards, 
and providing all forms of protection to the local production. A third mechanism is the 
Ministry of National and International cooperation's intervention to open new market 



ز  

horizons through the conclusion of agreements to find alternative market for Israeli market. 
These include the Arab markets. A fourth mechanism is the curtailing of the red tape 
procedures when the government deals with microenterprises, if possible, through the 
legislative authority’s adoption of a comprehensive development plan for these enterprises.  
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  األولالفصل 

_______________________________________________________ 

  خلفية الدراسة 
  

  المقدمة 1.1
 

تعتبر المشروعات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول الناميـة، آخـذين    

بعين االعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلدان الـصناعية المتقدمـة قياسـاً          

روع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال واإلنتاجية والعمالة المستخدمة ففي              بالمش

الواليات المتحدة واليابان وبلدان االتحاد األوروبي، فإن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز             

 رأس المـال     مليون دوالر، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم             20

 ألف دوالر ومائة ألف دوالر، وهو وضع يعكس طبيعـة التطـور االقتـصادي               20لكل منهما بين    

عموماً والصناعي خصوصاً في هذه البلدان، لكن رغم ذلك فإن المشاريع الـصغيرة لهـا دورهـا                 

صـة  اإليجابي والهام في البلدان النامية من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات االجتماعيـة وخا              

الرياديين بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق االكتفاء الذاتي جزئياً لبعض الـسلع والخـدمات التـي                 

  ).2005نصر اهللا والصوراني، (يحتاجها المجتمع 

  

 ة التي قام عليها اقتصاد العالم وفي كاف       ،ولقد كانت األعمال الصغيرة الوحدات األساسية، بل الوحيدة       

القرن السابع عشر فمنذ قيام المجتمعات و الجماعات في العالم قامت           الحضارات والمجتمعات وحتى    

 ،السلع والخدمات التي تحتاجهـا الجماعـة    ) تقايض(في كل جماعه متاجر وحرف ومزارع تبيع أو         

وكان كل هذه األعمال صغيره الحجم وأسرية الطابع تقيمها األسرة كمصدرها الرئيسي للدخل غالبا              

  ).2005برنوطي، ( من سلعة أو خدمة وتقايض أو تبيع الفائض لآلخرين رةألسما تنتج ما تحتاجه ا
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عداد المشاريع الكبـرى    أ نظرا لقلة    ، أساسية لالقتصاد  في فلسطين ركيزة  المشاريع الصغيرة   وتمثل  

نظرا لتكلفتها الباهظة والتي تتطلب الكثير من الموارد ورؤوس األموال والتي يقل وجودهـا فـي                و

ضع السياسي القائم واالحتالل اإلسرائيلي مما دفع بكثير مـن أصـحاب رؤوس              نظرا للو  ؛فلسطين

  .األموال إلى استثمارها في الخارج

  

 المشروعات الكبيرة تلعب دورا قياديا ورائدا في تحقيق عملية التنمية           أن) 2007(وقد ذكر الخطيب    

 ، والقضاء على البطالة    فان مشاركة المشروعات الصغيرة تساهم في توفير فرص العمل         ،االقتصادية

كبر نسبة من القوى العاملة وفـي       أوفي الحد من الهجرة من الريف إلى المدن عن طريق استيعاب            

 باإلضافة إلى دورها في إعداد الرياديين من رجال         ،تحسين مستوى اإلنماء االقتصادي واالجتماعي    

ـ           المـشروعات   وتـساهم  ،رةاألعمال الصغار الذين يشكلون رصيدا بشريا واعدا للمشروعات الكبي

، من قـوة العمـل فـي األردن   % 35تستوعب حوالي  ف ،الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني    

مـن مجمـل    % 20 حيث تنتج حوالي     ،من مجمل اإلنتاج المحلي الصناعي    % 30تساهم بحوالي   و

  .الصادرات الصناعية

  

قلل من مشاكل التـسويق الخـارجي        مما ي  ؛ لتلبية الطلب المحلي   اًتوجهالمشاريع الصغيرة   تتبنى   و

ذات قدرة متميزة على التكيف مع الظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة            ، باإلضافة إلى أنها     وكلفته

 المحلية واإلقليمية مما يمكنها من استيعاب العمالة المحلية األمر الذي يحد من الهجرة مـن الريـف                

  ).1998 ،القدس المفتوحةجامعه (للمدينة 

  

 الدول وضعت معظم أن من الرغم وعلى ً.واقعا أمراً بات الصغيرة المشاريع على التركيز إن

 يحملها على انطباعات مبنية السياسات هذه تكون ما غالباًأنه  إال المشاريع، هذه لمساندة عديدة سياسات

 معظم أن هو السائد االنطباع إن. الصغيرة المشاريع في ينالمشارك عن والسياسيون القرار أصحاب

هذه  إلدارة الالزمة اإلدارية والخبرة الثقافة لىإ يفتقرون أناس بواسطة  وتُدار تؤسس المشاريع هذه

 هذه الهادفة لتنمية للسياسات وضعها عند الجوانب هذه على المعنية الجهات ركزت هنا ومن ،المشاريع

  ).Ruberg,1993(ا عليه والتشجيع المشاريع

  

يني وفي ظل الحصار اإلسرائيلي القائم وانعدام المشاريع الكبـرى تعتبـر            أما بالنسبة للواقع الفلسط   

 المشغل األساسي لأليدي العاملة  وخاصة مشاغل النسيج ومصدر الدخل الرئيسي           يرةالمشاريع الصغ 

للكثير من األسر والعمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني مما زاد من أهمية هذه المشاريع واالتجاه إلى               

طويرها ومواجهة المشاكل التي تعترضها ومن األهداف الرئيسية لهذه الدراسة التعـرف            دراستها وت 
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على واقع المشاريع الصغيرة في محافظة طولكرم من جوانبها المختلفة المادية من حيث رأس المال               

وى والتكاليف واإلنتاجية من ناحية الجودة والمنافسة والتسويق سواء محليا أو خارجيا واإلدارية والق            

  ).2000مكحول،  (تقنية المستخدمة في تلك المشاريعالعاملة من حيث المؤهالت والمهارات وال

  

 العمل منظمة معظم دراسات وفي ،البطالة مشكلة حل في وكبير هام دور الصغيرة للمشاريع إن

 ىعل القضاء في الصغيرة المشاريع الصغيرة، ودور المشاريع بموضوع اكبير ااهتمام تجد العربية

 هذاالمشاريع، هذه لمثل الحكومات من كبير وتشجيع متواصل إلى جهد يحتاج هذا ولكن البطالة، قضية

هذه  إن .األعمال هذه مثل على خاصا تدريبا المدرب المهني إلعداد الجيد إلى التخطيط باإلضافة

 اقتصاد خدمت ومصانع كبيرة شركات إلنشاء نواة لتكون مستقبال تطور أن يمكن الصغيرة المشاريع

منظمة (أكثر  عمل فرص توفير طريق البطالة عن مشكلة على القضاء في جدي بشكل وتشارك الوطن

  .)2008العمل العربية، 

  

في ضوء ما تقدم، فإن حاجة االقتصاد الفلسطيني إلى امتالك عناصـر النهـوض والتطـور فـي                  

تراتيجية تقوم على تفعيـل دور      القطاعات اإلنتاجية خصوصاً، تقتضي االهتمام الجدي وفق رؤية إس        

المنشآت والمشاريع الصغيرة، واتساعها أفقيا وعمودياً في بنيان المجتمع الفلسطيني، بحيث تـتمكن             

من تلبية احتياجاتنا لعملية رفع وتيرة التطور في االقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من االعتماد النسبي               

دة، من ناحية وبما يؤدي إلى تخفيف أوضـاع التبعيـة    على موارده الذاتية، المادية والبشرية المحدو     

لالقتصاد اإلسرائيلي وإجراءاته الضارة من ناحية ثانية، أو بما يحقق نسبياً تلبية احتياجات التـشغيل               

 ).2005 ، والصورانينصر اهللا(وإنتاج السلع للسوق المحلي من ناحية ثالثة 

  

لمهمة إن لم تكن األكثر أهميـة فـي محافظـة           وتعتبر صناعة النسيج والمالبس إحدى الصناعات ا      

فهي تحتل المرتبة األولى في صناعات المحافظة من حيث المساهمة في التشغيل باإلضافة             ،طولكرم

فاستنادا إلـى البيانـات     ،  إلى األهمية النسبية في اإلنتاج واالستثمار والقيمة المضافة وعدد المصانع         

من مجمل عدد المؤسسات الصناعية في      % 20.8 شكل حوالي  الثانية كانت ت   المتوفرة قبل االنتفاضة  

من إنتاجها وقيمتهـا     % 25.5 ستحوذ على   االمن عمالتها و   % 56.6ساهم في تشغيل    تالمحافظة و 

  .)2003 ،عواد( المضافة على التوالي

  

وفي تقرير لنقابة أصحاب مشاغل الخياطة والنسيج في محافظة طولكرم تبين أن عدد المشاغل فـي                

% 70من المشاغل في المدينة والـضواحي و         % 30 حيث أن    ، مشغال 274فظة طولكرم يبلغ    محا

المحافظة وقد بلغ عدد العاملين في الوقت الحالي في المشاغل ما يقـارب             في  من المشاغل موزعة    
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نه  تم إغالق العديد منها بسبب الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة           أعلما  ، عامل وعاملة  3000

 فـي  نقابة أصـحاب المـشاغل  ( حد بهذا العالمأتخفى على  عيشها الشعب الفلسطيني والتي الالتي ي

  .)2007 طولكرم،

  

   مشكلة الدراسة 2.1
 

من خالل احتكاك الباحث بأصحاب تلك المشاغل واطالعه على واقعها ومشاكلها المختلفـة الماليـة               

 مشكلة الدراسـة  تطويرها والنهوض بها، فإن     منها واإلنتاجية والتسويقية واإلدارية، واقتناعه بأهمية       

  آليات تطويرها؟ما ما واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم و: في السؤال التاليتتلخص 

  

  الدراسةهمية أ3.1

  

 التعرف على المشاريع  الـصغيرة لمواجهـة         فيتكمن أهمية هذه الدراسة في مساعدة ذوي العالقة         

الجدية في إيجاد حلول لها، والعمل على تطويرها، مما يساهم في           المشاكل التي تعترضها والمساهمة     

طولكرم خاصة وتعتبر هذه الدراسة األولى في هـذا         محافظة  مساندة االقتصاد الفلسطيني عامة وفي      

الحقل بمحافظة طولكرم بحيث يستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة وستساعدهم علـى تخطـي              

  .جههمن تواأبات التي من المحتمل العق

كما تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل تقديمها آلليات عمل وإجراءات تطوير للمشاريع الـصغيرة               

في الخياطة والنسيج، بناء على معلومات مستمدة من الواقع، ممزوجة مع آراء الخبراء في مجـال                

  .تطوير المشروعات الصغيرة
 

  مبررات الدراسة4.1

  

  :اند هذه الدراسة على مبررات منهتست

  

  .تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة، وواقع عملها، والصعوبات التي تواجهها •

البحث عن وسائل لتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة، وتطويرها بما يضمن استمرارية  •

 .عملها، وتقديمها خدمات أفضل

من اتجاه العمال نحو سوق العمل المحلي، نظراً لإلغالقات والحواجز العسكرية التي تمنع  •

 .العمل داخل الخط األخضر
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   أهداف الدراسة5.1

  

  :في أهداف الدراسة تتلخص

  

واقع مشاريع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وقدرتها المالية واإلنتاجيـة           على   تعرفال •

  .والكفاءة اإلدارية لهذه المشاريع

  .التعرف على المشاكل المختلفة التي تواجهها هذه المشاريع •

  .لمشاريع الصغيرة واستنهاضهامقترحة لر  تطويتقديم آليات •

  

  الدراسة أسئلة 6.1

  

  : األسئلة اآلتيةعنتسعى هذه الدراسة لإلجابة 

  

  ما واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم ؟ •

  ما الصعوبات التي تواجهها مشاغل النسيج في محافظة طولكرم؟ •

  ما آليات تطوير مشاغل النسيج في محافظة طولكرم؟ •
  

 ت الدراسة  فرضيا7.1

  

   : الفرضيات اآلتيةتحاول الدراسة فحص

  

المتوسطات الحسابية في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

 واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلجابات المبحوثين حول

  .لمتغير الجنس

المتوسطات الحسابية في ) ≥0.05α(توى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس •

 واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلجابات المبحوثين حول

  .لمتغير ملكية المشروع

في المتوسطات الحسابية ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

سيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى واقع مشاغل النإلجابات المبحوثين حول 

  .لمتغير عدد سنوات الخبرة
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في المتوسطات الحسابية ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلجابات المبحوثين حول 

  .لمتغير مكان المشروع

في المتوسطات الحسابية ) ≥0.05α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق  •

واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلجابات المبحوثين حول 

  .لمتغير المؤهل العلمي

 المتوسطات الحسابية في) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى حوثين حول إلجابات المب

  .لمتغير عدد العاملين

المتوسطات الحسابية في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة •

واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلجابات المبحوثين حول 

 . المشروعلمتغير رأس مال

  

 الدراسة حدود  8.1
 

  : في الدراسةتمثلت حدود

  

  .تقتصر الدراسة على محافظة طولكرم :ةمكانيحدود  •

 وهي التي جرى تطبيق الدراسة فيها هذه الدراسة في الفترة الزمنية تقتصر :ةزمانيحدود  •

  .نحزيرا إلى شهر شباط، وهي الفترة الممتدة من شهر 2009الفصل الدراسي الثاني عام 

 النسيج و  تقتصر هذه الدراسة على جمع البيانات من أصحاب مشاغل:ةبشريحدود  •

  .اإلداريين بها

 المستخدمة فيها وهي االستبانه و باألدواتتتحدد نتائج هذه الدراسة  :حدود منهجية •

 .المقابالت الشخصية في الزمان والمكان الذي تم تطبيقهما فيها
 

  مسلمات الدراسة  9.1

  

  :ت الدراسة تتمثل فيما يأتيأهم مسلما
 
  .تمثل المشاريع الصغيرة العنصر األساسي في االقتصاد الفلسطيني •

  . الظروف االقتصادية في محافظة طولكرم مع باقي محافظات الوطنتشابه •
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  .على هذه المشاريعسلبا صعوبة الوضع االقتصادي في فلسطين وتأثيره  •

  .غلب المجاالتأسرائيلي في اعتماد االقتصاد الفلسطيني على االقتصاد اإل •

  . االقتصاد في محافظة طولكرمأعمدة أهمحد أتمثل مشاغل النسيج  •
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  لفصل الثانيا

______________________________________________________  

   النظري والدراسات السابقةاإلطار

  
   المقدمة 1.2

  

يرة حيث ركزت العديد مـن الدراسـات         الجانب النظري للمشروعات الصغ    إلىهذا الفصل   يتطرق  

 المشروعات الصغيرة في تنمية وبناء  االقتصاد الوطني حيث سيتم في            وأهمية على دور    واألبحاث

  . العديد من الباحثين حولهاراءآو ومكوناتها وعناصرها ،هذا البحث تعريف المشروعات الصغيرة

  

 إلى وجدت الحاجة    اإلنسان وجد   أن فمنذ   ،فسه ن اإلنسان قديمة قدم    إنسانيا بوصفها نشاطا    اإلدارةإن  

مـاً   مع ازدياد حجم تلك المهام ك      اإلدارة على القيام بمهام حياته وتطورت       جل المساعدة أ من   اإلدارة

 فـإدارة  .يعرف هذه األيـام    كما   اإلدارة تطور علم    إلى أدى تزداد تعقيدا مما     أخذت بحيث   ،اونوًع

 جذورها موجـودة فـي      أن كما   ،متفاوتةلمؤسسة لكن بدرجات    المشاريع لها عالقة بكافة فعاليات ا     

 بغض النظر عن تفاوت قدراته الثقافيـة        إنسان صفة فطرية لدى كل      فاإلدارة ، العامة اإلدارة مبادئ

 على المستوى الفـردي     فاإلنسان ، ودرجة استغالل هذه القدرات تتفاوت من شخص آلخر        واإلدارية

 اسـتغالل  إلىفالطالب مثال بحاجة ،جل تنظيم حياته اليوميةأ من ةاإلداري ممارسة العملية   إلىبحاجة  

 للتنسيق بين ذهابه    ها ومراقبتها  وتوجيه هاوتنظيمنشاطاته المختلفة    تخطيط   أجل من   اإلداريةقدراته  

 األخـرى  واجباته الحياتيـة     وأداء المدرسة ومراجعه ومذاكرة دروسه وعمل واجباته المدرسية         إلى

 تعددت تعريفات المشروعات الصغيرة وذلك اعتمادا على المنطقة التي يـتم            وقد ).1995 ،عباسي(

المـشروع   المشروع بها فهناك التعريف البريطاني الذي عرف المشروعات الصغيرة بأنهـا             إنشاء

  :رطين أو أكثر من الشروط التاليةيفي بشالذي 
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  .إسترليني مليون جنيه 8حجم تداول سنوي ال يزيد عن  •

  .إسترليني مليون جنيه 3,8تثمر ال يزيد عن حجم رأس مال مس •

  . موظف250عدد من العمال والموظفين ال يزيد عن  •

  

 حيـث   ، متوسط أولقد اتضح فيما بعد أن هذه المحددات الثالث قاصرة على شمل كل ما هو صغير                

أن ما هو صغير في الصناعات الخدمية قد ال يكون كذلك في مجال السياحة أو مجـال الـصناعات      

 لقد تم معالجة هذه الفروقات واالختالفات عبر إعطاء تعريفـات خاصـة بكـل قطـاع                 ،حويليةالت

ـ            ك .اقتصادي صغير والمتوسـط   ذلك فإن االتحاد األوروبي قام بإعطاء تعريف كمي للمـشروع ال

  :بالمحددات اآلتية

  

  .إسترليني مليون جنيه 16حجم تداول سنوي ال يزيد عن  •

  .إسترليني مليون جنيه 8ن حجم رأس مال مستثمر ال يزيد ع •

  . عامل وموظف250عدد من العمال والموظفين ال يزيد عن  •

  

 بأنها التي يكون المسؤول بها شخصا :وتعرف األمم المتحدة للتنمية الصناعية المشاريع الصغيرة

يتعلق بتلك المؤسسة ويتراوح عدد العمال  واحدا ويكون هو المسؤول المالي واإلداري وفي كل ما

 بينما يعرف البنك ،منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مابين عشرة إلى خمسين عامالحسب 

الدولي المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشاريع التي يتراوح عدد العمال فيها بين عشرة إلى خمسين 

  .عامال

  

مال قدره مئة  رأس أو بأنها المشاريع التي توظف اقل من ثالثمائة عامل :بينما تعرف في اليابان

 اقل من ثالثين مليون ين لشركات أوقل من مئة عامل أمليون ين في المؤسسات الصناعية و

قل من خمسين عامال وعشرة ماليين ين لشركات تجارة التجزئة وفي قطاع أتجارة الجملة و

  .)2005 ،مكحول(الخدمات أقل من خمس عمال 

  

منظمة أعمال صغيرة صغير عبارة عن المشروع الفإن  )2005 (أما من وجهة نظر برنوطي

يقيمها أفراد لممارسة نشاط اقتصادي بهدف الربح ولها خصائص تميزها عن األعمال متوسطة 

الحاصلة على "  المرخصة األعمال أي ، باألعمال القانونيةاإلدارةوكبيرة الحجم ويهتم علماء 

 وعليه فاألعمال ،العمالقة إلى من الصغيرة جدا أحجامهاوالتي تختلف " ترخيص من الدولة 

  ).2005برنوطي، (الصغيرة التي نهتم بها هنا هي جزء من القطاع الخاص القانوني 
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 لظروف الدولة حجمها يتحدد وفقافإن لمشروعات الصغيرة ا عن فقد تحدث) 2004(عطية  أما

جة للدعم االقتصادية واالجتماعية وتوجهاتها المستقبلية في دائرة المشروعات الصغيرة المحتا

 المالية أو الدعم والرعاية من عدم قدرته الفنية إلىوالرعاية، وتأتي حاجة المشروع الصغير 

  ).2004 ،عطية( بسبب صغر حجمه لتوفير هذا الدعم من موارده الذاتية

 

 أو متاجر وحرف ومزارع تبيع ةفمنذ قيام المجتمعات والجماعات في العالم قامت في كل جماع

 وأسرية صغيرة الحجم األعمال وكانت كل هذه ،الجماعةلخدمات التي تحتاجها تقايض السلع وا

 خدمة أو من سلعه األسرةتحتاجه   كمصدرها الرئيسي للدخل وغالبا تنتج مااألسرةالطابع تقيمها 

 محل أخرى صغيرة وتقيم مزرعة أكثر أو ما أسرة فقد تدير لآلخرين تبيع الفائض أووتقايض 

 تخدم العدد األعمال وهذه ، غيرهاأو خياطة أو محل حدادة أو صغيرة بقاله أوا نجارة وثالثة متجر

   .)2005 ،برنوطي(المحدود من سكان القرية اوالمدينة 

  

 بيد أنه يوجـد     ،وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للمشروعات  الصغيرة والمتوسطة           

  .حجام المختلفة للمشروعاألأتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف 

  

 وصفوة القول فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف من دولة ألخرى حسب مستوى            

التنمية والنمو االقتصادي، فالصناعة الصغيرة في الواليات المتحدة تختلف عن مثيالتها فـي دولـة               

 تعتمـد فـي أغلـب       OECD  دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي     وتعتمد  .نامية مثل جيبوتي  

  :األحيان التعاريف التالية

  

 وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة :Micro Industries  الصناعات الماكروية •

 .بدون أجراء أو تشغل أربعة أجراء على األكثر

 وهي تلك الصناعات التي تضم من :Very Small Industriesالصناعات الصغيرة جدا  •

 .عامل) 19(إلى ) 5(

  .عامل) 99(إلى ) 20( وتضم من :Small Industriesالصناعات الصغيرة  •

) 499(إلـى  ) 100( وتـضم مـن   :Medium-Sized Industriesالصناعات المتوسطة •

عامل والثاني من   ) 199(إلى  ) 50( وأحيانا تكون مقسمة إلى صنفين يضم األول من          ،عامل

  .عامل) 499(إلى ) 200(
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عامـل وأحيانـا تـضم    ) 500( وتضم أكثر من :Large Industriesالصناعات الكبيرة  •

   ). 2005،برنوطي (.عامل) 1000(الصناعات الكبيرة جدا أكثر من 

  

   مفهوم المؤسسات الصغيرة في فلسطين2.2

  

ال يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشروع الصغير، مع األخذ بعين االعتبار بأن معظم دول               

في وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فـإن تحديـد            العالم تواجه صعوبة    

الحجم بغض النظر عن طبيعة المعيار المستخدم يعتبر مقياسا نسبي يختلف باختالف الدولة والنشاط              

 . االقتصادي الذي تنتمي إليه تلك المنشآت، بهدف توجيه برامج الدول لتنمية المشروعات الصغيرة

  

لتعامل مع المشروعات االقتصادية في األراضي الفلسطينية حـسب طبيعـة النـشاط             وتختلف آلية ا  

والجهة ذات المسؤولية وهي تختلف من مؤسسة ألخرى، فبينما تصنف اإلدارة العامـة للـشركات               

والتراخيص في وزارة االقتصاد الوطني المشروعات حسب طبيعة عملها، وتصنف وزارة الماليـة             

 يعطـي   1998الضريبية للمكلفين، كما أن قانون تشجيع االستثمار لعام         المشروعات حسب الشرائح    

 حسب فئات رأس المال والعمالة، والبلديات تجبي الرسوم ضمن معايير مختلفة، مع العلـم               اًامتيازات

وزارة الصناعة الفلسطينية حددت ألغراض إحصائية تقسيمات للمشروعات الـصناعية حـسب    بأن  

لمـشروعات  اً ل  وأخيرا نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح       ،1997الملف الصناعي عام    

 عامل وفق رؤية إحصائية خاصة      50-9للمنشآت التي تشغل بين     و 2002الصغيرة والمتوسطة عام    

ومما سبق يتبين تشتت جهود المؤسسات الفلسطينية في التعامـل مـع     . UNECTADمدعومة من   

ل مؤسسة، بدون وجود جهة رسمية معنيـة بمتابعـة جميـع            طبيعة ك ل اًالمشروعات االقتصادية وفق  

القضايا المتعلقة بالمشروعات الصغيرة برؤية موحدة تخـدم تطـور جميـع فئـات المـشروعات                

 .)2005 الصوراني،ونصر اهللا ( الفلسطينية
 
 حيـث   ، في مناطق السلطة الفلسطينية فال يوجد تعريف واضح للمشاريع الصغيرة والمتوسـطة            أما

 النشاط والجهـة ذات المـسؤولية وهـي         طبيعةلية التعامل مع المشاريع الصناعية حسب       تختلف آ 

تختلف من مؤسسة ألخرى وذلك نتيجة للواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي الذي ساد الـضفة              

 مفهوم اقتصادي واضح    إعطاءوالقطاع حيث حال دون وجود مشاريع صناعية مستقرة قادرة على           

 مما جعـل الواقـع الـصناعي فـي          ،لتذبذب وعدم االستقرار طيلة فترة االحتالل     لها وذلك نتيجة ل   

 مستقرة وثايته يمكن دراستها بشكل دقيـق        أسسفلسطين واقعا مضطربا مفكك األوصال وليس له        

  .)2003 ،مكحول(
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   الصغيرة األعمال مشروعات وأهمية تطور 3.2

  

 حيـث   ،األمريكية الواليات المتحدة     الصغيرة بشكل واضح ومتميز في     األعمالتطورت مشروعات   

 الـصغيرة فيهـا نحـو       األعمـال مليون من الكيانات االقتصادية المختلفة وتشكل       ) 21(يوجد نحو   

 هذه المشروعات الصغيرة متواجـدة فـي جميـع          وأن % 98مليون مشروع أي حوالي     ) 20.5(

في مجال صـناعة الخـدمات       تتركز بشكل كبير     أنها إال ، االقتصادية في الواليات المتحدة    األنشطة

  .وتجارة التجزئة

  

من قطاع القوى العاملة    % 50 من   أكثر تستخدم   أنها الصغيرة في    األعمال مشروعات   أهميةوتبرز  

 وتتصف هـذه المـشروعات      ، الكلية األعمال أصولمن   % 25 تشتمل على نحو     أنهاالخاصة كما   

 الشركات التي تستخدم عمالـة      إنالمثال   فرص العمل فعلى سبيل      تهيئ وعليه فإنها    ،بكثافة العمالة 

 الجديـدة والبالغـة نحـو    األعمالمن  % 67 من أكثر مستخدم تكون قد وفرت     500 من   بعدد اقل 

 مـن   أكثـر  من عشرين عامل قد خلقـت        أقلالشركات التي فيها    وإن  مليون فرصة عمل    ) 19.5(

تكتـسب المنـشآت     و .)2006 الحـسيني،  (األمريكية الجديدة في الواليات المتحدة      األعمالنصف  

الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلهـا االقتـصادية              

ويمكن إيجـاز أهـم     . واالجتماعية، ونسب توفّر عوامل اإلنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط        

   :الظواهر اإليجابية التي تقترن بقطاع األعمال الصغيرة فيما يلي

  

نتاجية بسيطة نسبياً تتميز بارتفاع كثافة العمـل، ممـا          إتستخدم المشروعات الصغيرة فنوناً      •

يساعد الدول العربية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهـة مـشكلة                

   .البطالة دون تكبد تكاليف رأسمالية عالية

ساعد على تقليل التفاوتات اإلقليمية،     تتميز المشروعات  الصغيرة باالنتشار الجغرافي مما ي        •

وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة األسواق المحدودة التي ال تغرى المنشآت الكبيرة            

  .بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها

توفّر المشروعات الصغيرة سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى             •

وإن كان األمـر يتطلـب      (أسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية        للحصول عليها ب  

  ). التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة

يوفّر قطاع األعمال الصغيرة فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصـة اإلنـاث              و •

ألعمـال  والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهلين بعد لالنضمام إلى قطـاع ا            

   .)2004بندقجي،  (الكبيرة والقطاع المنظّم بصفة عامة
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تقوم المشروعات الصغيرة بتلبية احتياجات األسواق من السلع والخدمات المتخصصة التي            •

ترتبط بأذواق وتفضيالت المستهلكين بدرجه أكبر من المنشآت الكبيرة، نظـراً لالتـصال             

   .الشخصي المباشر بين أصحابها والعمالء

ساعد المشروعات الصغيرة في استغالل موارد الثروة المنتشرة بكميات محدودة في ت •

مواقع متباعدة والتي عادة ما تتقاعس المنشأة الكبيرة عن الكشف عنها واستغاللها تجارياً، 

 مرتجى،(ومثال ذلك أعمال المحاجر والمناجم الصغيرة ونشاط المزارع والمصائد الصغيرة

2004.(  

  :في االقتصاد الفلسطيني في النواحي التالية ألهمية المشروعات الصغيرة  بالنسبة أما

أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت محليـاً         :مصدر رخيص لخلق فرص عمل جديدة      •

ودولياً أن المشروعات الصغيرة قادرة على خلق فرص عمل أكثر مقارنة بالمـشروعات             

 .مال المستثمر االعتبار حجم رأس البعينالضخمة، مع األخذ 

 المشروعات الصغيرة تعطـي فرصـة ذهبيـة         إن :حاضنة للمهارات واإلبداعات الجديدة    •

ألصحاب المهارات واإلبداعات من أفراد الشعب الذين يمتلكون قدرات مالية محدودة مـن             

بتحقيق أحالمهم في امتالك مشروع خاص في كثير من األحيان فإن المشروعات            ا  ؤيبدأن  

 األمثلة علـى    ،برة للقارات قد بدأت صغيرة ثم نمت بشكل متواصل ومنتظم         الكبيرة أو العا  

ذلك ال تنتهي وقد يكون أكثرها بروزاً شركة كوكا كوال التي أسسها أحد الـصيادلة سـنة                 

 وهناك عشرات األمثلة لمـشروعات ناجحـة بـدأت          ، ببضعة آالف من الدوالرات    1886

 على سبيل   ،س إلى االقتصاد الفلسطيني   كمشروع عائلي ونمت لتصبح شركات كبيرة بالقيا      

المثال ال الحصر فإن هناك عشرات إن لم يكن مئات الرياديين الناجحين الـذين يملكـون                

 .إسرائيل كانوا قد بدءوا حياتهم قبل عشرين عاماً كعمال في  مشروعات بارزة

المشروعات الـصغيرة تعطـي الفرصـة        :عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسي     •

فراد الفئات التي تعيش على هامش المجتمع ألن تصبح قوة فاعلة فيه عبر إقامة وتأسيس               أل

 .المشروعات الصغيرة

هذه الفئات ال تمتلك القدرات المالية أو األكاديمية أو العالقات العامة التي تمكنها من إقامة                •

ـ             تـسهيل   .عمشروعات كبيرة وذلك يعني بقاءها على هامش العملية اإلنتاجية في المجتم

دخول هذه الفئات إلى العملية اإلنتاجية من خالل تبني نهج المشروعات الـصغيرة يعمـل               

على دمجهم في العملية اإلنتاجية المبدعة، مما يؤدي إلى إزالة التوتر الذي يغلـف عـادة                

 .)2006الشاعر، (شكل العالقة بين هذه الفئات وباقي شرائح المجتمع 
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تعمل المشروعات الصغيرة فـي كثيـر مـن          :األفكار الجديدة تغذية المشروعات الكبيرة ب    •

ياً األحيان رافداً للمشروعات الكبيرة بقطع الغيار أو الخدمات المساندة والتي لـيس مجـد             

على سبيل المثال فإن مصانع السيارات أو الطائرات فـي          للمشروعات الكبيرة أن تنتجها، ف    

ات الصغيرة والمتواجدة حولها في إمدادها      اليابان أو أمريكا تعتمد على سلسة من المشروع       

 أهمية هذا الجانب في أنه ال يمكن قيام مـشروعات كبيـرة        ،بكثير من قطع الغيار الالزمة    

العالقة بين قطـاعي    وأن  ناجحة دون خلق و دعم سلسة كبيرة من المشروعات الصغيرة           

 Lovatt(بادل ون عالقة تكامل وليس عالقة تالمشروعات الكبيرة والصغيرة يجب أن تك

& Patten, 2003.( 

تتميز المشروعات الصغيرة بأنها أكثر قدرة من المشروعات الكبيـرة           :القدرة على التكيف   •

 على التكيف مع الظروف والمـستجدات  – ذات االستثمار الضخم في رأس المال الثابت         –

 على أرض   هذه القدرة الكبيرة على التكيف تنعكس      .التي يمكن القتصاد ما أن يتعرض لها      

 ، تحويل العمليـة اإلنتاجيـة     ، تخفيض خطوط اإلنتاج   ،الواقع في سهولة نقل مكان المصنع     

 كانت الفترة االحتاللية دليل قـاطع علـى قـدرة المـشروعات             ،تغيير السياسة التسويقية  

الصغيرة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مواجهة الـسياسات اإلسـرائيلية             

 حيث كان لهذه المشروعات     ،ف إلى تدمير ومنع أي تنمية صناعية حقيقية       والتي كانت تهد  

الموجودة قدرة كبيرة على اتقاء سياسات االحتالل عبر سرعة تحركها من نمـط إنتـاجي               

 )2002 ،بكر أبو (آلخر أو من مكان إلى آخر دون تكاليف تذكر

ثمار في المشروعات   نظراً لصغر رأس المال المطلوب لالست      :استغالل المدخرات البسيطة   •

 فإن الرياديين اللذين يملكون مدخرات بسيطة يـستطيعون تـشغيل مـدخراتهم             ،الصغيرة

 هذه الميزة تعمل علـى      ،البسيطة والمتواضعة من خالل تأسيس مشروعات صغيرة خاصة       

جلب مدخرات الناس البسيطة إلى العملية اإلنتاجية بدالً مـن أن تظـل جامـدة وبـدون                 

 يكـون أمـام     ،دم تبني فلسفة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسـطة       في ظل ع   .استغالل

مالكي المدخرات البسيطة، إما االحتفاظ بهذه المدخرات في بيوتهم مما يعمل على تآكلهـا              

 .بفعل التضخم وانخفاض القوة الشرائية، أو إيداعها في البنوك مقابل نسب فائدة متواضعة            

وهنالـك أمثلـة    ة اهتمت بالمشروعات الصغيرةن معظم الدول المجاورفإوفي هذا الصدد 

وكذلك برنامج سند فـي     ،   مشروع رعاية المنشآت الصغيرة في أبو ظبي       مثلحية في هذا    

المشروعات الصغيرة وفـي   سلطنة عمان وفي الكويت تم تأسيس الشركة الكويتية لتطوير

ترأسه الشيخ الذي ي البحرين يوجد كذلك مشروع مايكروستات وال ننسى المشروع الطموح

األثر في التقدم الملحوظ  محمد بن راشد في مدينة دبي، فمعظم تلك المشاريع كان لها كبير

 ).2006العناتي، (في اقتصاديات تلك البلدان 
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 نظراً لصغر حجم المدخرات التي تمتلكهـا        :حد آليات دمج المرأة في النشاط االقتصادي      أ •

ظراً لمحدودية البدائل المتاحة أمامهـا، فـإن        المرأة بشكل عام في المجتمع الفلسطيني و ن       

إقامة مشروعات صغيرة ذات استثمار بسيط وتتطلب مهارات إدارية متواضعة، يعتبر آلية            

هامة جداً تمكن المرأة من أن تصبح أداة إنتاجية فاعلة بدالً من أن تظل متفرجة على مـا                  

  .يحدث حولها
 

 أهميتهـا ما في االقتـصاديات المتقدمـة وتقـاس    تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا ها    

 عدة ميادين حسب العمالـة الموظفـة        بمؤشرات عديدة منها نسبة مساهمتها باالقتصاد الوطني في       

 عدد المؤسسات والناتج المحلي وحسب التركيب التكاملي للنسيج االقتصادي ومدى تحقق            وإجمالي

 .)2004،الصالحي( القيمة المضافة
 

  المشروعات الصغيرة لتي تواجه الصعوبات ا 4.2

  

 الكبيرة والمتوسـطة     األعمال الصغيرة كغيرها من مشروعات      األعمالتعترض طريق مشروعات    

 اإلداريـة  محددات خاصة بالموارد وعدم توفر الخبـرة         إلىعدة صعوبات، وذلك بسبب تعرضها      

مـن   % 63حـو    ن أن إلـى  الدراسـات    إحـدى  أشارت وقد   ،والنقص في مسألة االستقرار المالي    

 أنالرغم من  فب .)2006العناتي،   (األخيرة الجديدة قد فشلت خالل الست سنوات        األعمالمشروعات  

 لصعوبات تتعرض لبعض ا   األحيان في بعض    أنها إالالمشروعات الصغيرة تتميز بخصائص جيدة      

  :والمعوقات مثل

  

ا يؤدي في بعـض      مم وإدارتها ونقص الخبرة في تنظيم المشروعات الصغيرة        اإلدارةسوء   •

 حيث يكون صاحب المشروع     إدارية فالمشروع الصغير يواجه مشكالت      . فشلها إلى األحيان

 المشروع وتشغيله بشكل اقتـصادي      إلدارةهو المدير وقد اليمتلك هذا المدير الخبرة الكافية         

  .)2004 ،مرتجى( معدالت الربح وبأقل تكلفة أقصىيحقق 

 عدد محـدود    أو أسرة أووعات الصغيرة يمتلكها فرد      المشر إن ،محدودية مصادر التمويل   •

 إليـه  مال لمرحلة التأسيس فقط ولكنه يحتاج        رأس إلى المشروع   وال يحتاج  األشخاصمن  

 عدم القـدرة علـى االسـتمرار        إلى وقلة الموارد المالية تؤدي      ،في مرحلة التشغيل والنمو   

 . فشل المشروعإلىيؤدي بالمشروع وعدم الوفاء بالديون وااللتزامات المالية مما 

 التسويق  وأبحاث الحديث في مجال التسويق وغياب التخطيط التسويقي         األسلوب إتباععدم   •

 .)2004 الصالحي،(وعدم االستفادة من الكفاءات والمهارات المدربة 
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 بالتوسع غيـر المـدروس فـي        األحيان التخطيط الجيد وتقوم في بعض       أساليب إتباععدم   •

 .اإلنتاجيةالعمليات 

 من الصعوبات التي تعترض المـشروعات الـصغيرة         ،األولية والمواد   آالتصعوبة توفير    •

 يتم استيراد هذه    األحيان والحصول عليها حيث في بعض       األوليةاد  و والم آالتكيفية توفير   

 . من الخارج وهذا يشكل صعوبة تواجه صاحب المشروعآالت

مشكالت التي يتعرض لها المشروع     خطر ال إن أ  ،ندرة المعلومات وصعوبة الحصول عليها     •

الصغير هو عدم قدرته على الحصول على المعلومات الجيدة في الوقت المناسـب التخـاذ               

 . الصائباإلداريالقرار 

 الحصول على موقـع للعمـل يعتبـر مـشكلة بالنـسبة             إن ،  صعوبة اختيار موقع العمل    •

المدينـة لقربهـا مـن       يكون موقع العمل في مركز       أن حيث يفضل    ،للمشروعات الصغيرة 

 .)1998 ،القدس المفتوحة( والمستهلكين وتوافر وسائل النقل واالتصاالت واألسواقالبنوك 

  

 المنشآت والمشروعات التجارية الصغيرة سيظل عقبة تواجه نجاح تلك المشاريع طالمـا  تسويقإن 

غياب الدعم  ق أو في ظلابتعد الكثير منها عن استخدام األساليب والمنهجيات الحديثة لعملية التسوي

القيـام بأعمالهـا    المادي من المؤسسات المالية كالبنوك وخالفه والتي تساعد تلك المنـشآت علـى  

متخصصة لتسويق وتـرويج     وأشار العناتي إلى ضرورة إنشاء شركة تسويقية      . التجارية كما يجب  

واضح وذلك مـن  تجاري  منتجات المنشآت الصغيرة على أساس اقتصادي صحيح يعتمد على منهج

وأشار أيضاً إلى أهميـة  . فاعلة خالل إقامة المعارض الدولية وتوفير وإعداد برامج وخطط تسويقية

داخلياً وخارجياً من خالل دعـم التعاقـدات    حصول تلك الشركات على دعم رجال األعمال والدولة

أبو  (الحديثة المتطورةعلى تطبيق المستجدات والتقنيات  بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمساعدة

  )2002بكر، 

  

   تنمية المشروعات الصغيرة إستراتيجية عوامل نجاح 5.2

  

  : وهيالهامة العامة بالعديد من العوامل اإلستراتيجيةيرتبط نجاح 

  

 والـسياسات واإلجـراءات     واإلسـتراتيجية  أساليب علمية محددة لصياغة الرسـالة        إتباع •

  .والبرامج

 والفئات المعنية بالمجتمع حكومية وغير حكومية ومانحـة         األجهزةل   من قب  الفعالةالمشاركة   •

 .وبنوك وممثلين عن القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة
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 .)2004 صقر،( المعنية األطرافالتنسيق مع  •

 .ترتيب واضح ألولويات احتياجات المجتمع •

 إطـار  المختلفة فـي     دولةال أجهزة التنسيق بين    وإمكانية للدولة العامةترابط هذه السياسات     •

 .تنفيذ السياسات المقترحة وبالتالي ضمان زيادة فرص نجاحها

  ،هيكل(تطوير ومتابعة تلك المشاركة باستمرار لتصبح سمة من سمات تنفيذ السياسة المتبعة            •

2003(  

 ).2004 ،أسيري( ات للقائمين على المشاريع الصغيرةحوافز مالية وتدريب واستشارتقديم  •
 

  :سسات المساندة للمشروعات الصغيرةالمؤ.6.2

  

 أن تلعب دورا كبيرا في مساندة وتطوير المشروعات الصغيرة فيمكن           أنهناك عدة مؤسسات يمكن     

  :تقدم مساعدات في

  

  .تأسيس المؤسسات الصغيرة •

 . مؤسسات متوسطة الحجمإلى المؤسسات الصغيرة نمو  •

 .واإلرشاداتالتدريب والنصائح تزويد المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالمعلومات و •

 .توفير الفرص التجارية وشبكة من االتصاالت مع الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية •

  حكومية وغير الحكومية الاألوساطتمثيل مصالح المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لدى  •

  

بـالظروف   مؤسسات لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة وخاصـة         إنشاء )2004عطية،  (ويقترح  

الحالية التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني وتعثر العديد من المؤسسات بشكل عام ممـا يـستجوب     

 فوجود مثل هذه المؤسسات الداعمة ضروري جدا لتثبيت صمود وبقاء استمرارية            ،بإنقاذها اإلسراع

  :ومن هذه المؤسسات .تلك المشروعات لخدمة االقتصاد الوطني الفلسطيني

  

  :اضنات األعمالح. 1.6.2

  

جهة تقدم منظومة خدمات متكاملة للمشروعات الصغيرة الناشئة منذ تكوينها وحتى           عبارة عن   هي  و

 مثل هذه الحاضـنات وتحديـد طبيعـه    إلقامة رئيسة أهداف تم صياغة  وقد،اإلنتاجة  دخولها مرحل 

 ،رضـوان (قدمها وتمويل تلك الحاضنات وطبيعة الخدمات التـي سـت         وإدارة إقامةالجهات الموكل   

2004(.  
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  :دور حاضنات األعمال في دعم المنشآت الصغيرة .2.6.2
 

إضافة إلى المرافق والتجهيزات التي توفرها، والخدمات التي تقدمها، والممارسـات الجيـدة التـي               

تتبعها، فإن لحاضنات األعمال دور إضافي في دعم المنشآت الصغيرة المنتسبة لهـا وذلـك عـن                 

  :طريق
 

المعنيـة بـدعم    ) األشخاص والمجموعـات والهيئـات والمنظمـات      (ين الجهات   التنسيق ب  •

المشروعات الصغيرة، والمشاركة مع هذه الجهات في المتابعة مـع القطـاعين الحكـومي              

خاصة ما يتعلق منها    (والخاص، لتوفير سبل الدعم المختلفة الالزمة لنجاح هذه المشروعات          

مشروعات الصغيرة بشروط ميسرة، وإيجـاد نظـام        بالتمويل، مثل إنشاء صناديق لتمويل ال     

 ).الخ...لضمان قروض البنوك التجارية لها

المعنيـة بـدعم    ) األشخاص والمجموعـات والهيئـات والمنظمـات      (التنسيق بين الجهات     •

المشروعات الصغيرة، لتقديم مجموعة متكاملة من برامج التدريب والندوات وورش العمل،           

علقة بإدارة وتطـوير المـشروعات الـصغيرة حـسب النـشاط            في المجاالت المختلفة المت   

  .)2002مازي،  (االقتصادي، بما يضمن تقليل التكلفة

من الخبراء ورجال األعمال والباحثين واألكاديميين والمتخصـصين    (تكوين لجان استشارية     •

، تقوم بمساعدة المشروعات الصغيرة وأصحابها من رواد األعمال فـي           )الخ... في التمويل 

مثل وضع خطط العمل والميزانيات والدراسات المتعلقـة        (جاالت تخصص هؤالء الخبراء     م

، مع إتباع آلية واضحة تسهل      )الخ... بالتمويل واإلنتاج والتسويق والترويج والحماية الفكرية     

  .)2005، برنوطي (استفادة المشروعات الصغيرة من هذه اللجان

 التي تحتاجها المشروعات الصغيرة بـصفة       تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجاالت      •

مثل التقنيات المستجدة واألسواق المستهدفة ومصادر التمويل وفـرص المـشاركة           (خاصة  

، مع تسهيل الوصول    )واستقطاب االستثمارات وتنظيم وإدارة وتطوير المشروعات الصغيرة      

 .ذات العالقة) خارج الحاضنات(إلى المكتبات ومصادر المعلومات األخرى 
 

  نوا ع المشروعات الصغيرةأ 7.2

  

  :اآلتية األنواع إلى المشروعات الصغيرة )2006(يصنف كاسب وجمال الدين 

  

  : وهي نوعانإنتاجيةمشروعات  •
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o         اإلنتاجية وورش   والمشروعات التي تنتج سلعا استهالكية مثل الصناعات الصغيرة واليد 

  .التي تستخدم الموارد المحلية

o إلنتـاج  كالصناعات المغذية   ،أخرى سلعة   إنتاجلألجزاء تساهم في     إنتاجية تنتج سلعا    أو 

 . الصناعات المغذية للسياراتأوالمالبس الجاهزة 
 

 أوات خدمية وهي التي تقدم خدمات لعمالئها مثـل خدمـة االستـشارات الطبيـة                عمشرو •

  . خدمات الكمبيوترأو السيارات إصالح أو السياحية أو اإلدارية أوالهندسية 

 تعبئتهـا   أو بيعهـا    بإعادة وهي كل مشروع يقوم بشراء سلعة ثم يقوم          :ت تجارية امشروع •

  .)2003 ،هيكل( وتغليفها وبيعها بقصد الحصول على ربح مثل تجارة الجملة والتجزئة

  

  :النشاط  أنواع المشروعات الصغيرة من حيث.1.7.2

  

   :إلى) 2007جميل، ( كما يرى تُصنف المشروعات الصغيرة من حيث أنشطتها 

  

وسيط والقيمة المضافة  بمعني تحويل خامة إلى منتج نهائي أو, أساسها التحويل:إنتاجية •

والتماثل بمعنى ) اإلنتاج عناصر(عن المدخالت ) الناتج(بمعنى زيادة قيمة المخرجات 

   .تطابق كل مواصفات الوحدات المنتجة

يستطيع القيام بها  بنفسه أو الأساسها القيام نيابة عن العميل بخدمة كان سيقوم بها :خدمية •

   .بنفسه

 استثمار الربح إعادةأو عدة سلع مختلفة،  أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة مصنعة :تجارية •

  ).الفرق بين سعر الشراء والبيع(

أيا كان نوع المشروعات الصغيرة أو مجال نشاطها فإنها جميعا تشترك في عناصر  و •

  ).1996 عقيلي،( واحدة ومكونات

  

  :الحجم  أنواع المشروعات الصغيرة من حيث.2.7.2

  

  :تصنف المشروعات الصغيرة بحسب الحجم كما يأتي

  

 ألـف   25 أالف دوالر إلـى      5 يتراوح   هالها مكان ثابت وأوراق رسمية ورأسمال      :صغيرة •

  . أفراد5 وعمالة في حدود دوالر،
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لفـين وخمـسة آالف   أرسمية ورأسمال يتراوح بين  ها مكان ثابت وأوراق :صغيرة جدا . •

  وعمالة في حدود فرديندوالر

 يس لها مكان ثابت في أغلب األحوال ويقوم بها فرد واحد هو صـاحب  ل:الصغر متناهية •

  وغالبا ما يكون لها أوراق رسـمية أو ألفي دوالروال يتجاوز رأس المال عن , المشروع

  .)2003هيكل،   يكون لها حد أدني من األوراق الرسمية
 

  :ومكونات المشروع الصغير ر عناص8.2

  

  :إلى) 2005(يتكون المشروع الصغير كما يرى عباس وآخرون 

  

أو المـال الـالزم لتجميـع    . .إلقامة المشروع ويعني كل المبالغ النقدية الالزمة :رأس مال •

  .ورأسمال عامل رأس مال ثابت: عوامل اإلنتاج وينقسم إلي

  .الخدمة اج السلعة أووهي كل ما يلزم إلنت :اآلالت و التجهيزات •

  .وهي كل األفراد الالزمين لتشغيل المشروع  :العمالة •

وهي جزء مـن    عن إحداث التشغيل األمثل للمشروع وتحقيق أهدافهالمسئولةوهي  :اإلدارة •

  .العمالة

  .وهي طريقة وأسلوب عناصر اإلنتاج  :التكنولوجيا •
 

ومكوناته وقد  وع الصغير؟ وما هي أنواعهإن ما سبق مجرد فكرة عامة وسريعة عن ما هو المشر

   :تكون على علم مسبق بها ولكن من المهم أن تعرف اآلتي

  

المشروعات الصغيرة هي تلك التي تقوم علي موارد وخامات محلية متاحـة فـي     أنجحإن •

  .سيقام فيها المشروع البيئة التي

لعناصر المعنوية ال تقـل  فا  مكونات المشروع الصغير المادية ال تكفي لنجاح المشروعإن •

 الثقـة بـالنفس  و ،والتحدي  اإلصرارو ،الفكرة المناسبة: أهمية عن العناصر المادية وهي

 )2005كاسب وجمال الدين، (
 

   خصائص المشروع الصغير 9.2

  

 :اآلتيثمة خصائص تميز المشروع الصغير على النحو 
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  .صغر حجم المشروع مقارنة بالمشروع الكبير •

 . نشاطهألداء مساحة كبيرة إلىروع الصغير اليحتاج المش •

 . وشركاءأفرادا والملكية اإلدارةيتميز المشروع الصغير بالجمع مابين  •

 . صاحب المشروع عادة مايكون هو مدير المشروعأن حيث األداءاستقالل  •

 . تمويل كبيرإلىاليحتاج المشروع الصغير  •

 .قلة عدد العاملين بالمشروع الصغير •

 .ال المشروع نسبياصغر حجم رأس م •

 .ان نشاط المشروع والنطاق الجغرافي محدود نسبيا •

 .ان درجة المخاطرة في المشروع الصغير ليست كبيرة •

  .يعتمد المشروع الصغير على تكنولوجيا بسيطة نسبيا عند بدايته •

  .يساعد على خلق التوازن الصناعي بين الحضر والريف •

كبرى من قطع الغيار مما يساعد علـى تـوفير          قد يفي باحتياجات المشروعات الصناعية ال      •

  .العملة الصعبة للمجتمع

 المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب وتوظيفهم وبالتالي حل مشكلة            مساهمة •

  .البطالة

  

  وخاصـة بـالواقع الفلـسطيني   ، االيجابيـات العديـدة للمـشروعات الـصغرى     إلـى  إضافةهذا  

  :خصائص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها مرتجى فقد عدد أما ).2003،هيكل(

  

  .إليها التي تنتمي للصناعة التابعةمن حجم صغير بالنسبة للمشروعات  •

 مجموعه محدودة من المالك أي تعتمد علـى         أويتم توفير رأس المال بواسطة المالك الفرد         •

 .التمويل الذاتي

 . المشروع عادةبإدارة المالك أويقوم المالك  •

 . محدود عادةوأنشطته عملياته نطاق أنع في منطقة محدودة كما يعمل المشرو •

 المـشروع   أنفهناك من يرى      الزاوية هذهمن حيث عدد العاملين هناك اختالفات كبيرة من          •

 .أفراد عادة حوالي عشرة هالصغير يعمل ب

 المال تمامـا حجـم      رأسيعكس   من حيث رأس المال وهو معيار مضلل لحد بعيد حيث ال           •

 المال الصغير والعكـس     رأسوالذي قد يكون ضخما في بعض المشروعات ذات          األعمال

 .صحيح
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 يعتمد علـى العمـل      بأنه حيث قد يعرف المشروع الصغير       التكنولوجيمن حيث المستوى     •

 ).2004 ،مرتجى(اليدوي بدرجة اكبر 

  

   االحتياجات الفنية ألصحاب المشاريع الصغيرة10.2

  

لمشاريع الصغيرة مهارات فنية، تُمكنهم من القيام بأعمالهم، ومـن          يحتاج العاملون والقائمون على ا    

  )2009وزارة الشؤون االجتماعية،  (:هذه االحتياجات

  

الخدمات االستشارية في مجال الفرص االستثمارية ودراسات الجدوى االقتـصادية إضـافة             •

  .لتطوير اإلنتاجية والجودة والتسويق

  .عاملين في القطاعات االقتصادية المختلفةتقديم خدمات تدريب عالية التقنية لل •

تسهيل االتصال وتدعيم األفكار والمعلومات بين المؤسسات االقتصادية ذات نفـس النـشاط        •

  .وبين المؤسسات ذات العالقة في الداخل والخارج

مساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة للوصول إلى مصادر التمويل المتوفرة في األراضـي             •

ل البنوك ومؤسسات اإلقراض األهلية، والحصول على تسهيالت ائتمانية         الفلسطينية من خال  

  .بتكلفة منخفضة

  

توفير المعلومات حول الفرص االستثمارية واإلجراءات اإلدارية المتبعة، ومعلومات عن مـصادر            

واإلجراءات الالزمة لتوفيرها في كل من فلـسطين        (اآلالت والمعدات ومستلزمات اإلنتاج المطلوبة      

، إضافة الحتياجات األسواق من السلع واالتفاقيات المبرمة وكيفية االسـتفادة منهـا             ) المصدر ودول

 .)2005الصوراني، (
 

  ب لدعم وتنمية المشروعات الصغيرةالدور الحكومي المطلو 11.2
 

 منوطاً بالحكومات، مـن أجـل تنميـة         اأن هناك دور  ) 2005(، والصوراني   )2008(يرى جعفر   

  :ةالمشروعات الصغير

  

  .نشر ثقافة الريادة في المجتمع، لخلق وتشجيع أفكار ريادية قابلة للتطبيق •

 .إجراء دراسات وأبحاث عن احتياجات السوق المحلية من الفرص االستثمارية والخدماتية •

 .جاد بيئة قانونية وتشريعية مالئمة لتشجيع المشروعات الصغيرةإي- •
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 . وتشغيل المشروعات الصغيرةتوفير متطلبات البنية التحتية الالزمة لجذب •

إنشاء جهة حكومية متخصصة للتعامل مع المشروعات الصغيرة للحد من تبديـد الجهـود               •

  .واإلمكانيات من خالل عدة مؤسسات

مراجعة وتقييم السياسات االقتصادية المتبعة، في سبيل إيجاد السياسات القادرة على حمايـة              •

  .وتطوير المشروعات الصغيرة

 الفنية واالقتصادية للمشروعات االقتصادية العاملـة وخاصـة المـشروعات           تقديم المشورة  •

  .الصغيرة

  .التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق بما يحافظ على تطور المشروعات الوطنية •

  .قروض بهدف دعم المشروعات الصغيرةتأسيس نظام ضمان ال •

  

  ل تطوير مشروعات األعمال الصغيرة وسائ12.2

  

يزيـد مـن قـدرتها      تطوير وتفعيل المشروعات الصغيرة سوف      سائل الفعالة ل   اقتراح بعض الو   إن

وتتمثل الوسائل الداعمة للمشروعات الـصغيرة      . االستيعابية ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي     

 :في

  

يتفاوت الشكل التنظيمي للجهـة الداعمـة        :لدعم المشروعات الصغيرة  ) مركز(إنشاء إدارة    •

من دولة ألخرى، فهي تتخذ شكل وزارة كما في الواليات المتحـدة            للمشروعات الصغيرة   

األمريكية، والجزائر، أو إدارة تابعة إلحدى الوزارات كما في كندا وسـنغافورة، أو هيئـة               

قتـرح إنـشاء    يعامة كما في كوريا، أو صندوق اجتماعي كما في مصر، أما في فلسطين ف             

لرعاية المشروعات الصغيرة، وتكـون جـسم       إدارة مستقلة تتبع وزارة االقتصاد الوطني       

تنسيقي بين مؤسسات القطاع العام ذات العالقة والقطاع الخاص، إضافة للمؤسسات األهلية            

 اقتصادية وطنية تأخذ بعين االعتبار تذليل العقبات والمشاكل         إستراتيجيةوتكون مهمتها تنفيذ    

 لتطورها، على أن يقتـصر دور   التي تواجه المشروعات الصغيرة وتنفيذ السياسات الداعمة      

تقـديم االستـشارات وتـذليل      (اإلدارة على التخطـيط واإلشـراف والرقابـة والتوجيـه           

  )2005الصندوق االجتماعي للتنمية، ().العقبات

  

تتنوع الجهات التي تقدم القروض من بنـوك         :إنشاء صندوق تمويل للمشروعات الصغيرة     •

ية، وتعكف حاليا منظمات اإلقـراض غيـر        وجمعيات أهلية ومؤسسات تمويلية غير حكوم     

الحكومية في فلسطين على تأسيس الشبكة الفلسطينية لمؤسسات اإلقراض الصغير، واقتراح           
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 في ظل عدم معالجة القوانين النافـذة هـذا          -مشروع قانون خاص بالتمويل صغير الحجم       

فوع واإلعفـاء    المال المـد   رأس وتعالج مواد القانون المقترح مسألة       –النوع من القروض    

الضريبي والودائع، إضافة لتحديد أهداف اإلقراض صغير الحجم وانه يضمن مرونة عالية            

بخصوص الضمانات ومخصصات الديون المتعثرة والهبات الخارجية، مع العلم بان هـذه            

 دوالر بهـدف    120000 – 200المؤسسات تمنح قروضا صغيرة ومتناهية الصغر مـن         

% 90خاصة وان أكثر من     .  في القطاع الرسمي وغير الرسمي     تمويل مشاريع مدرة للدخل   

من المشروعات االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي مـن المنـشآت الـصغيرة               

من التسهيالت االئتمانية للبنوك العاملة في األراضـي        % 2ولكنها ال تحصل على أكثر من       

دمات المالية من خـدمات البنـوك       الفلسطيني، وبالتالي ليس لديها القدرة للحصول على الخ       

لعدم وجود الضمانات الكافية لديها من جهة، وبسبب ظروف عدم االستقرار الناجمة عـن              

ويقدر إجمالي الطلب على القروض الصغيرة بأكثر       . اإلجراءات اإلسرائيلية من جهة أخرى    

 30  مليون دوالر فقـط، منهـا حـوالي        40 مليون دوالر سنويا، يتم توفير حوالي        80من  

ر برامج ممولـة مـن الجهـات المانحـة          مليون دوالر عبر منظمات أهلية غير ربحية عب       

  ).2006البحيصي، (
 

تتنوع وتتعدد أشكال مؤسسات     :إنشاء شركة لضمان مخاطر االئتمان للمشروعات الصغيرة       •

ضمان مخاطر االئتمان للمشروعات الصغيرة، فهي تتخذ شكل مكتب في كل من الواليـات            

ألمريكية وتركيا أو هيئات كما في اليابان أو شركات كما في مصر واألردن، وفي              المتحدة ا 

. بعض التجارب يتم ضمان المخاطر من خالل تكافل المقترضين أنفسهم كما في بنجالديش            

كما تتولى الشركة عملية ضمان إقراض المشروعات الصغيرة أمـام الجهـات التمويليـة              

عاملين في المصارف ومؤسسات اإلقراض للتعامل مـع        المختلفة، وتقوم الشركة بتدريب ال    

نظام المعلومات وتوفير الكثير من البيانات التي يمكن الرجوع إليهـا قبـل اتخـاذ قـرار                 

 . التمويل

  

 : األهداف التاليةيحققضمان مخاطر االئتمان لإنشاء شركة أن ) 2006(يرى المحروق ومقابلة و

  

ل المشروعات الصغيرة على التمويل من      تسهيل حصو  :بخصوص المشروعات الصغيرة   •

السماح للمشروعات ذات السمعة والمعاملة الجيـدة        و .جهات التمويل واالستثمار المختلفة   

تـوفير أسـس     و .بالحصول على االئتمان بسهولة، مع إمكانية التوسع في قيمة القـرض          
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بـسيط  ت و . طويلة ومتداخلـة   مستنديهواضحة ومنظمة لإلقراض بدون الحاجة إلجراءات       

 . الحصول على االئتمان، بما يكفل سرعة تنفيذ المعاملةإجراءاتوتسهيل 
 

تشجيع جهات التمويل على تمويل  :بخصوص مؤسسات التمويل والجهاز المصرفي •

تجنب خسائر  و.تقديم الدعم الفني فيما يخص ضمان القروض و.المشروعات الصغيرة

سسة التمويل بالمعلومات الكاملة عن القروض وحاالت إفالس األفراد، من خالل تزويد مؤ

ضمان سرعة  و.ظروف المقترض، مما ينعكس على تخفيض تكاليف تقييم المخاطر

اءة لزيادة حجم االئتمان وكفاءة قرارات االئتمان، إضافة لقياس مخاطر االئتمان بكف

 )2005مركز المشروعات الدولية الخاصة، (الممنوح 
 
إطار متكامل من حيـث المكـان       (هي عبارة عن     :إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة    •

) الـخ ... والتجهيزات والخدمات والتسهيالت وآليات المـساندة واالستـشارة والتنظـيم         

مخصصة لمساعدة الرياديين والمشروعات الصغيرة في إنشاء وإدارة وتنميـة وتطـوير            

، وحمايـة   )يراإلنتاجية أو الخدمية أو المتخصصة في البحث والتطو       (المشروعات الجديدة   

، )حسب طبيعة النشاط الـذي تعمـل فيـه        (ورعاية ودعم هذه المشروعات لمدة محدودة       

إعادة الهيكلة الصناعية، خلق فرص عمل معينة، استيعاب        (وتركز على قضايا محددة مثل      

، وتقدم الحاضـنة    )الخ... العمالة الماهرة، استقطاب االستثمارات، رعاية األفكار الريادية      

وما توفره  ) الخ...مالية وإدارية وقانونية وفنية وتمويلية    (المنتسبة لها خدمات    للمشروعات  

، إضافة لتوفير العديـد     )الخ  .... من بنية تحتية ومرافق وتجهيزات وشبكات وطرق      (لهم  

اإلدارية والتدريبية والتسويقية واالستـشارية والخـدمات األخـرى غيـر           (من الخدمات   

الغرف التجارية والـصناعية،    (ت بالعديد من المؤسسات     وترتبط هذه الحاضنا  . المنظورة

  .)2008الهاشم،  ()االتحادات الصناعية، الجامعات ومراكز األبحاث واالستشارات

  

تحتاج غالبية المنشآت االقتصادية لمقومات البنية التحتيـة        : المجمعات الصناعية الداخلية   •

ة، حيث يتم فرز مساحات كبيـرة       والتأهيل والرعاية من قبل المؤسسات الحكومية واألهلي      

من األراضي وتجهيزها بالبنية التحتية الالزمة إلقامة صناعات متعددة ومختلفة األحجـام            

والتخصصات بدل تبعثرها داخل المناطق السكنية بدون رعاية وذلـك حـسب النـشاط              

نـذ  االقتصادي لتوفير اإلمكانيات المالئمة حسب طبيعة النشاط، وعكفت السلطة الوطنية م          

إنشائها على إعداد المخططات إلقامة هذه التجمعات في مراكز المدن الرئيسية في الضفة             

الغربية وقطاع غزة، إال أن العقبات اإلسرائيلية وقلة التمويل أوقف تنفيذ هذه التجمعـات،              
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عـادة  مع العلم بأنه يتوفر في بعض المحافظات الفلسطينية تجمعات قائمة ولكن بحاجة إل            

  ).2005وزارة التخطيط، (ير تأهيل وتطو
 
إن المنشآت الصغيرة لهـا      :إنشاء شركة لتسويق منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة       •

نمطها التسويقي البسيط غير المخطط مسبقاً بما يتالءم مع احتياجاتها الذاتيـة، ولكـن ال               

متخصصة يتالءم مع المتطلبات الوطنية والدولية في ظل عدم توفر المؤسسات التسويقية ال           

، لذلك توجد ضرورة لقيام شـركات تـسويق         )بال تريد (سوى مركز التجارة الفلسطيني     

وتتـولى  . تساهم في ترويج وتحسين القدرة التسويقية لمنتجات وخدمات المنشآت الصغيرة      

توفير المعلومات والفرص التسويقية المتاحة وإعداد دراسـات عـن األسـواق الدوليـة              

مواصفات وطبيعة التعبئة والتغليـف واإلجـراءات المطلوبـة         ومتطلبات التسويق لها كال   

والمساعدة على إبرام الصفقات والتعاقدات المحلية واإلقليمية بـين المنـشات الـصغيرة             

غرفة تجارة   (والكبيرة، إضافة لتنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية        

  ).2000وصناعة رام اهللا، 

  

  : غيرة في فلسطين واقع المنشآت الص13.2

  

نتيجة للسياسات التعسفية ضد االقتصاد الفلسطيني فقد انحصرت معظم المـشروعات االقتـصادية             

حيث اضطرت للعمـل    , طول فترة االحتالل اإلسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات الملكية الفردية         

فإنهـا لعبـت دورا     بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانين الضريبية التعسفية ورغم ذلك            

, 1994ومنذ تسلم السلطة لمسؤولياتها عـام       , هاما في تحقيق التنمية االقتصادية وتوفير فرص عمل       

باشرت مهامها المدنية المختلفة ومن ضمنها بلورة رؤيـة تنمويـة فلـسطينية وفقـا ال إمكانيـات                  

في قطاع غزة التـي      بلغت نسبة األسر الفلسطينية      2000واحتياجات المجتمع الفلسطيني وفى عام      

، وتعرضـت   %25كمـصدر رئيـسي للـدخل حـوالي         ) الصغيرة(تعتمد على المشاريع األسرية     

 أثرت علـى تراجـع الطاقـة        9/2000 /28 منذ   باهظةالمشروعات االقتصادية لخسائر اقتصادية     

اإلنتاجية المستغلة وقصف وتدمير وإغالق كثير من المشروعات، حيث تقـدر إجمـالي الخـسائر               

  . مليار دوالر10 أكثر من 2002طة االقتصادية المختلفة في فلسطين حتى منتصف لألنش

  

وسيتم استعراض واقع المنشآت الصغيرة من خالل تشخيص حجم نشاطها وهيكلها ودور الجهـات              

 المـؤثرة علـى المنـشآت       المعنية بدعمها وتطويرها، إضافة لرصد البيئة الداخليـة والخارجيـة         

 )2000، مكحول(االقتصادية 
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  :وتتوزع المشروعات االقتصادية الصغيرة في فلسطين بين
 

  ).صناعات استهالكية صغيرة أو مهن وحرف صناعية(المشروعات الصناعية  •

  ).تجاره الجملة والتجزئة، الوكالء والسماسرة(المشروعات التجارية  •

رهـا،  المكاتب الخدماتية المختلفة ووكاالت الـسياحة والتـأمين وغي        (المجاالت الخدمية    •

  ).والخدمات الفندقية، الخدمات الشخصية والنقل

والتي كان لها تأثير على التطور االقتـصادي واالجتمـاعي          , المشاريع النسوية الصغيرة   •

 .للمرأة وعلى تنمية االقتصاد المحلى

الحيازات الزراعية المملوكة للسكان المحليين بشكل متفاوت، إضافة لمهنة الصيد والتـي             •

 .ر نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية التعسفيةتأثرت بشكل كبي

المشروعات الصغيرة في إطار المنظمات غير الحكومية الضفة والقطاع،  وهي مشاريع             •

 ).2005 الصوراني،( بحاجة لمزيد من التطوير في إطار الخطة التنموية الفلسطينية

  

  :الة هيكل المشروعات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي وفئات العم.1.13.2

  

 تقدر عدد المنشآت االقتصادية فـي       2004 وتحديثاته حتى    1997حسب التعداد العام للمنشآت لعام      

 وتـشكل نـسبة     ،منها تعمل في قطـاع غـزة      % 27.4 منشأة، نسبة    85809األراضي الفلسطينية   

، بسبب ظـروف    %80.8 عمال في األراضي الفلسطينية      5المنشآت االقتصادية التي تشغل أقل من       

 انخفض متوسط عدد العاملين فـي المنـشآت   2000 سبتمبر   28ر واإلغالق اإلسرائيلي منذ     الحصا

 عامل بعد انتفاضة األقـصى،      2.1 عامل قبل انتفاضة األقصى إلى       3.3من   ) 4 – 0(التي تشغل   

ناهيك عن إغالق عدد من المنشات االقتصادية أبوابها وتسريح عمالها، وفيما يلي استعراض بعض              

لإلحـصاء  الجهاز المركزي    (لسطين حسب تقسيمات فئات العمالة    قتصادية العاملة في ف   األنشطة اال 

  .)2004الفلسطيني، 

  

 أن عدد المنشآت الـصناعية فـي األراضـي          يالحظ :مشروعات أنشطة القطاع الصناعي    •

منهـا،  % 75عمال  ) 4 – 0( منشأة، تشكل المنشآت التي تشغل       13693الفلسطينية بلغت   

مـن  % 17.3 عدد العاملين في القطاع الصناعي، كما تساهم بنـسبة           من% 34.3وتشغل  

، فيما تشكل نسبة المنشآت التي تـشغل        2003إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام       

من إجمالي  % 40.2من إجمالي عدد المؤسسات وتشغل نسبة       % 22.4عامل   ) 19 - 5( 

أخيراً تشكل نسبة المنشآت التي تـشغل       من القيمة المضافة، و   % 34.5عدد العاملين وتحقق    
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وتحقـق  % 25.5من عدد المنشآت الصناعية وتشغل نسبة       % 2.6فقط  )  عامل فأكثر    20(

 وهذا يدلل هيمنة المشروعات الـصغيرة فـي القطـاع           .من القيمة المضافة  % 48.2نسبة  

بلـغ  وقد  . الصناعي وضعف إنتاجيتها وبالتالي ضعف مساهمتها في تحقيق القيمة المضافة         

 ويمكن تفسير هيمنة    2003 عامل فقط عام     4.4متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة       

مـن العـاملين فـي      % 62المنشات الصغيرة إلى أنها منشآت فردية وعائلية حيث حوالي          

، إضـافة إلـى ضـعف       )أصحاب عمل وأفراد أسرهم    (أجرالقطاع صناعي يعملون بدون     

ة الفلسطينية، نتيجـة لغيـاب التكامـل بـين األنـشطة            التشابك الهيكلي بين فروع الصناع    

الصناعية، وال توجد عمليات صناعية تستكمل حلقات التصنيع مع صناعات أخرى، ويـتم             

توفير غالبية المستلزمات اإلنتاجية من الخارج وما يعزز ذلك هو االعتماد الكبيـر علـى               

م والسلع الوسيطة المحليـة،     اآلالت والمعدات المستوردة وضعف االعتماد على المواد الخا       

حيث وصل معدل رأس المال المستثمر في اآلالت المستوردة من إسرائيل والخـارج إلـى               

من مجمل رأس المال المستثمر في اآلالت، في حين شكلت نسبة المـواد              % 90أكثر من   

 فقط من مجمل تكاليف المواد الخام والوسيطة المستعملة        % 29.3الخام والوسيطة المحلية    

 ). 2005 ،الصوراني(في العملية اإلنتاجية 

من المشروعات العاملـة فـي قطـاع      % 87.4يتبين أن   :مشروعات أنشطة قطاع الخدمات    •

 عامل يشكلون نـسبة     17517 عمال، فيما بلغ عدد العاملين فيها        5الخدمات تشغل اقل من     

، كما أن   2003 عامل عام    41149من العاملين في قطاع الخدمات والبالغ عددهم        % 42.6

 أجـر  عمـال يعملـون بـدون        5 من   أقلمن العاملين في المشروعات التي تشغل       % 69

، وتتميز هذه الفئة من المشروعات بتدني متوسط العاملين فيها          )أصحاب عمل وأفراد أسرة   (

مشروع، إضافة النخفاض متوسط األجور وإنتاجية العامـل للعـاملين          /  عامل   1.7بمقدار  

إلـى  ) 1:2(، ويـشير الجـدول    عمـال 4عات التي تشغل أكثر مـن  فيها مقارنة بالمشرو  

 .المؤشرات االقتصادية في قطاع الخدمات

من مشروعات أنشطة التجارة الداخلية تـشغل       % 95أن  :مشروعات أنشطة التجارة الداخلية    •

% 80.25 عامل يشكلون    62147 عمال، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات         5أقل من   

مـن  % 57.8ملين في أنشطة التجارة الداخلية وتحقق هـذه المـشروعات           من إجمالي العا  

مـن  % 87إجمالي القيمة المضافة المتحققة في أنشطة التجارة الداخلية، مـع العلـم بـان               

 عمال يعملون بدون أجر، كما نالحظ تـدني         5العاملين في المشروعات التي تشغل اقل من        

مشروع وتدني متوسط األجور    /  عامل   1.67متوسط العاملين في هذه المشروعات بمقدار       

وإنتاجية العاملين فيها مقارنة بالعاملين في الفئة الثانية والثالثة من أنشطة التجارة الداخلية،             

  .إلى المؤشرات االقتصادية في قطاع التجارة الداخلية) 2:2(ويشير الجدول 
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جهـاز المركـزي لإلحـصاء      ال (المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع الخـدمات       :1.2جدول  

  )2004الفلسطيني، 

  

 فئات العمالة
 المؤشرات

 0  - 4 May-19 20اإلجمالي  فأكثر 

 11922 207 1296  10419 عدد المؤسسات
 26210 12990 7814 5406 عدد العاملين بأجر

 14939 301 2527 12111 عدد العاملين بدون أجر
 41149 13291 10341 17517 إجمالي عدد العاملين
 132696.8 89234 30816.2 12646.6 تعويضات العاملين
 212917.3 102568 57913.6 52435.7 القيمة المضافة

 1005898 199000 757798 49100 إجمالي االستثمار المتراكم

  

الجهاز المركزي لإلحصاء (  المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع التجارة الداخلية :2.2جدول 

  )2004، الفلسطيني

  

 المؤشرات فئات العمالة

 0  - 4 May-19 20اإلجمالي  فأكثر 

 39186 49 1873 37264 عدد المؤسسات
 18369 1411 8736 8222 عدد العاملين بأجر

 59104 139 5040 53925 عدد العاملين بدون أجر
 77473 1550 13776 62147 إجمالي عدد العاملين
 67192.3 8321.7 31486.4 27384.2 تعويضات العاملين
 3.66 5.9 3.6 3.33 متوسط اجر العامل

 421092.4 25429 152461 243202.4 إجمالي القيمة المضافة
 5.44 16.4 11.07 3.91 نصيب العامل من القيمة المضافة

  

من المشروعات العاملة ضمن % 63.2أن :مشروعات أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت •

 تشغل 2003ين واالتصاالت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عام أنشطة النقل والتخز

منهم يعملون % 65 عامل نسبة 607 عمال، حيث بلغ عدد العاملين في هذه الفئة 5اقل من 

مشروع، /  عامل 2 كما نالحظ تدني متوسط عدد العاملين في هذه الفئة بمقدار أجر،بدون 
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، يتهم مقارنة مع المشروعات في الفئات األخرىوتدني متوسط أجور العمال وانخفاض إنتاج

المؤشرات االقتصادية الرئيسية في أنشطة النقل والتخزين إلى ) 3:2(ويشير الجدول 

 .واالتصاالت

الجهاز  (المؤشرات االقتصادية الرئيسية في أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت :3.2جدول 

  )2004المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
  المؤشرات  فئات العمالة

  0  - 4 May-19 20اإلجمالي  فأكثر 

 470 48 125 297 عدد المؤسسات
 3605 2670 722 213 عدد العاملين بأجر

 725 47 284 394 عدد العاملين بدون أجر
 4330 2717 1006 607 إجمالي عدد العاملين
 33171.6 29400 3089.2 682.4 تعويضات العاملين
 9.2 11 4.28 3.2 متوسط اجر العامل

 177663 166260 8441.4 2961.6 إجمالي القيمة المضافة
 41.03 61.19 8.39 4.88 نصيب العامل من القيمة المضافة

 100510 89082 8635 2793 إجمالي االستثمار المتراكم

  

في ضوء ما تقدم، يالحظ بصورة عامة أن المشاريع الصغيرة لها دور فعال فـي تحقيـق الـدخل                   

فرص العمل الجديدة وتحقيق االكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات الذي يحتاجها المجتمـع             وخلق  

كما أنهـا تعمـل علـى       . الفلسطيني في ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة في فلسطين        

تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي إلتاحتها الفرصة للفئات المهمشة المتالك مشاريع وتفعيلهـا            

  ).2005،الصوراني(ي المجتمع ف

  

  :أسباب فشل وتعثر المؤسسات الصغيرة في فلسطين .2.13.2

  

 )2000جامعة القدس المفتوحة،  (:، ومنهامحلياتقف أسباب كثيرة وراء تعثر المؤسسات الصغيرة 

  

محدودية رأس المال المستثمر وصغر حجم المشروعات في ظل ارتفاع التكاليف اإلداريـة              •

  .واإلنتاجية
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إعداد دراسة جدوى للمشروعات االقتصادية قبل الشروع بتنفيذها، األمـر          ) أو ضعف (عدم   •

الذي يجعلها في موقف تمويلي أو تسويقي أو إنتاجي ضعيف وغير مالئم لمتطلبات السوق              

 .أو الظروف االقتصادية الداخلية

الـسياسية  زيادة مخاطر االستثمار، بسبب محدودية تحمل الخسائر في ظل تعثر األوضاع             •

 .واالقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ للمستقبل

 .االعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية بشكل رئيسي في غالبية مراحل المشروع •

 .مؤهلة والتكنولوجيا البسيطة والشائعة غالباًال غيراالعتماد على العمالة الكثيفة  •

 المستوردة ويرجع ذلك إلى الحرية شـبه        المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات      •

المطلقة لالستيراد من السوق اإلسرائيلي وأحيانا باألساليب الغير مشروعة التـي تواجههـا             

منتجات المشروعات الصغيرة مثل اإلغراق والتهرب من الضرائب وتهريـب المنتجـات            

ـ       الالفاسدة أو غير     ي اإلسـرائيلية   مطابقة للمواصفات إلى األراضي الفلسطينية من األراض

 .والمستوطنات

صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد غالبية المشروعات على التمويـل الـذاتي              •

 .البسيط

 وفـورات   أيةتواضع حجم اإلنتاج ومحدودية الطاقة اإلنتاجية المستغلة وبالتالي عدم تحقيق            •

 .اقتصادية

ـ           • ة ببـرامج الجـودة     ضعف الخطط والرؤية المستقبلية للمالكين، إضـافة لـضعف المعرف

 .والتنافسية والتسويق، في ظل نمطية طبيعة وطريقة اإلنتاج

 .االرتباط الوثيق بالسوق الداخلية وضعف الصادرات •

نقص المعلومات عن أسواق مستلزمات اإلنتاج التي تـستخدمها المـشروعات الـصغيرة              •

ع األسـعار   واإلجراءات والقوانين المتبعة الستيرادها، ممـا يعرضـها السـتغالل ارتفـا           

 .وانخفاض الجودة، إضافة لنق المعلومات عن المشروعات المنافسة في السوق المحلي

 .ضعف الترابط بين القطاعات االقتصادية وخاصة القطاع الزراعي والصناعي •

االعتماد على السوق اإلسرائيلي في توفير المستلزمات اإلنتاجية وحتى قطع الغيـار، ممـا               •

 .يزيد من التكاليف والوقت

تفضيل المستهلك الفلسطيني للمنتجات األجنبية لدوافع عاطفية مرتبطة بقناعته لفترة زمنيـة             •

 .)1993،صبيح (طويلة بالسلع المستوردة
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  : مشاغل النسيج في محافظة  طولكرم.3.13.2

  

 في محافظة   اإلطالق على   أهمها لم تكن    إن فروع الصناعات الصغيرة     أهمتعتبر مشاغل النسيج من     

 األسر العاملة وبالتالي توفير الدخل لكثير من األيدي حيث تعمل على تشغيل عدد كبير من         ،طولكرم

مـشاغل الخياطـة     أصحابنقابة  (الوحيد   مصدر دخلها بالمشاغل  في المحافظة حيث يعتبر العمل      

 بدأت تواجه بالـسنوات     أنها إال الصناعةوبالرغم من هذا التطور النوعي في هذه         ).2007النسيج،  

وجد وضـعا جديـدا     أ الصعوبات البنيوية التي تعاني منها مما        إلى باإلضافة معوقات جديدة    خيرةاأل

على عمل هذه  سلباً التأثير إلى وقد أدت انتفاضة األقصى ،خذ يهدد مقدرتها على االستمرار بالعملأ

اغل  العمل مما استوجب القيام بدراسات لواقع هـذه المـش          إيقاف إلىالمشاغل مما اضطر بعضها     

  . الحلول للمشاكل التي تعاني منهاوإيجاد

  

  :واقع الصناعات النسيجية في محافظة طولكرم .4.13.2

  

 28/9/1998 مـن    الممتـدة بلغ عدد منشآت الصناعات النسيجية في محافظة طولكرم خالل الفترة           

 علـى المنـاطق     واإلغـالق  وفرض الحـصار     األقصى أي قبل بدأ انتفاضة      28/9/2000وحتى  

 18منها في مجال صناعة المالبس مقابل ما نـسبته           % 82 منشأه صناعية ويعمل     117ينية  الفلسط

 اعتماد معظم مشاغل المالبس     إلى ويعزى ذلك    ،األخرىفقط لنشاط صناعة المنسوجات الجاهزة      % 

 هذا وتتركز معظم مشاغل النسيج في مدينة طولكرم         ،اإلسرائيليةعلى نشاطات التعاقد مع الشركات      

 أما ،األخرىمن المشاغل فيها والباقي يتوزع في المناطق         % 68 من   أكثرها حيث يعمل    وضواحي

 % 28.7من معامل النسيج تقع في مناطق سـكنية و          % 68.9بخصوص البنية التحتية فان حوالي      

 وكغيرها من الصناعات تعـاني الـصناعات        ،منها في مناطق تجارية والباقي في مناطق صناعية       

 للحـصول   اإلسـرائيلية  البنية التحتية حيث تعتمد معظمها على الشركة القطرية          سيجية من تخلف  الن

 كـذلك تعـاني     ،على حاجتها من الكهرباء مما يجعلها عرضة لالنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي          

  ).2003عواد، (لحركة المواصالت على الطرق  المتواصلة اإلعاقاتمنشآت النسيج من 

  

  :لصناعات النسيجيةالعاملون في ا .1.4.13.2

  

 مشتغل بمتوسـط    2306 األقصىبلغ عدد العاملين في صناعة النسيج في المحافظة عشية انتفاضة           

 عامل في باقي المنشآت الصناعية مما يدل على         6.2 عامل في المنشأة الواحدة مقابل       19.7مقداره  

  ).2003 ،عواد(كبر حجم مصانع النسيج مقارنة مع غيرها من الصناعات بالمحافظة 
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  : مشاغل النسيجنتاج إ.2.4.13.2

  

 مليون دوالر قبـل انتفاضـة       18 الصناعي لمشاغل النسيج في محافظة طولكرم        اإلنتاج قيمة   تبلغ

 في حين بلغ حجم القيمة المضافة الصناعية المتحققة داخل المنشآت والتي يـضيفها هـذا                األقصى

مقابـل   % 75.2 الكلـي    اإلنتاجها من    مليون دوالر شكلت حصت    13.54القطاع لالقتصاد الوطني    

 انخفاض قيمـة مـستلزمات      إلى األغلب، ويعود ارتفاع هذه النسبة على       األخرىللصناعات  % 56

 والمـصانع   اإلسـرائيلية  لترتيبات التعاقد مع الـشركات       نتيجة السلعية وخاصة المواد الخام      اإلنتاج

  ).2007 ، والنسيج مشاغل الخياطةصحابأنقابة (الفلسطينية التي تتركز في مجال صناعة المالبس 

  

  : الصناعات النسيجيةأداء .3.4.13.2

  

 الصناعات النسيجية في محافظـة      أداء أن) 2007(النسيج  الخياطة و  أصحاب مشاغل أوردت نقابة   

  :وفقا لمجموعة من المحددات وهيتم قد طولكرم 

  

الر عـشية انتفاضـة      دو 5872بلغ متوسط نصيب العامل من القيمة المـضافة         : اإلنتاجية •

 عنصر العمل   إنتاجية أن أي   ، دوالر لباقي الصناعات في المحافظة     10867 مقابل   األقصى

 انخفـاض  إلى في باقي الصناعات ويعزى ذلك      إنتاجيتهمن  % 54في صناعة النسيج تشكل     

فقط مقارنـة بالـصناعات      % 14.7معدل كثافة  استخدام عنصر رأس المال والذي يشكل          

  .األخرى

 مليون دوالر تـشكل  13.1 في الصناعات النسيجية  اإلجمالية اإلنتاج تكاليف   بلغت: حيةالرب •

 تكلفـة   أهمية وهذا يعكس    األوليةللخامات والمواد    % 12مقابل  % 64.1 العمال منها    أجور

 النهائية للمنتجات بينما تتوزع باقي التكاليف على الكهرباء والمياه          األسعارالعمال في تحديد    

 اإلداريـة  والمواصالت وقطع الغيار والـصيانة واالسـتهالك والمـصاريف           تواإليجارا

 .اإلنتاجوالعمومية وغيرها من مستلزمات 

القدرة التنافسية كغيرها من المحافظات تعاني الصناعات النسيجية في محافظـة طـولكرم              •

 بعيـدا   تـاج باإلن تلك التي تقوم     أو اإلسرائيلية التعاقد مع الشركات     أساسالقائمة على   سواًء  

عن الترتيبات السابقة من التدفق الكبير للواردات من السلع النسيجية المـشابه ذات التكلفـة               

 ).1997،منصور( وتركياأسياالمنخفضة القادمة من دول شرق 
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  :المشاكل والعقبات التي تواجه الصناعات النسيجية .5.13.2

  

 تطورهـا  المشاكل والعقبات التي تعيق      تعاني الصناعات النسيجية في محافظة طولكرم من عدد من        

  : هذه المشاكل فيما يليأهمونموها وتهدد قدرتها على االستمرار، وتتلخص 
 

 ترتيبات التعاقد بين الشركات     إلى هذا   يعزى   : والخلفية للصناعة  األماميةغياب الترابطات    •

  .اإلنتاجمن  %" 85" والمشاغل المحلية اإلسرائيلية

 فقد بلغت نسبة مؤسسات صناعة المالبس والمنسوجات التـي          :سليمةعدم وجود بنية تحتية      •

كذلك تعاني مصانع النسيج من صـعوبة التواصـل نتيجـة           % 68.9تقع في مناطة سكنية     

  .واإلغالق اإلسرائيليةالحواجز 

 وذلك نتيجة لـضعف     : التمويلية اإلمكانيات وضعف   لآلالتانخفاض المستوى التكنولوجي     •

  . المدخرات الذاتية لتوفير رأس المالإلىاللجوء رأس المال المستثمر و

 العمـل فـي     إلـى  المال   رأس فقد شكل معدل استخدام      :انخفاض درجة التكثيف الرأسمالي    •

   بالمحافظة ؟األخرىفقط مقارنة بالصناعات  % 14.7صناعة النسيج 

مقارنـة  % 54عة النسيج نحـو     ا عنصر العمل في صن    إنتاجية حيث شكلت    :اإلنتاجيةتدني   •

  .األخرىبالصناعات 

عـواد  ( ارتفاع تكلفة العمل واشتداد المنافسة       إلى ذلك   أدى: غياب اقتصاديات الحجم الكبير    •

2003.(  

  

  : الخطوات الواجب إتباعها للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية بمحافظة طولكرم.6.13.2

  

 تواجهها الـصناعات     للتغلب على المشاكل والعقبات التي     إتباعهاهناك جملة من الخطوات الواجب      

  :النسيجية في المحافظة وهي

  

 سلع ذات   إلنتاج من التصميم حتى التسويق      اإلنتاج نحو السيطرة على جميع مراحل       التوجه •

 .قدرات تنافسية عالية

 .الدخول في اتفاقيات مع شركات عالمية لتسويق منتجات هذه المشاغل •

 مركز يـوفر كافـة الخـدمات        أو  حاضنة إنشاءالعمل على توحيد االستثمارات من خالل        •

 . والتسويقيةاإلنتاجية
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 مؤسـسات   أو الـصناعي    لإلنماء بنك   إنشاءتسهيل عملية الحصول على التمويل من خالل         •

 .متخصصة

 . بنك للمعلومات متخصص لتطوير صناعة المالبسإنشاء •

 . مراكز تسويقيةإنشاءدعم وتشجيع المصدرين من خالل  •

 .رتقاء بالمهارات الفنية للعاملين مراكز تدريب متخصصة لالإنشاء •

 مـسبق   إذن المستوردين بالحصول على     إلزاموقف عمليات االستيراد العشوائية من خالل        •

 .باالستيراد

 . المناطق الصناعيةإنشاء •

 كأولوية الشراء الحكومي من المالبس المحلية وتخفـيض         األخرى الدعم   أشكالتوفير كافة    •

  ).2007، نقابة أصحاب مشاغل الخياطة والنسيج ( والوقودالتكاليف العمومية مثل الكهرباء

  

   الدراسات السابقة14.2

  

 في فلسطينليات تطويرها آوإن األدبيات والدراسات التي تناولت موضوع المشروعات الصغيرة 

 كانت جيدة ومتنوعة وعالجت الموضوع من عدة جوانب ومن ، من الدول العربية واألجنبيةوغيرها

  .هذه الدراسات

  

  :الدراسات العربية. 1.14.2

  

أثر اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية على قدرة " دراسة بعنوان ) 2009 ( ومصريأجرت طملية

، وسعت هذه الدراسة إلى دراسة أثر "المشاريع صغيرة الحجم في األردن على تحقيق البقاء والنمو 

الصناعية الصغيرة الحجم على تحقيق البقاء اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية في قدرة المشاريع 

 تبني المفهوم :والنمو، واختبرت الدراسة خمس فرضيات تناولت المتغيرات المستقلة التالية

التسويقي، وخصائص الريادة، ونظم معلومات التسويق، والتخطيط اإلستراتيجي للتسويق 

 إستراتيجية التركيز، إستراتيجية االتحادات إستراتيجية التمايز،( :واإلستراتيجيات التسويقية التنافسية

 البقاء والنمو، :، وتأثيرها على المتغيرات التابعة التالية)اإلستراتيجية وإستراتيجية قيادة التكاليف

 تبني المشاريع الصناعية الصغيرة المفهوم التسويقي، :وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر لكل من

 واستخدام نظم ،إدارة المشاريع الصناعية الصغيرة الحجموخصائص الريادة التسويقية لدى 

والتخطيط اإلستراتيجي للتسويق  معلومات التسويق في المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم،

واإلستراتيجيات التسويقية التنافسية في قدرة المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم على تحقيق البقاء 
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 تأثير ذو داللة إحصائية إلستراتيجية التركيز على قطاع سوقي إال أنه ال يوجد هناك أي. والنمو

  .محدد في قدرة المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم على تحقيق البقاء والنمو

  

دراسة عن واقع المشاريع المتوسطة والصغيرة ) 2008(وأجرت دائرة تخطيط واقتصاد أبو ظبي 

 بعض الدول المتقدمة، ونتج عن الدراسة أن في دول الخليج العربية، ومقارنتها بنظيراتها في

من إجمالي % 87.2التعاون الخليجي  المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل في دول مجلس

، وفي كل من البحرين وقطر %94اإلمارات تشكل ما نسبته  في: وذلك على النحو التالي, المشاريع

تشكل المشاريع  نما في اليابانبي، في السعودية% 75في الكويت، و% 78وقرابة  ،%92وعمان 

من % 52االقتصادية، وتسهم بنسبة  من إجمالي المنشآت% 95الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 

: من إجمالي صادرات كل من% 46وبما يزيد على  إجمالي قيمة اإلنتاج الصناعي في اليابان،

رة في تحديد مفهوم الصين، الدنمارك، وسويسرا، كما وأوضحت الدراسة أن هناك اختالفات كثي

والمتوسطة على المستوى العالمي، وذلك لعدم االتفاق حول معيار واحد لتحديد  المشاريع الصغيرة

 وبحسب خصائصها وطبيعة -المشاريع أو أسس تصنيفها، ولذلك فإن كل دولة  مفهوم تلك

 المعايير حددت معايير خاصة بتعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم تلك – اقتصادها

 ورأس المال، وتكمن أهمية ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كونها إحدى وسائل العمالة

 .توفير فرص عمل ألعداد متزايدة من الناس، وتنويع مصادر الدخل

  

 المشروعات تمويل في المالية والمؤسسات البنوك دور" دراسة حول ) 2006(وأجرى حداد 

 على الضوء ، وهدفت الدراسة إلى إلقاء"والجزائر األردن تجربة من ت إضاءا:والمتوسطة الصغيرة

رؤية  على التعرف وكذلك , والمتوسطة الصغيرة المشروعات ومفهوم تعريف في الواردة االختالفات

 في والمتوسطة الصغيرة المشروعات واقع على التعرف المشروعات، و هذه لمفهوم والجزائر األردن

 المشروعات تواجه التي والمعوقات التحديات أهم على الضوء إلقاء ، وتهاتياجاواح والجزائر األردن

 الصغيرة المشروعات تمويل مصادر على التعرف والجزائر، و األردن في والمتوسطة الصغيرة

 األردن والجزائر، وخلصت الدراسة إلى أن المشروعات في المصادر هذه دور وتقييم والمتوسطة

 ،األردن في العاملة المؤسسات عدد إجمالي من%)  89.21 ( نسبته ما األردن يجًدا تشكل ف الصغيرة

 نسبته ما المتوسطة المشروعات تشكل فيما%) 8.80 (نسبته ما فتشكل  المشروعات الصغيرة أما

) % 99.68 (نسبته ما تشكل نهافإ والمتوسطة جًدا والصغيرة الصغيرة المشروعات  وأما )1.67%(

 من) % 95.06 (نسبته ما جًدا الصغيرة المؤسسات تشكل ، واألردنية االقتصادية آتالمنش إجمالي من

 في) %4.24 (نسبته ما فتشكل المؤسسات الصغيرة إما, الجزائر في االقتصادية المؤسسات إجمالي

 بلغو ،في الجزائر المؤسسات عدد إجمالي من%)  0.70(  نسبته ما تشكل المتوسطة المؤسسات حين
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 312649 حوالي والمتوسطة والصغيرة جًدا الصغيرة) األردنية االقتصادية المنشأة في لةالعما حجم

 كما .األردنية االقتصادية المنشآت في العاملة األيدي حجم إجمالي من %)5.2( ما نسبته أي العام

 في والمتوسطة والصغيرة جًدا الصغيرة المؤسسات في العاملة األيدي حجم أن إلى النتائج تشير

 من )%0.35  (نسبته ما جًدا الصغيرة المؤسسات تستوعب حيث ،العام) 538055 (بلغ قد الجزائر

 إجمالي من) 0.65% (نسبته ما فيها يعمل والمتوسطة الصغيرة  المشروعاتأما ،العاملين إجمالي

 تواجه والجزائر األردن في والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات المشروعات تزال الالعمال، و عدد

 التجارية البنوك دور ، كما أنوتنظيمية وتسويقية وإدارية مالية ومعوقات ومشاكل عوباتص

 مع متناسب غير والمؤسسات المشروعات لهذه الميسرة القروض توفير في المالية والمؤسسات

  .القروض على جًدا عالية الفائدة أسعار أن وخاصة والمؤسسات البنوك هذه وقدرات إمكانيات

  

  المـشروعات الـصغيرة    إلى التعـرف علـى أهميـة        ) 2006(ة المحروق ومقابلة    هدفت دراس و

يوجد  تعريف محـدد وموحـد للمـشروعات           ومعوقاتها فبدأ بتعريفها والذي أكد انه ال       والمتوسطة

هي كلمات لها مفاهيم نسبية     " متوسطة"و" صغيرة"هذا باإلضافة إلى أن كلمة      . الصغيرة والمتوسطة 

 تعريـف المنـشآت     وإنما يتم   . خرى ومن قطاع آلخر حتى في داخل الدولة       تختلف من دولة إلى أ    

 وخليطالصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال،              

  . أخرىومعاييرمن المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات 

  

مو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي كافـة أنحـاء         كذلك عن ن    المحروق تحدث

العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة ألخرى ومن قطاع آلخر ولكن                

 عليها تواجـه المـشروعات الـصغيرة        ومتعارفهناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة        

بر طبيعة المشاكل التي تتعرض لها المـشروعات الـصغيرة   وتعت. والمتوسطة في كافة أنحاء العالم 

وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المـشاكل داخلـي وهـي            . والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض    

 صاحبها، في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت          وبسببالمشاكل التي تحدث داخل المؤسسة      

  .  هذه المنشآت المحيطة بوالبيئةبفعل وتأثير عوامل خارجية 

  

المعوقات التي تواجه المشاريع الـصناعية الـصغيرة        الذي أشار إلى    ) 2006(وفي دراسة الشاعر    

والمتوسطة في محافظة نابلس على أهمية تطوير هذه المشاريع والنهوض بها وخاصة في محافظـة               

على مقابلة ذوي    ومع اعتماد الباحث     استبانه 250مشروع وتم توزيع    " 523" نابلس والتي يوجد بها   

 التحديات والمعوقات التي يعاني منهـا       أهم أن إلىالعالقة بموضوع الدراسة  وقد خلصت الدراسة        

القطاع الصناعي مشكلة تسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغياب السياسات التنمويـة            
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باحـث بتـوفير    الصناعية وعدم وجود برامج وخطط للتنمية الصناعية واضحة األهداف وأوصى ال          

القروض والدعم المادي وتدريب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مـع مؤسـسات             

المجتمع المدني وتنظيم المعارض للترويج لمنتجـات هـذه المـشاريع وتعزيـز دور االتحـادات                

ـ     ذه والجمعيات في دعم هذه المشاريع والتخفيف من اإلجراءات البيروقراطية عند منح التراخيص له

  .المنشآت

  

المشروعات الصغيرة فـي    "إجراء دراسة بعنوان      ب) 2005(نصر اهللا والصوراني    قام الباحثان   وقد  

حيث تم في هذه الدراسة التطرق إلى واقع المشروعات الصغيرة فـي            " واقع ورؤية نقدية  : فلسطين

 واقع المنشآت الصغيرة فـي فلـسطين والعوامـل          تعريف المشروعات الصغيرة  فلسطين  

لمؤثرة على أداء المنشآت االقتصادية في فلسطين ووسائل تطوير مشروعات األعمال           ا

  :يلي وتوصل الباحثان إلى جملة من النتائج أهمها ماالصغيرة 

  

توفير القروض والدعم الالزم لتمويل رأس المال العامل وتطـوير المعـدات واألصـول               •

  .الرأسمالية

  .رة بأسعار فائدة منخفضةتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغي •

تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم اإلدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية  •

  .توفير المستلزمات اإلنتاجية وإدارة العملية اإلنتاجية والتسويقية

التعاون مع المراكز االستشارية واالتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة  •

  .حوث التسويقية واإلنتاجيةلتمويل الب

  .تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة •

  

إيجاد منافذ جديدة تسمح بتقليص اثر اإلجراءات اإلسرائيلية على بضرورة  إلى الباحث وأوصى

بيئة األعمال في األراضي الفلسطينية وتحديدا في مجال توفير المواد الخام والتسويق من 

وهنا نقصد العمق العربي بتفعيل قرارات القمة العربية (خالل استغالل األسواق الخارجية 

 فيما يخص االمتيازات الممنوحة للمنتج الفلسطيني، إضافة الستغالل االتفاقيات 2000عام 

  .)األخرى

  

ة الهيكل المالي للمشاريع الصغيرة في الـضف      "دراسة بعنوان   ) 2004(أبو الرب، وآخرون    وأجرى  

وهدفت الدراسة للتعرف على الهيكل التمويلي للمشاريع الصغيرة في الـضفة الغربيـة،             ". الغربية
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واالحتياجات األكثر أهمية لتلك المشاريع، ومدى مساهمة مصادر التمويل المختلفة في تلبيـة هـذه               

 عند منحها   كما هدفت الدراسة للتعرف على العوامل التي تأخذها البنوك بعين االعتبار          . االحتياجات

وقد أوصى البـاحثون    ). من وجهة نظر القائمين على المشاريع الصغيرة      (القروض لهذه المشاريع    

بضرورة إعداد برامج فعالة و مدروسة تأخـذ بعـين االعتبـار حاجـات المـشاريع الـصغيرة                  

  .وخصوصيتها الفلسطينية ومقدرتها على االقتراض

  

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي الـوطن         مفهوم ومشكالت  ) 2004( دراسة مرتجى  تناولتو

 في االقتصاد القومي لكل دولـة ومـن         أهميةالعربي والمجتمعات النامية لما لهذه المشروعات من        

أن من أهم خصائص المشروعات      حيث بينت    ، والتصدير وتشغيل العمالة   اإلنتاجحيث مساهمتها في    

 الشكل القانوني لهذه المشاريع عادة      أن وبينت   ةواإلدارة والمتوسطة االرتباط مابين الملكية      الصغير

 هناك استقاللية لدى صاحب المشروع في اتخـاذ         أن وكذلك بينت    أشخاص شركة   أويكون فرديا    ما

 المشكالت التـي تعـاني منهـا        أهم أن وقد بينت    ، المرونة في التصرف والتغير    إلى إضافةالقرار  

 والمـستوى   واألنظمـة  اإلدارة والقصور فـي     واإلمكانياتالمشروعات الصغيرة هي نقص الخبرة      

  .التكنولوجي غير المناسب وقصور الجهود التسويقية

  

ركزت هذه الدراسة على واقع المنشآت الـصغيرة فـي الـدول الناميـة              ) 2004(أما دراسة صقر  

 حيث قامت بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة واالختالفات بينهـا          ، االقتصادية واالجتماعية  وأهميتها

 من المعايير وهي المعايير الكمية ومعيار العمالة ومعيار         ة المنشآت الكبيرة من خالل مجموع     وبين

 ومعيار القيمة المضافة وبينـت      اإلنتاجية والمبيعات ومعيار الطاقة     اإلنتاجرأس المال ومعيار حجم     

ـ  األعمـال  االقتصادية للمنشآت الصغيرة وأسباب بقاء ونمو قطـاع          األهميةهذه الدراسة    صغيرة  ال

 من تجارب الـدول فـي       ةوالمشكالت التي تعاني منها هذه المشاريع، وعددت هذه الدراسة مجموع         

 الصغيرة وتوفير الدعم    األعمال هذه الدراسة باالهتمام بقطاع      أوصتتطوير المنشآت الصغيرة وقد     

  .األعمالالحكومي لهذه 

  

وسطة من خالل تدريب ودعـم      بتنمية المؤسسات الصغيرة والمت   ) 2004(  دراسة حسن  وقد اهتمت 

أجل  فعالة من    أداة أنهان حيث تم تعريف عملية الدعم هذه على         م في المنطقة العربية     األعمالرواد  

 بعين االعتبـار    واألخذ المشاريع من خالل التدريب      أصحابتسهيل التطور االقتصادي ورفع كفاءة      

لقوة الرئيسية لخلق ثراء الدولة والعديد       هي المفتاح للنمو االقتصادي وا     األعمال عملية دعم رواد     أن

 إلـى  إضـافة  اإلنتاج تركز على تفعيل هذا الدور في عملية      أخذتمن حكومات الدول المتطورة قد      

 توفير الموارد البشرية المدربة والتعاون مع المؤسـسات المعنيـة           إلىذلك فان هذا البرنامج يهدف      
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تي اقترحتها الدراسة للنهوض بهـذا البرنـامج        ل ا لخطواتأما ا بتسهيل وتنمية الصناعات الصغيرة،     

 تـوفير  إلى إضافة التدريبية البرامج وإعداد علمية أسسفهي تنمية القدرات من خالل التدريب على        

  .خدمات المشروع والمساندة وتوفير الدعم المادي والدعم الحكومي لهذه المؤسسات

  

عات الصغيرة والمتوسطة وقد تناولـت       للمشرو أفضل غد   الذي بحث في  ) 2004(أما دراسة نجله    

 القتصاد الـسوق    أساسيتين ركيزتينهذه الدراسة السياسات الحافزة للمشروعات الصغيرة وعددت        

 هذه الركائز يـؤثر     إحدىوهما تشجيع المستثمر الكبير وتشجيع المستثمر الصغير وان أي خلل في            

ام بكل من المستثمر الكبير والمستثمر الـصغير         ما تم االهتم   وإذا ،تأثيرا سلبيا على التنمية المتكاملة    

 أفـراد فان العديد من االيجابيات سوف تتحقق واهم هذه االيجابيات هو توسيع قاعدة الملكية بـين                

 الفلـسفة والنظـام     أهمية وقد بينت هذه الدراسة      ، المجتمع أفرادالمجتمع وتحقيق التنمية العادلة بين      

 المشروعات الصغيرة في    أهمية المشروعات الصغيرة وبينت     السياسي االقتصادي وعالقته بتشجيع   

 إلـى  تسيطر عليه الحكومة     ي انتقال المجمع من االقتصاد الذ     أناالقتصاد المحلي ألي دولة وبينت      

 إحـداث  إلى للتنمية وانه السبيل     الدافعةقطاع االقتصاد الخاص سوف يصبح سالح المجتمع وقوته         

  .انتشار فكر وفلسفة العمل الحر الخاص خالل األمنتنمية بشرية حقيقية 

  

 السعوديةواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية       ) 2004( دراسة رضوان    وقد تناولت 

 أخـرى  التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد ركزت هذه الدراسة من جهة            اإلطارمن حيث   

 أهمهالمشاكل التي تعاني منها هذه المنشآت ومن        على البيئة االقتصادية بالمملكة العربية السعودية وا      

 الـصغيرة والمتوسـطة واالخـتالالت       المنشآت المؤسسي المستقل الراعي لمصالح      اإلطارغياب  

 بأعمال هذه المنشآت وانخفاض كفاءة دراسات الجدوى االقتصادية والمـشكالت التـسويقية        الهيكلية

 العاملين وقد قامت هذه الدراسـة بوضـع         راتمهاومشاكل النقل وضعف االهتمام بتطوير وتنمية       

 بحثت هذه الدراسة مشاكل التمويـل       أخرى جهةتعريف معتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن       

 لـدعم   أعمـال  حاضنات   إنشاءواالئتمان التي تعاني منها هذه المشاريع وقد اقترحت هذه الدراسة           

 الصغيرة  للمنشآت واليات الدعم المقدمة     ساليبأ أنورعاية هذه المشاريع وقد استنتجت هذه الدراسة        

 تطـوير هيكلـي وجـذري يعتمـد علـى بنـاء             إلىوالمتوسطة بالمملكة العربية السعودية بحاجة      

 التوسع في تقديم الدعم من      وأهميتها التجارب الدولية نجاحها     أثبتتواستخالص مقومات الدعم التي     

  .الكيانات الخاصة كالغرف التجارية والصناعية

  

على دور المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عمليـة         ) 2004(  دراسة عطية  وقد ركزت 

 تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة      إيجادبدأت هذه الدراسة في     ة في سوريا وقد     التنمي
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 اعتمـاد   أهمهاوبينت هذه الدراسة الخصائص التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن            

 المتواضع ومحدودية الطاقـات     واإلنتاج محلية الصنع    األوليةلمؤسسات على الخامات والمواد     هذه ا 

 ومحدودية رأس المال ومخاطر االستثمار واالعتماد على الخبرات الموروثـة والعائليـة             اإلنتاجية

  المؤسسة الـصناعية الـصغيرة واسـتقاللية       تأسيسوالعمالة الكثيفة والتكنولوجيا البسيطة وسهولة      

 والقدرة على   ، وصعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد معظمها على التمويل الذاتي          إدارتها

 واالرتبـاط الوثيـق بالـسوق الداخليـة         اإلنتاج ونمطية باإلنتاجالتكيف في اتخاذ القرار والمرونة      

 2002 الصغيرة والمتوسطة في سوريا عام       المنشآت عدد   أنوضعف الصادرات وبينة هذه الدراسة      

 وقد وفـرت هـذه      ، مليون ليرة سورية   84.705 منشأة بلغ رأسمالها المستثمر نحو       111542م بلغ   

  . فرصة عمل351843المنشآت 

  

 أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي        والتي عنوانها   ) 2004(أما دراسة الصالحي    

هوم المشروعات الـصغيرة    ة محاور وهي مف   إلى عد  وقد تطرقت هذه الدراسة      ،االقتصاد الجزائري 

 في االقتصاد الجزائري ومراحل تطور هذه المؤسسات والمنظومة المؤسـسية           وأهميتهاوالمتوسطة  

لتنمية هذه المشاريع في الجزائر ومشكالت تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج تأهيلها            

روعات الـصغيرة فـي      المـش  أهميـة  حيث بينت هذه الدراسة      ،وتطويرها في االقتصاد الجزائري   

االقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء وبينت هذه الدراسة مراحل تطور المؤسسات الصغيرة             

 2002عدد هذه المؤسسات بالجزائر قد بلغ عام        أن  والمتوسطة في االقتصاد الجزائري حيث بينت       

 عمـال األ عامال وتتوزع علـى قطاعـات        731080 مؤسسة توفر فرص عمل لنحو       188564م  

 وقد عددت هذه الدراسة بعض المؤسـسات        ،المختلفة مثل البناء والتجارة والنقل والمنتجات الغذائية      

للمشروعات الصغيرة ودورها في دعم هذه المؤسسات مثل الوكالة الوطنية لدعم وتـشغيل              الداعمة

ة الدراسة عدد الباحث    الشباب والوكالة الوطنية لتنمية االستثمار ووكالة التنمية االجتماعية وفي نهاي         

 ومـشاكل التمويـل     اإلداريـة  المشكالت   ت التي تواجه هذه المشاريع وإهمال     مجموعه من المشكال  

  .والمشاكل المرتبطة بالعقار والمشاكل المتعلقة باالنفتاح التجاري

  

ة إلى توفير نظرة ميدانية على استراتيجيات العمل المتبعة والمطبق) 2004(وهدفت دراسة المحاري 

من قبل عدة مشاريع صغيرة ومتوسطة في البحرين، والمشاكل المحيطة ببيئة العمل التي قد تعيق 

السير على هدى تلك االستراتيجيات، واختبار المفاهيم واألفكار المتعلقة بهذه المسائل لدى أصحاب 

اسة حول تلك المشاريع، وقد تم االسترشاد بمشاريع ناجحة بمستوى معقول، وقد تركزت هذه الدر

دور االستراتيجيات التنافسية على أرض العمل التجاري، من خالل تعريف أنواع االستراتيجيات 

التنافسية المتبعة حالياً والمتبنّاة من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، وعرض توصيفي 
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لتلك المشاريع، لبيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأثيراتها على األداء االستراتيجي 

وتسليط الضوء على المشاكل والعوائق التي تعرقل التقدم والنمو االستراتيجي للمشاريع الصغيرة 

وقد أبرزت الدراسة نتائج من أهمها إن . والمتوسطة، والخيارات المتاحة لمعالجة تلك التحديات

: ستراتيجي للمشروع هيالتحديات األساسية القادمة من خارج المشروع والتي تؤثر على األداء اال

التعقيدات القانونية، ومنافسة المشاريع المشابهة، وافتقاد التسهيالت الحكومية الخاصة بالمشاريع 

اإلدارة : الصغيرة والمتوسطة، بينما تتلخص التحديات األساسية النابعة من داخل المشاريع في

 والقاعدة المعرفية الالزمة الضعيفة لعملية نمو وتطور المشروع، وضعف المهارات اإلدارية

للتطور االستراتيجي، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات على عدة مستويات 

لتحسين الحالة العامة واألداء االستراتيجي، وللتعامل مع التحديات ) إستراتيجية، وحكومية، وعامة(

  .رة والمتوسطةوالمشاكل البيئية التي تعيق اإلنجازات اإلستراتيجية للمشاريع الصغي

  

 :التحديات التسويقية التي تواجه الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة) " 2003(ودرست طملية 

، هدفت الدراسة إلى "دراسة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في منطقة عمان الكبرى

اع الصناعات التعرف على التحديات التسويقية التي تواجه المشروعات الصغيرة العاملة في قط

وتعتبر دراسة استكشافية للتعرف على ما تواجهه هذه . الغذائية والواقعة في منطقة عمان الكبرى

وتوصلت الدراسة إلى أن التحديات التسويقية التي تواجه . المشروعات من تحديات تسويقية

ة على التوزيع  واقتصار األنشطة التسويقي،نقص الخبرات التسويقية: المشروعات الغذائية الصغيرة

 االعتماد على الخبرات الشخصية في تقدير الطلب، ، إهمال المفهوم الحديث للتسويق،والبيع

المنافسة العشوائية، ارتفاع تكاليف االستشارات التسويقية وغيرها من التحديات األخرى التي 

 .تضمنتها الدراسة

  

تنميـة وتطـوير المـشروعات      لصالح مركـز    التي قام بها الباحث      ) 2003(وفي دراسة مكحول    

الصغيرة في مدينة نابلس األكثر شمولية كونها المسح الميداني لتغطية المشروعات في منطقة شمال              

 استبياناً شملت جميع المنشآت القائمة في المـدن والمخيمـات،           1737فقد تم تعبئة    . الضفة الغربية 

المشروعات في تلك المنـاطق إلـى       وقد تم تقسيم    .  نسمة 2000والقرى التي يزيد عدد سكانها عن       

فالمشروعات اإلنتاجية هي التي    .  مشاريع إنتاجية وخدماتية وتجارية    -:ثالث مجموعات رئيسية هي   

يتم فيها استالم المواد بحالة معينة ومن ثم تصنيعها وتوزيعها بشكل آخر جديد بينمـا المـشروعات            

 معينة وبيعها للمستهلكين بشكل مفـرق أو  سلع/ التجارية هي المشروعات التي يتم فيها شراء سلعة   

بالجملة، في حين أن المشروعات الخدماتية هي التي تقدم خدمة علـى سـلع يملكهـا فـي العـادة              

. المستهلك، وتتميز هذه المشروعات في الغالب في صغر حجمها وانخفاض متطلبات االستثمار فيه            
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مـشاريع  % 42,3 هي مشاريع خدماتية و      من مشاريع العينة  % 48,6علماً بأن الدراسة قد بينت أن       

وبينت الدراسة عند تحليلهـا لنتـائج االسـتبيان، أن الحـوافز            ،  مشاريع تجارية % 9,1إنتاجية و   

واألسباب التي دفعت أصحاب المشروعات إلقامتها يتمثل في إيجاد فرصة عمل لصاحب المشروع             

ه المشروعات بمثابة اسـتمرار     اعتبروا مثل هذ  % 6,2في حين أن    % 28,9حيث بلغت نسبة هؤالء     

أنـشئت  % 10,6قالوا أنها أقيمت لتغطية احتياجـات اقتـصادية،         % 34,7طبيعي لعمل العائلة، و     

مـن  % 78,2ألسباب اجتماعية، وتبين أيـضا أن       % 0,3إلشباع رغبة وهواية لصاحب المشروع،      

   .لإلناث% 21,8المشروعات تعود ملكيتها للذكور و 

  

من منشآت قطاع األعمال صغيرة تأثرت بشكل       % 90تبين أن   ) 2002(وحسب دراسة مقداد    

من الماكينات المستخدمة فـي     % 45كبير جدا نتيجة الحصار اإلسرائيلي، ويتضح بان نسبة         

مستوردة عبر إسرائيل، فيما تفتقر هـذه       % 42منشآت األعمال مصدرها من إسرائيل ونسبة       

قد اتجهت بعض المنشآت لـشراء الماكينـات   المنشآت للماكينات والمعدات المحلية الصنع، و   

المستخدمة من المصانع اإلسرائيلية بسبب السياسات اإلسرائيلية التي تـضيق علـى شـراء              

  .الماكينات من الخارج وخصوصا في الصناعات التي يمكن أن تنافس المنتجات اإلسرائيلية
فلسطين والصعوبات التي والتي عنوانها المشاريع الصغيرة في  )2002(  دراسة أبو بكرهدفتو

إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة وأنماط  التخطيط فيها وأنماطتواجهها 

 كما وهدفت إلى التعرف على دور متغيرات مكان المشروع ،التخطيط فيها في محافظة نابلس

لمشروع في طبيعة  ونوعية ملكية المشروع وعدد العاملين با،والمؤهل العلمي لصاحب المشروع

 ، المشاريع الصغيرةأصحاب من 606 واشتملت عينة الدراسة على،الخطط وطبيعة المعوقات

 هي عدم كفاية رأس المال ،توصلت الدراسة إلى أن أهم المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرةو

 باأليديتوفر الخبرة  وعدم ، وانعدام المقدرة اإلدارية أو انخفاضها، والتسويقية،ونقص الخبرة الفنية

 المشروعات منتجات الباحثة بأهمية مطالبة الوزارات المعنية بالتشجيع على أوصتوقد  العاملة،

  . الحاضنات الصناعيةوإنشاء ،الصغيرة الفلسطينية

  

 علـى الوضـع     اإلسـرائيلي  تأثير االجتيـاح     إلىتطرقت   فقد    )2002 (دراسة الشلبي وعطايا  أما  

 التعـرف   إلىلسطينية حيث كانت عن المشاريع الصغيرة وهدفت هذه الدراسة          االقتصادي للمرأة الف  

 التي لحقت بالمرأة الفلسطينية صاحبة المشروعات المتوسطة والصغيرة جـراء         األضرارعلى حجم   

 من المشروعات الـصغيرة     ة وفاتن واختيار مجموع   أصالة وتم اختيار مؤسستي     اإلسرائيليالعدوان  

ريق العينة العشوائية وتم اختيار عشرون حالة دراسية لغرض البحث وتم           من مجتمع الدراسة عن ط    
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 أظهـرت  المفتوحة وتم تفريغ المقابالت وتحليلها وقد        األسئلةاستخدام المقابالت المكثفة المبنية على      

 هذه المشروعات منعتها من     إصابة اإلسرائيلي جسيمة خلفها العدوان     أضرار هناك   أنهذه المقابالت   

خذ المشروعات الصغيرة   أ ، العربي وقد أوصى الباحثان    أومنتوجات لتصديرها في السوق     تصدير ال 

 هيئـة   إيجـاد بالحسبان عند صياغة خطة التنمية الوطنية ألهميتها باالقتصاد الوطني والعمل على            

  .تطوير وتشجيع مثل هذه المشروعاترسمية غير حكومية تشارك في 

  

 ، هدفت  وآفاقعنوانها المشروعات النسوية الصغيرة واقع      دراسة   )1999( وآخرون    الشلبي وأجرى

 األجنبيـة  التعرف على برامج دعم ومساندة المشروعات الصغيرة التي تقدمها بعض المؤسسات           إلى

 الفلسطينية وتوضيح مدى مساهمتها في االقتصاد الفلسطيني والمعوقات التي          األراضيوالمحلية في   

 المسؤولين عن برامج مـساندة      األشخاصقابالت الميدانية مع    حيث تم استخدام الم   ،تعترض طريقها 

 وتوصلت  ،Oxfamوتنمية المشروعات الصغيرة مثل مركز العمل التنموي ومركز بيسان ومنظمة           

 لعدم وجود توجه تنموي وسيطرة      األولى فشل كثير من المشروعات في فترة االنتفاضة         إلىالدراسة  

 نقـص   إلـى  باإلضـافة ين جهات التمويل السياسية المحلية      الطابع السياسي للمشاريع والتضارب ب    

 والمالي والتسويقي وعالوة على ذلك العوامل االجتماعية المتمثلة في          اإلداريالخبرة على المستوى    

 االرتقـاء   أهميةعدم استقاللية المرأة العاملة صاحبة المشروع وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها            

 وتشجيع خطط التنمية لتفعيل مثل هذه المشروعات وتقديم التدريبات          بالمشروعات النسوية الصغيرة  

 األهليـة  آليات تنسيق وتعاون مع المؤسـسات والمنظمـات          إيجادلمثل هذه المشاريع والعمل على      

  . المحلية والدولية التي تقوم بمساندة المشروعات الصغيرة
 

  : الدراسات األجنبية.2.14.2

  

 الـدور الـذي   وأهميةبدراسة مفهوم الصناعات الصغيرة )  ,2005Jeppesen( نجيبسي قام الباحث

 بالواليـات   األخـرى تلعبه هذه المنشآت في مختلف دول العالم ومقارنه هذه المنشآت في المنشآت             

  : وقد توصلت هذه الدراسة النتائج التاليةاألمريكيةالمتحدة 

  

ذ يعتمد تحديد هذا المفهوم     اليوجد تعريف محدد وثابت ودقيق لمفهوم الصناعات الصغيرة ا         •

  . حسب الواقع االقتصادي واالجتماعي الموجودةفي كل دول

 المشاريع الصناعية الصغيرة تلعب دورا مهما في تعزيز ونمو االقتصاد الصناعي فيـد              أن •

 .دول العالم
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الخدمات الداعمة " دراسة بعنوان )  ,2002European Commission(وأجرى االتحاد األوروبي 

التي الصغرى والصغيرة ، وذلك من خالل مسح شامل للمشاريع "اريع الصغرى والصغيرةللمش

 االتحاد األوروبي، وتمت الدراسة عبر تحليل شامل لألدب النظري، ومقابالت دولتتضمنها 

 الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص والخبراء مشاريع من ممثلي ال64شخصية مع 

 1200عمال التجارية الصغيرة جدا، واتصاالت هاتفية مع االستشاريين المتخصصين في األ

   ،من جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبيمشروع صغير 

  

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من ثالثة أرباع المشاريع تشكو من عدم وجود معلومات أو خدمات 

علومات مع انخفاض حجم داعمة كافية يمكن أن تزودها دولها بها، وتناسب هذا االنخفاض في الم

 .ودعت الدراسة إلى ضرورة توافر خدمات الدعم في أوساط أصحاب المشاريع. مشروعونضج ال

  

 إلى قياس أداء المـشاريع   )Mcgregor & Gomez, 1999( ريجور وغوميز ماكجهدفت دراسةو

أن هنالك فجوة   الصغيرة والمتوسطة الحجم في نيوزيلندا من الناحية التكنولوجية حيث وجد الدراسة            

فبعض المشاريع تفتقر إلى     بين بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من الناحية التكنولوجية،        

 بوجوب عمـل تحـالف بـين هـذه          يما أوصت الباحثة  التكنولوجيا الالزمة للقيام بأعمالها بفاعلية ف     

مـن خبراتهـا فـي       االستفادة   أجلالمؤسسات الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات من        

 صعوبة في اإللمام بالناحية التكنولوجية لهذه المشاريع الـصغيرة          ت الباحثة تطوير أعمالها وقد واجه   

 .لعدم وجود الخبرة الكافية في هذا المجال

  

 مشاكل التمويل التـي تعـاني منهـا    أهم فاستعرضت ) ,1999Pissarides ( بيسارديسأما دراسة

 معوقات نمو المشاريع الـصغيرة والتـي        إلىبشكل عام ثم تطرقت     المشاريع الصغيرة والمتوسطة      

 وازدياد تكاليف العمليات بسبب انخفاض حجـم        اإلداريةتتمثل في نقص التمويل والنقص في الخبرة        

 ازدياد االهتمام بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي دول          إلى أيضا وتوصلت الدراسة    اإلنتاج

ندا والتشيك ويعود ذلك لزيادة االهتمام من قبل القطاع المالي لهذه الدول             الشرقية وخاصة بول   أوروبا

 الدراسة  أوصت وقد   ، للبنك االروبي لالعمار والتنمية    األكبرفي دعم هذه المشاريع حيث كان الدور        

 الـصغيرة  األعمـال بزيادة االهتمام بالقطاع المصرفي وتشجيع دوره االيجابي فـي دعـم قطـاع       

  .  والمتوسطة

  

 إلى التعرف على مدى النجاح على الـصعيد الـدولي           تهدففقد  ) ,1996Davis(  ديفز ما دراسة أ

حيث قام الباحثـان بمراجعـة      ،للمؤسسات الصغيرة في الجنوب الشرقي للواليات المتحدة األمريكية       
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التجربة الفردية لكل مؤسسة من هذه المؤسسات الصغيرة وحاول الباحث التعرف ومقارنة األسواق             

 وجود اتجـاه لـدى      المنتجات الموسمية والحظ الباحث   لمية بأسواق تلك المنطقة والتعرف على       العا

 سواق الدولية وقد استخدم الباحث أدوات مختلفة للقياس وتوصل        بعض هذه المؤسسات للعمل في األ     

  .إلى جملة توصيات لتحويل هذه المؤسسات الصغيرة للنمط الدولي

  

إلى التعرف على أنماط التخطيط في المنشآت الصغيرة )  ,1993Mrjorie( مارجوي دراسةوهدفت 

ولقياس هذا الهدف فقد تم فحص وجود عالقة بين هذه المشاريع           ،واستراتيجيات تحسين هذا التخطيط   

الصغيرة والتخطيط االستراتيجي ووجد أن المؤسسات التي تعتمد على التخطيط لديها أداء أفضل من              

ظهر البحث  أتخطيط وقد قسمت الدراسة المنشآت إلى فئات مختلفة وقد          المنشآت التي التعتمد على ال    

وجود تخطيط لدى الكثير من هذه المنشآت وهناك عالقة مابين التخطيط واألنشطة وأداء األعمـال               

بالرغم من اختالف أشكال المنشآت عن بعضها البعض في أحيان كثيرة وقد تم قياس األداء بـشكل                 

  .ات في الخطط اإلستراتيجية لإلدارة في المنشآت الصغيرةكمي وقد وجدت بعض الصعوب

  

هيكـل  " دراسة بعنوان )  ,1990Metwally & Abd Rahman(وأجرى متولي، وعبد الرحمن 

، وهدفت الدراسة إلى تحليـل هيكـل مـشروعات األعمـال            "وأداء مشروعات األعمال السعودية   

مشروع أعمال، وخلصت الدراسة إلى     ) 78(ا  ذلك على عينة قوامه   السعودية، وتعميم درجة أدائها، و    

  .أن هناك ارتباط إيجابي قوي بين إنتاجية العمل وكثافة رأس المال، وبين التمويل والتسويق والتعاقد

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة .3.14.2
 

تناولت هذه الدراسة واقع المشروعات الصغيرة في الخياطة والنسيج، وآليات تطويرها في منطقـة              

طولكرم، واستعانت هذه الدراسة بالعديد من الدراسات ذات العالقة التي تشابهت معها في جوانـب،         

  :واختلفت في أخرى، وفيما يلي عرض للعالقة بين هذه الدراسة والدراسات السابقة التي وردت فيها

  

  ويمكن تقسيمها  متنوعة والدراسات التي تناولت موضوع المشروعات الصغيرة        األدبيات إن •

 هذه المشروعات فهي تساهم في توفير فرص عمـل وتطـوير            أهميةدراسات تناولت   إلى  

ـ     أكدت  وهذا ما  ، في عملية التنمية   أساسيةاالقتصاد ونموه فهي       2004ة عليه دراسـة عطي

  .Davis 1996 و2004 وحسن 2003ومكحول ، 2004والمحاري 
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الصغير والفرق بينه وبـين     دراسات تناولت المعايير المستخدمة في تحديد معنى المشروع          •

المشروع المتوسط والكبير فهو يختلف من دولة ألخرى وتم االتفـاق علـى بعـض هـذه                 

و  2006وذلك في دراسة المحروق ومقابلة      " حجم رأس المال وعدد العمال      "المعايير وهي   

Jeppeson 2005.  

ني من مـشاكل    ودراسات تناولت المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع فهي تعا          •

 ،2009، ودراسـة طمليـة والمـصري        2002ته دراسة ابو بكر   لفي التخطيط وهذا ماتناو   

أكـدت عليـه      وبدائية التكنولوجيا المستخدمة بها وهذا مـا       اإلنتاجومشكالت في محدودية    

 هناك مشكلة بالدعم وأيضا Mcgrego 1999 و 2004وصقر  1993دراسة مركز بيسان 

، ومشكالت تتعلـق بالـدعم االستـشاري أو         Pissarides 1999 دراسة   أكدتالمالي كما   

  2002الخدماتي مثل دراسة االتحاد األوروبي 

 قلة بالتسهيالت المقدمة من الحكومة بشأن منح التراخيص الالزمـة وتخفيـف             أيضاهناك   •

  .2004 ة عطيأوردالضرائب كما 

 اإلغـالق ع هـو     المعوقات تأثيرا على هـذه المـشاري       أكثروأظهرت بعض الدراسات أن      •

 ساهم  اإلسرائيلي حيث ان االحتالل     2002  والشلبي وعطايا  2002 كما بين مقداد   اإلسرائيلي

  . الحد من نشاطهاأو بعض من هذه المشاريع الصغيرة إغالقبطريقة مباشرة في 

 فهي  2004 نجلة أورد التي تشجع وتدعم هذه المشروعات كما        اإلجراءاتودراسات تناولت    •

 تدريب العاملين   أهمية 2005  والصوراني نصرا هللا  أوضحيب والتنمية كما    بحاجة الى التدر  

  . األفضل وتحقيق معايير الجودة الجيدةاإلنتاج إلىفي هذه المشاريع للوصول 

 لـصالحي ا أورد تطوير هيكلي وجذري كما      بإجراءدراسات تناولت تطوير هذه المشاريع       •

 مدروسة كمـا جـاء فـي دراسـة           رسم استراتيجيات تخطيط وبناء خطط     وأهمية،  2004

Mrjorie 1993   كما جـاء    االرتقاء بهذه المشاريع وخاصة المشاريع النسوية        أهمية، ومع

  .1999في دراسة الشلبي 

  

  :وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في

  

للدراسات السابقة، طالع الباحث وقراءته ااختيار مشكلة الدراسة وعنوانها، من خالل  •

   .ص مشكالتهاوفح

تشكيل اإلطار النظري للدراسة، وما تضمنته من عناوين رئيسية وفرعية عن المشاريع  •

  .الصغيرة خاصة واقعها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها
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صياغة أداة الدراسة حيث استفادت هذه الدراسة من األدوات التي استخدمتها، والمجاالت  •

 .السابقةالتي اشتملت عليها أدوات الدراسات 
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  الفصل الثالث
____________________________________________________  

  المنهجية واإلجراءات
  

 تحقيق هدف الدراسة وهو التعرف على واقع المشروعات الصغيرة واليات تطويرها فـي              أجلمن  

وصـفا لمـنهج    محافظة طولكرم وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية فقد تضمن هذا الفصل            

 إجراءاتالدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطي وصفا مفصال ألداة الدراسة وصدقها وثباتها وكذلك             

  . التي استخدمها الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحليلهااإلحصائية الدراسة والمعالجة

  

   منهج الدراسة1.3

  
هج الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنه      أجرى الباحث هذه الدراسة وفقا لقواعد وأدوات وأهداف المن        

المنهج الذي يهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنهـا               

تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة إضافة إلى الوصول                

  ).2006أبو عالم، ( وسإلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدر

  
  مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

  

 وذلك  مشغال96ً ا بلغ عددهتيتكون مجتمع الدراسة من جميع المشاغل في محافظة طولكرم وال

قام الباحث بتطبيق الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة حسب مصادر نقابة أصحاب المشاغل  

 ،صدفيةافظة طولكرم حيث تم اختيارها بطريقة مشغال من مشاغل النسيج في مح )61(الذي بلغ 

توزيع عينة ) 7:3-1:3(، وتبين الجداول %)63.54(وقد بلغت نسبة عينة الدراسة من المجتمع 

  .الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة
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  . توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس1.3يبين الجدول : متغير الجنس •

  

  ا لمتغير الجنس وصف عينة الدراسة تبع:1.3جدول 

  
  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس

  72.1  44  ذكر

  27.9  17  أنثى

  %100  61  المجموع

  

من أفراد العينة % 27.9من أفراد العينة هم من الذكور، وأن % 72.1 أن 1.3يتضح من الجدول 

  .هم من اإلناث

  

   سنوات الخبرة توزيع أفراد العينة وفق متغير2.3يوضح الجدول  :متغير سنوات الخبرة •

  

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 2.3جدول 
  

  التكرار  سنوات الخبرة

  

  %النسبة المئوية 

  21.3  13  سنوات5أقل من 

  36.1  22   سنوات5-10

  32.8  20   سنة11-15

  9.8  6   فأكثر17

  %100  61  المجموع

  

%) 36.1( سنوات، و5ن بخبرة أقل من من أفراد العينة يتمتعو%) 21.3( أن 2.3يشير الجدول 

سنة، فيما ) 15-11(يتمتعون بخبرة بين %) 32.8(، وأن ) سنوات10-5(من أصحاب الخبرة 

  ). سنة فأكثر17(من أفراد العينة يتمتعون بخبرة %) 9.80(

  

   توزيعاً ألفراد العينة وفق متغير مكان المشروع3.3يصف الجدول  :متغير مكان المشروع •

  



 51

   وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير مكان المشروع:3.3جدول 

  

  مكان المشروع

  

  %النسبة المئوية   التكرار

  37.7  23  مدينة

  57.4  35  قرية

  4.9  3  مخيم

  %100  61  المجموع

  

%) 57.4(من المشاريع توجد في المدينة، بينما توجد في القريـة           %) 37.7( أن   3.3يشير الجدول   

  .من المشاريع%) 4.90(رى، بينما تضم المخيمات من المشاريع موجودة في الق

  

   أفراد عينة الدراسة وفق مؤهالتهم العلمية4.3يصف الجدول  :متغير المؤهل العلمي •

  

   وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي:4.3جدول 

  

  المؤهل العلمي

  

  %النسبة المئوية   التكرار

  52.5  32  ثانوية عامة فأقل

  23.0  14   دبلوم

  24.5  15   بكالوريوس

  %100  61  المجموع

  

من أفراد العينة يحملون مؤهالً علمياً مساوياً للثانوية العامة أو أقل %) 52.5(  أن 4.3يبين الجدول 

  .منهم درجة البكالوريوس%) 24.5(منهم درجة الدبلوم، ويحمل %) 23.0(منها، بينما يحمل 

  

   توزيعاً ألفراد العينة وفقاً لملكيتهم للمشروع5.3يوضح الجدول  :متغير ملكية المشروع •
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   وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير ملكية المشروع:5.3جدول 

  

  ملكية المشروع

  

  %النسبة المئوية   التكرار

  88.5  54  شخصية

  11.5  7  )شركة ( معنوية 

  %100  61  المجموع

  

من %) 11.5(اريعهم لوحدهم، بينما من أفراد العينة يمتلكون مش%) 88.5( أن 5.3يشير الجدول 

  .أفراد العينة يمتلكون مشروعاً جماعياً أي أن مشروعهم هو شركة بينهم

  

 توزيع أفراد العينة وفق متغير عدد العاملين فـي          6.3يصف الجدول    :متغير عدد العاملين   •

  المشروع

  

   وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد العاملين:6.3جدول 

  

  عدد العاملين

  

  %النسبة المئوية   لتكرارا

  42.6  26   فأقل10

11-20  27  44.3  

21-30  5  8.2  

  4.9  3   فأكثر30

  %100  61  المجموع

  

، بينما ) فأقل10(من المشاريع الصغيرة بها عدد عمال %) 42.6( أن 6.3يتبين من الجدول 

يعمل بها عدد من المشاريع %) 8.20(، كما أن )20-11(منها يعمل به عمال عددهم %) 44.3(

  . عامالً فأكثر30من المشاريع، يعمل بها %) 4.90(بينما ، )30-21(عمال بين 

  

   توزيع أفراد العينة وفق رأس مال المشروع7.3يصف الجدول  :متغير رأس مال المشروع •
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   وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير رأس مال المشروع:7.3جدول 

  

  رأس مال المشروع 

  

  %ية النسبة المئو  التكرار

  83.6  51  ألف دوالر100أقل من 

  16.4  10   ألف دوالر فأكثر100

  %100  61  المجموع

  

، بينمـا   ) ألـف دوالر   100أقل من   (من المشاريع هي برأس مال      %) 83.6( أن   7.3يشير الجدول   

  ) ألف دوالر فأكثر100(من المشاريع هي برأس مال %) 16.4(

  

   الدراسةوات أد3.3

  

ة أداتين هما االستبانة والمقابلة، ألجل تحقيق أهدافها، وفيما يلي وصف ألداتي            استخدمت هذه الدراس  

  :الدراسة

  

   : االستبانة.1.3.3

  

بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فيها قام بتطـوير اسـتبانه                

تكونـت األداة فـي     ، وقـد    ع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم     خاصة من أجل التعرف إلى واق     

األول تضمن بيانات أولية عن المفحوصين تمثلت في الجنس، سنوات          : صورتها النهائية من جزأين   

ملكية المشروع، عدد العاملين، رأس مال المـشروع         ومكان المشروع،   و ،المؤهل العلمي و ،الخبرة

مشاغل النسيج في محافظـة     لواقع  تقييم المبحوثين العام    أما الثاني فقد تكون من الفقرات التي تقيس         

 رئيـسية   أبعاد وزعت على سبعة     ،فقرة) 57(طولكرم وآليات تطويرها حيث بلغ عدد هذه الفقرات         

  : يوضح ذلك)8.3(والجدول 

  

هذا وقد تم تصميم المقياس على أساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد وقد بنيت الفقرات باالتجـاه                

   أربع درجات :موافق، خمس درجات:موافق بشدة : آتياإليجابي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو

  . درجة واحدة :أعارض بشدة، درجتين: أعارض، ثالث درجات: ال رأي
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   الرئيسيةأبعادها توزيع فقرات أداة الدراسة على :8.3جدول 

  

عدد   أرقام الفقرات  بعدال  الرقم

  الفقرات

  9  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1  بعد الجانب المادي  1

  8  17، 16، 15، 14، 13، 10،11،12  بعد اإلنتاج 2

  بعد جانب التسويق 3
18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،

26 ،27، 28  
11  

4  
بعد العاملين والقـائمين علـى      

  عوالمشر

29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34، 35  
7  

  بعد مشاكل المشاغل  5
36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،

44 ،45، 46  
11  

  4  50، 49، 48، 47  لتطويربعد جانب ا  6

  7  57، 56، 55، 54، 53، 52، 51 بعد رضا العاملين  7

  57  المجموع

  

ولقد اعتمد الباحث على التقدير اآلتي، لتقييم درجة واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات               

 وآليـات   يبين سلم تقدير درجة واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم         ) 9:3(تطويرها، والجدول   

  .تطويرها

  

   سلم تقدير درجة واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها:9.3جدول 

  

  الوزن بالنسبة المئوية
 

  لمبحوثينا تقدير استجابةدرجة 
 

  منخفضة جدا  %50أقل من 

  منخفضة  %59.9-50من

  متوسطة   %69.9-60من 

  كبيرة  79.9-% 70

  كبيرة جدا  فما فوق% 80
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، تعتبر درجة اتفاق أفراد العينة عليها منخفضة %)50(رة التي تحصل على نسبة اتفاق أقل من فالفق

-%50، وتعتبر درجة اتفاق أفراد العينة منخفضة، إذا حصلت الفقرة على نسبة مئوية بين جداً

- %60، وتعبر درجة االتفاق عن تقدير متوسط إذا حصلت الفقرة على نسبة مئوية بين 59.9%

- %70وتكون درجة اتفاق أفراد العينة كبيرة إذا حصلت الفقرة على نسبة مئوية بين ، 69.9%

  .فما فوق% 80، وتكون درجة اتفاق أفراد العينة كبيرة جداً، إذا حصلت الفقرة على نسبة 79.9%

  

  :االستبانةصدق  .2.3.3

  

) 9(نة علـى    استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض االسـتبا            

بهدف التأكد من مناسبة االستبانة  لما       ) مرفق قائمة بأسماء المحكمين   (محكمين من ذوى االختصاص   

 وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغت نسبة              أجلهأعدت من   

انة  تتمتع بـصدق     وهو ما يشير إلى أن االستب     % 90االتفاق بين المحكمين على عبارات االستبانة       

ويشير الباحث بأن عدد فقرات االستبانة بصورتها األولية قبل عرضها على           ). 2002عودة،  (مقبول  

 إال أن الباحث أخذ بآراء المحكمين الذين اجمعوا بضرورة زيادة  عدد             ،فقرة) 65(المحكمين قد بلغ    

معنى  ليصل عدد فقـرات      الفقرات في بعض المجاالت  وحذف الفقرات المكررة التي تحمل نفس ال           

   .فقرة) 57(االستبانة في صورتها النهائية 

  

  :ستبانة ثبات اال.3.3.3

  

  :  بطريقتينأبعادهااالستبانة وقام الباحث باحتساب ثبات 

  

 وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط         ،)Consistency(ثبات التجانس الداخلي  :أوالً •

من أجل تقدير معامل التجانس اسـتخدم الباحـث طريقـة           بين الفقرات في أداة الدراسة، و     

  ). Cronbach Alpha)(كرونباخ ألفا(

حيث تم تقسيم فقرات المقياس إلى ):Split-Half Method( طريقة التجزئة النصفية: ثانياً •

واحتـوى  ....) 5،  3،  1( قسمين متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية        

ثم تم استخراج معامل االرتباط بـين       ...) 6،  4،  2(قرات الزوجية لالستبانة    القسم الثاني الف  

 يبـين معـامالت     )10:3(والجدول  ). 2002ملحم،  (الدرجات الفردية والدرجات الزوجية     

 ودرجتهـا   الثبات بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية على أبعاد االسـتبانة المختلفـة           

  .الكلية
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ــدول   ــامال:10.3ج ــتبانة    الت مع ــاالت االس ــى مج ــا عل ــاخ ألف ــة كرونب ــات بطريق ثب

  المختلفة وعلى الدرجة الكلية 

  

  البعد
قيمة معامل الثبات 

  ألفاخ انببطريقة كرو

قيمة معامل الثبات بطريقة 

  التجزئة النصفية

  0.81  0.87  بعد الجانب المادي

  0.80  0.86  بعد اإلنتاج

  0.84  0.89  بعد جانب التسويق

  0.81  0.82  عوالقائمين على المشربعد العاملين و

  0.80  0.83  بعد مشاكل المشاغل

  0.74 0.77  بعد جانب التطوير

  0.85  0.89 بعد رضا العاملين

  0.92  0.94  الدرجة الكلية للثبات

  

 ألفا االستبانة المختلفة بطريقة كرونباخ جاالتالثبات لممعامالت أن  )10:3(يتضح من الجدول 

 بينما بلغت قيمة معامل ألفا للثبات الكلي ،)0.89-0.77( بين تة تراوحعلى محاور االستبان

 ،)0.85-0.74(انة ما بين ب، وتراوحت معامالت ارتباط التجزئة النصفية على فقرات االست)0.94(

 وهذه بصورة عامة تعتبر معامالت ثبات مرتفعة ،)0.92(في حين بلغت قيمة  معامل الثبات الكلي 

  .لدراسة الحاليةومناسبة ألغراض ا

  

  : المقابلة.4.3.3

  

يقوم بها الباحث مع المبحوث الستثارة و ، نحو هدف معينةلموجهاتعني المقابلة المحادثة الجادة 
 وتستخدم المقابلة للحصول على تفاصيل ،أنواع معينة من المعلومات الستغاللها واالستفادة منها
 فهي تعطي بيانات مفصلة ،ن خالل االستبيانأكثر عن موضوع الدراسة ال يمكن الحصول عليها م

 أو تفسيرات معينة لهذه األنماط من السلوك، وتقترن المقابلة بدليل ،عن أنماط السلوك االجتماعي
  .دراسة الحالة الذي يشتمل على عدة أسئلة تتعلق بموضوع الدراسة

  
لمشروعات الصغيرة في  للتعرف على واقع اةوعليه فقد تم استخدام المقابلة مقترنة باالستبان

وقد تم  . كذلك التعرف على آليات تطويرهامحافظة طولكرم وكانت مشاغل النسيج حالة دراسية
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النوع األول من المقابالت مع عدد من أصحاب المشاغل غير المشمولين ضمن عينة الدراسة التي 
سيج والخياطة في أجابت عن أداة الدراسة، وقد هدفت هذه المقابلة إلى تعرف واقع مشاغل الن

طولكرم، والصعوبات التي تواجههم على صعيدي اإلنتاج والتسويق، والحلول والمقترحات التي من 
  : في خمس مسارات األولىوقد جاءت أسئلة المقابلة .شأنها تسهيل عمل المشاريع

  

  أسئلة تتعلق بالبعد المادي •
  أسئلة تتعلق باإلنتاج وتسويقه وتطويره •
  .ملينأسئلة تتعلق بالعا •
  .أسئلة تتعلق بالصعوبات •
  .أسئلة تتعلق بالحلول والمقترحات •

  
 أما النوع الثاني من المقابالت، فقد ُأجرى مع مجموعة من الخبراء في مجال المشاريع الصغيرة

وقد جاءت أسئلة المقابلة  .، وذلك بهدف استنباط آليات لتطوير المشاريع الصغيرة)صناعة النسيج(
  :تالثانية ثالث مسارا

  
  كيف يتم تطوير أداء العاملين واإلنتاج في المشاريع الصغيرة؟ •

  ؟)صناعة النسيج(ما الدور الحكومي تجاه المشاريع الصغيرة  •

  ؟)صناعة النسيج(ما آليات التطوير المقترحة للنهوض بالمشاريع الصغيرة  •

  

  متغيرات الدراسة 4.3

  

  :، فهيالمتغيرات المستقلةأما  : التاليةاشتملت هذه الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة

  

   أنثى)2                      ذكر)1: نالجنس وله مستويا •

    سنوات 10-5من )2          سنوات  5 اقل من  )1: سنوات الخبرة وله أربع مستويات •

   سنة فأكثر16) 4          15 – 11من )3

 دبلوم )2                        مة فاقل ثانوية عا) 1  : مستوياتثالثوله المؤهل العلمي  •

   أعلىف بكالوريوس) 3

  مخيم ) 3        قرية    )2    مدينة    ) 1  :وله ثالثة مستويات مكان المشروع  •

  20-11)2                        اقل من عشرة )1 : وله أربعة  مستويات عدد العاملين  •

   فأكثر30 )4                         21-30 )3
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  ) شركة(معنوية )2             شخصية  )1   :وله مستويان ملكية المشروع  •

 ألف 100) 2          الف دوالر 100اقل من )   1 :مستويانأس مال المشروع وله ر •

  .دوالر فأكثر

  

جميع الفقرات التي تقيس تقييم المبحوثين العـام لواقـع مـشاغل             فتمثلت في    المتغيرات التابعة أما  

  .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها

  

   خطوات تطبيق الدراسة 5.3

  

  : قام الباحث بالخطوات التالية

  

وبعد أن تـم اخـذ اإلذن الخطـي         .  التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة بطرق مختلفة        •

 بتوزيع األداة من الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة العمل والغرفة التجارية في محافظة            

 وقبل بـدء المبحـوثين      ، ثم قام الباحث بتطبيق االستبانة على أفراد عينة الدراسة         ،طولكرم  

 ثم  ،بتعبئة االستبانة طلب منهم أن يسجلوا المعلومات العامة في القسم األول من كل استبانة             

وضح الباحث هدف الدراسة وكيفية اإلجابة عن فقراتها ومن ثم أتيحت الفرصة لإلجابة عن              

 .تالفقرا

 ،مخاطبة الغرفة التجارية في طولكرم من قبل عميد كلية الدراسات العليا في جامعة القـدس               •

 .بالسماح للباحث بتوزيع أداة الدراسة

الحصول على نسخة كتاب موافقة من الغرفة التجارية على توزيع أداة الدراسة والموجه إلى               •

 .أصحاب مشاغل النسيج  في محافظة طولكرم

،  لـم يـستبعد      ةاستبان) 61(نات المستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها       تم فرز االستبيا   •

 .منها شيء وكانت جميعها صالحة للتحليل اإلحصائي

بعد أن تمت إجراءات تطبيق االستبانة قام  الباحث بتفريغ اسـتجابات المبحـوثين تمهيـدا                 •

  SPSS)(لمعالجتها وتحليلها باستخدام برنامج الحاسوب 

قام الباحث بتنظيمها وتبويبها بعد التأكد      ) االستبانة(المعلومات من أدوات الدراسة     بعد تجميع    •

من صالحيتها للتحليل اإلحصائي  ومن ثـم اسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة                

 .الستخالص النتائج ثم تفسيرها

 .، وتحليل نتائج المقابالتمن أصحاب مشاغل النسيج) 10(إجراء مقابالت مع  •
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خبراء في مجال تطـوير المـشاريع الـصغيرة، وتحليـل نتـائج             ) 3(مقابالت مع   إجراء   •

 .المقابالت
 
   األساليب اإلحصائية المستخدمة6.3

  

بعد أن تم جمع البيانات تم إدخالها في الحاسوب ومعالجتها إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحـصائي               

)SPSS (وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:  

  

  .توسطات الحسابية والنسب المئوية والتكراراتالم •

-Split(طريقة التجزئـة النـصفية       ، و  باستخدام معادلة كرونباخ ألفا    االستبانةفحص ثبات    •

half .(  

لفحـص الفرضـيات   )  Independent Sample-T-Test(للعينات المستقلة " ت"اختبار  •

  .روعوملكية المشروع، ورأس مال المش ،المتعلقة بمتغيرات الجنس

لفحـص الفرضـيات   ) One-Way Analysis of Variance( تحليل التبـاين األحـادي   •

  .وعدد العاملين ،سنوات الخبرة و ،المتعلقة بمتغيرات المؤهل العلمي

 للمقارنات البعدية لفحص اتجاه الفروق الدالة إحصائيا بعد استخدام اختبار           LSDاختبار  -5 •

  .) One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

   مقدمة 1.4

  

 إضـافة   ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها            

 المـشروع، ملكيـة      مكان ، المؤهل العلمي  ،إلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنس، سنوات الخبرة        

المشروع، عدد العاملين، رأس مال المشروع على درجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة                

طولكرم، وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحـصائية للعلـوم              

  :وفيما يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة )SPSS(االجتماعية

  
  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي: أوال 1.1.4

  

 ما واقع مشاغل النسيج في محافظة طـولكرم وآليـات تطويرهـا ؟            "من أجل اإلجابة عن السؤال      

  :تبين ذلك) 8.4 – 1.4(استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم والجداول

  

  : البعد المالي.1.1.1.4

  

 غل النسيج في محافظة طولكرم تبعـا      ة والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشا      المتوسطات الحسابي 

  )1.4(يبينها جدول لبعد المالي مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم ل
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 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة              :1.4 جدول

  سب درجة التقييم طولكرم تبعا للبعد المالي مرتبة تنازليا ح

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  ستبانةاال
  المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

1  2  
توجد صعوبات في زيادة رأس المال وإيجاد مصادر 

  التمويل
 كبيرة جدا  83.00  4.15

 كبيرة جدا  80.60  4.03  يوجد صعوبة في تغطية نفقات المشروع  6  2

 كبيرة جدا  80.00  4.00  لجانب األكبر من نفقات المشروعتشكل أجور العاملين ا  8  3

 كبيرة جدا  80.00  4.00  الضرائب تسبب خسائر للمشروع  7  4

 كبيرة  77.80  3.89  يحقق المشروع أرباحا مناسبة  3  5

 كبيرة  77.80  3.89  يتم تدقيق حسابات المشروع بشكل دوري  5  6

7  4  
 مدير تتم الرقابة بشكل جيد على رأس المال من قبل

  المشروع
 كبيرة  77.80  3.89

 كبيرة  77.80  3.89  حجم رأس المال يكفي لسد احتياجات المشروع  1  8

 كبيرة 74.40  3.72  تشكل المواد الخام الجانب األكبر من نفقات المشروع  9  9

 كبيرة  78.80  3.94  الدرجة الكلية للبعد المادي    

  درجة )45(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا للبعـد            ) 1:4(يتضح من خالل الجدول     

، حيث بلغـت النـسبة المئويـة السـتجابات          )8،  7،  6،  2(المالي كانت كبيرة جدا على الفقرات       

، بينما كانت درجة    %)80،  %80،  %80.6،  %82.6(المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي       

، 1،  4،  5،  3(قع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا للبعد المالي كبيرة على الفقرات             تقييم وا 

، %77.8(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات علـى التـوالي               )9

أما الدرجة الكلية للبعد المادي فقد كانت كبيرة حيث بلغت           ،%)74.4،  77.8%،  77.8%،  77.8%

  %).78.80(المئوية الكلية الستجابات المفحوصين على هذا البعد  النسبة 

  

يم في المجال المالي كانت كبيرة بسبب اعتماد غالبية ي السبب في الدرجة الكلية للتقأنويفسر الباحث 

وبسبب ارتفاع الضرائب التي المشروعات الصغيرة في محافظة طولكرم على التمويل الذاتي 

 بسبب انخفاض ثمنها وعدم حماية لألسواقشاغل واقتحام البضاعة الصينية تفرضها السلطة على الم

، وتتفق هذه النتائج مع ما  االقتصاد الوطني ألصحاب المشاغلأومن قبل وزارة الصناعة والتجارة 
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في أن المنافسة العشوائية غير المخططة تؤثر على زيادة رأس ) 2003(جاءت به دراسة طملية 

  .المال

  

  :لبعد اإلنتاجي ا.2.1.1.4

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طـولكرم تبعـا        

  ).2.4(، يعرضها جدول للبعد اإلنتاجي مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة              :2.4 جدول

  كرم تبعا للبعد اإلنتاجي مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمطول
  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 اإلستبانة
  المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

 كبيرة  78.60  3.93  تتوفر الرغبة في زيادة اإلنتاج  12  1

 كبيرة  78.00  3.90  يعاني المشروع من صعوبات في اإلنتاج  10  2

 كبيرة  77.40  3.87  تاج اقل من إمكانيات المشروعحجم اإلن  11  3

 كبيرة  73.80  3.69  نوعية اإلنتاج جيدة مقارنه بالسلع المنافسة  13  4

5  14  
هناك إقبال على منتجات المشروع في السوق 

  اإلسرائيلي
 كبيرة  71.80  3.59

6  17  
يتم تطبيق معايير الجودة الفلسطينية على منتجات 

  المشروع
 وسطةمت  63.00  3.15

 متوسطة  62.20  3.11  يوجه اإلنتاج إلى السوق الفلسطيني بشكل أساسي  15  7

8  16  
هناك إقبال كبير على منتجات المشروع في السوق 

  الفلسطيني
 قليلة 54.00  2.70

 متوسطة  68.80  3.44  الدرجة الكلية لبعد اإلنتاج

  درجة )40(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعـد            ) 2:4(جدول  يتضح من خالل ال   

، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات      )14 ،13،  11،  10،  12(اإلنتاج كانت كبيرة على الفقرات      

، بينما  %)71.8 ،%73.8،  %77.4،  %78،  %78.6(المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي       

 مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد اإلنتاج  متوسطة على الفقرات             كانت درجة تقييم واقع   
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حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هـذه الفقـرات علـى التـوالي               ) 15،  17(

 كما كانت درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعـا لبعـد               ،%)62.2،  63.0%(

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقـرة          ) 16 (اإلنتاج  قليلة على الفقرة    

أما الدرجة الكلية لبعد اإلنتاج فقد كانت متوسطة حيث بلغت النـسبة المئويـة الكليـة                 %).54.0(

  %).68.8(الستجابات المفحوصين على هذا البعد  

  

 أبنـاء طة تعود لكون عدم وعي       متوس اإلنتاج السبب في كون الدرجة الكلية لبعد        أنويرى الباحث   

مـع   الوطني وهناك نقص واضح في الخبرة والكفاءة للقائمين على المشاريع            اإلنتاجالمحافظة لدعم   

 المحافظة على سـبيل المثـال       أسواق تعتبر جيدة مقارنه بالسلع التي تجتاح        اإلنتاج نوعية   أنالعلم  

لى منتجات هذه المـشاريع فهـي تعتبـر          بشكل كبير ع   اإلسرائيليالسلع الصينية و اعتماد السوق      

، ويعتقد الباحـث    اإلسرائيلية العاملة   األيديمنتجات رخيصة وجيدة النوعية مقارنه بارتفاع تكاليف        

 ألنه متعاقد   اإلسرائيلية قطاع النسيج بالذات يطبق مواصفات الجودة        إن سبب في هذه الدرجة      أهم أن

، وتتفق هذه النتيجة إلى حد بعيد مع مـا جـاء بـه              مشاغلال إنتاج في طبيعة    إسرائيليةمع شركات   

  .في االرتباط اإليجابي القوي بين اإلنتاجية وكثافة رأس المال) 1990(متولي وعبد الرحمن 

  

  : بعد التسويق.3.1.1.4

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا 

  ).3.4(، يعرضها جدول ة تنازليا حسب درجة التقييملبعد التسويق مرتب

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظـة            : أ-3.4جدول  

  طولكرم تبعا لبعد التسويق مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 االستبانة
  المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

ييم درجة تق

  الواقع

1  23  
هناك صعوبة في إدخال وإخراج البضائع عبر 

  المعابر والحدود
 كبيرة جدا  87.20  4.36

 كبيرة جدا  81.60  4.08  المنتجات التي يصنعها المشروع موسمية  28  2

 كبيرة  78.40  3.92  هناك منافسة مع المنتجات المحلية واألجنبية  24  3

 كبيرة  76.80  3.84  بسبب اإلغالقيوجد صعوبة في تسويق المنتجات   18  4
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  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة           :ب-3.4 جدول

  طولكرم تبعا لبعد التسويق مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 االستبانة
  المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

 كبيرة  75.80  3.79  يقوم المشروع بتسويق منتجاته خارجيا  19  5

 كبيرة  72.00  3.60  يوجد تعاقد مابين المشاغل والشركات اإلسرائيلية  27  6

 كبيرة  71.80  3.59  يتم تسويق منتجات المشروع في األسواق اإلسرائيلية  21  7

 بيرةك  70.20  3.51  هناك إمكانية لتصدير المنتجات لألسواق الخارجية  22  8

9  26  
يتم تسويق منتجات المشروع من خالل مؤسسات 

  محلية
 متوسطة  68.20  3.41

10  25  
توجد استراتيجيات تسويقية يتم إتباعها في تسويق 

  المنتجات
 متوسطة  66.80  3.34

 متوسطة 63.20  3.16  يتم تسويق منتجات المشروع محليا  20  11

 كبيرة   73.00  3.65  بعد جانب التسويق

  درجة )55(وللمجال )   *5(درجة للفقرةأقصى *

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد            ) 3:4( يتضح من خالل الجدول     

، حيـث بلغـت النـسبة المئويـة السـتجابات           )28،  23(التسويق كانت كبيرة جدا على الفقرات       

 بينما كانت درجـة تقيـيم واقـع         ،%)81.6،  %87.2(المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي       

، 27،  19،  18،  24(مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد التسويق  كبيرة  على الفقـرات               

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هـذه الفقـرات علـى التـوالي               ) 22،  21

 واقع مـشاغل     كما كانت درجة تقييم    ،%)70.2،  71.8%،  72.0%،  75.8%،  76.8%،  78.4%(

حيث بلغـت   ) 20،  25،  26(النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد التسويق متوسطة  على الفقرات            

، %66.8، %68.2(النسبة المئوية الستجابات المفحوصين علـى هـذه الفقـرات علـى التـوالي            

كليـة  أما الدرجة الكلية لبعد التسويق  فقد كانت كبيرة  حيث بلغت النـسبة المئويـة ال                  %).63.2

  %).73(الستجابات المفحوصين على هذا البعد  

  

 والحصار ، نتيجة بعد التسويق كانت كبيرة بسبب خصوصية الوضع الفلسطينيأنويعزو الباحث 

 إلى أدى وهذا كله ، وبناء الجدار المفروض على محافظة حدودية كطولكرم،وسياسة االغالقات

لسوق المحلي لعدم وجود خطط تسويقية من  خاصة با،صعوبة في تسويق منتجات هذه المشاريع
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اون الدولي، وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع  كوزارة االقتصاد الوطني والتع،قبل الجهات المختصة

في أن القدرة على التسويق ترتبط بتحقيق النمو والتطور ) 2009(نتائج دراسة طملية ومصري 

في أن ) 2006(، والشاعر )2006(للمشروع الصغير، وتتفق أيضاً مع ما جاء به حداد 

  .ت الصغيرة تواجه مشكالت تسويقيةالمشروعا

  

  :بعد العاملين والقائمين على المشروع .4.1.1.4

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم  تبعا 

  ).4.4(ـ يبينها جدول رجة التقييملبعد العاملين والقائمين على المشروع مرتبة تنازليا حسب د

  

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة              :4.4 جدول

  طولكرم  تبعا لبعد العاملين والقائمين على المشروع مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة
 المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

رجة تقييم د

  الواقع

1  34  
يتكون العاملين بالمشروع من العنصر النسائي بشكل 

  أساسي
 كبيرة جدا  90.00  4.51

 كبيرة جدا  85.00  4.25  يساهم العاملون في زيادة اإلنتاج  35  2

3  29  
يتمتع القائمون على المشروع بالقدرة على تطوير 

  .مشروعاتهم باستمرار
 كبيرة جدا  84.00  4.20

 كبيرة  77.40  3.87  متع العاملون بالمشروع بالكفاءة في مجال اإلنتاجيت  30  4

 كبيرة  76.40  3.82  يوجد انتماء لدى العاملين تجاه المشروع  33  5

 كبيرة  76.40  3.82  يتقاضى العاملون بالمشروع أجور مناسبة  31  6

7  32  
يتم تدريب العاملين بالمشروع على أساليب اإلنتاج 

  الحديثة
 كبيرة 74.00  3.70

 كبيرة  80.40  4.02  عوالدرجة الكلية لبعد العاملين والقائمين على المشر

  درجة )35(وللمجال ) *5(أقصى درجة للفقرة*

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعـد            ) 4:4(يتضح من خالل الجدول     

، حيث بلغـت النـسبة      )29 ،35،  34(قرات  كانت كبيرة جدا على الف    العاملين والقائمين على المشروع     

، % )83.9 ،%84.9،  %90.1(المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات علـى التـوالي           



 66

بينما كانت درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد العاملين والقائمين علـى                

 النـسبة المئويـة السـتجابات       حيـث بلغـت   ) 32،  31،  33،  30(المشروع كبيرة على الفقرات     

أما الدرجـة    .%)74.1،  %76.3،  %76.3،  %77.3(المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي       

  فقد كانت كبيرة  حيث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة               العاملين والقائمين على المشروع   الكلية لبعد   

  %).80.4(الستجابات المفحوصين على هذا البعد  

  

 الدرجة الكلية لبعد العاملين والقائمين على المشروع كانت كبيرة بسبب           أنسبب في   ويفسر الباحث ال  

 بالـذكور   ة لعملها مقارن  ة عاملة رخيصة ومتقن   أيدياعتماد غالبية هذه المشاريع على النساء كونها        

مـا  ك. هم والرغبة بالزيادة في اإلنتاج     الذي يتقاضونه يعتبر مناسب لهن وهذا يولد انتماء لدي         واألجر

أن أغلب العاملين هم من األفراد الذين عملوا داخل الخط األخضر، وبالتالي كانـت لـديهم خبـرة                  

ـ  ائختلف نتائج هذه الدراسة مع نت     ودراية كافية بالعمل، وت    ، وطمليـة   )2004( مرتجـى    اتج دراس

  . في نقص الخبرة واإلمكانات لدى العاملين)1999(، والشلبي )2003(

  

  :مشاغل بعد مشاكل ال.5.1.1.4

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طـولكرم تبعـا        

  ).5.4(، يعرضها جدول  مرتبة تنازليا حسب درجة التقييملبعد مشاكل المشاغل 

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظـة            : أ-5.4جدول  

  رم تبعا لبعد مشاكل المشاغل  مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم طولك

  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 االستبانة
  المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

االغالقات والحواجز تؤدي إلى تراجع عمل   37  1

  المشروع

 كبيرة جدا  87.60  4.38

أدت الظروف السياسية الحالية إلى خفض كمية   36  2

  اإلنتاج

 كبيرة جدا  87.60  4.38

 كبيرة جدا  86.00  4.30  يوجد صعوبة في توفير المواد الخام  41  3
ارتفاع تكاليف اإلنتاج عامل أساسي في تراجع   40  4

  المشروع

 كبيرة جدا  84.00  4.20

 كبيرة جدا  82.60  4.13  توجد صعوبة قي الوصول لألسواق الخارجية  43  5
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حسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة          المتوسطات ال : ب-5.4 جدول

  طولكرم تبعا لبعد مشاكل المشاغل  مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 االستبانة
  المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

صعوبة الحصول على أآلت حديثة لتطوير العمل   39  6

  ظروف السياسيةبسبب ال

 كبيرة جدا  81.00  4.05

هناك نقص في خبرة أصحاب المشروع في   46  7

  المجال المحاسبي

 كبيرة جدا  80.40  4.02

عدم وجود دعم من الحكومة والجهات المختصة   38  8

  في حال حدوث خسائر

 كبيرة   79.40  3.97

يواجه المشروع صعوبات فيما يتعلق بالحصول   42  9

  على ترخيص

 كبيرة  73.80  3.69

 كبيرة  71.40  3.57  يوجد صعوبة في مراقبة جودة اإلنتاج  45  10
يواجه المشروع صعوبة  في توفير عاملين   42  11

  مؤهلين وذوي خبرة للعمل بالمشروع

 متوسطة 68.85  3.44

 كبيرة جدا   80.20  4.01  الدرجة الكلية لبعد مشاكل المشاغل    

  درجة )55(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعـد            ) 5:4(يتضح من خالل الجدول     

، حيث بلغـت    )46،  39،  43،  40،  41،  36،  37(مشاكل المشاغل  كانت كبيرة جدا على الفقرات         

 ،%87.5، %87.5(النسبة المئوية الستجابات المفحوصين علـى هـذه الفقـرات علـى التـوالي            

، بينما كانت درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في         % )80.3،  80.9%،  82.6%،  83.9%،  85.9%

حيث بلغت النسبة   ) 45،  42،  38(محافظة طولكرم تبعا لبعد مشاكل المشاغل  كبيرة على الفقرات           

   .%)71.4، %73.7، %79.3(المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي 

  

درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد مشاكل المشاغل  متوسطة              بينما كانت   

  %) 80.2(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرة %) 68.8(على الفقرة 

ات  فقد كانت كبيرة  حيث بلغت النسبة المئوية الكلية السـتجاب           مشاكل المشاغل أما الدرجة الكلية لبعد     

  %).80.2(المفحوصين على هذا البعد  

  



 68

 السياسية الـسيئة    األوضاع ، بسبب  بعد مشاكل المشاغل حصل على درجة كبيرة       أنالحظ الباحث   ي

 صعوبات في توفير بعض     إلى أدت اإلسرائيليالمفروضة على الشعب الفلسطيني من قبل االحتالل        

، وتتفق  والتدقيق المالي  اإلنتاجقابة على    ضعف الر  باإلضافةمواد الخام وصعوبة توفير آالت حديثة       

في الصعوبات المالية واإلدارية، وتتفق أيضاً مع       ) 2006(نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حداد        

في القصور في إدارة المشاريع، وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة رضوان           ) 2004(ما جاء به مرتجى     

في نقـص الخامـات     ) 2004(نتائج دراسة عطية    في غياب اإلطار المؤسسي، وتتفق مع       ) 2001(

، وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع ما جاء بـه الـشلبي وعطايـا              والمواد األولية، ومحدودية الطاقات   

 بيسارديسفي صعوبة تصدير منتجات المشاريع الصغيرة، وتنسجم أيضاً مع نتائج دراسة ) 2002(

Pissarides, 1999) ( تتضمن نقص التمويل والخبرةفي مشكالت المشاريع الصغيرة.  

  

  : بعد التطوير.6.1.1.4

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طـولكرم تبعـا        

  ).6.4(، يبينها جدول لبعد التطوير مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

 واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة         المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم      :6.4جدول

   طولكرم تبعا لبعد التطوير مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  
سل
سل
الت

  
 الرقم في

 االستبانة
 المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

 كبيرة  76.00  3.80  هناك اهتمام بتدريب وإعداد العاملين بالمشروع  50  1

 كبيرة  76.00  3.80  يات التسويقهناك اهتمام بتطوير آل  49  2

 كبيرة  71.40  3.57  يتم العمل على رفع مستوى جودة  اإلنتاج بالمشاغل  47  3

 كبيرة 71.20  3.51  يتم العمل على تطوير الكفاءات اإلدارية في المشاغل  48  4

 كبيرة  73.40  3.67  الدرجة الكلية لبعد التطوير

  جة در)20(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعـد            ) 6:4(يتضح من خالل الجدول     

، حيـث بلغـت النـسبة المئويـة         )48،  47،  49،  50(التطوير  كانت كبيرة على جميع الفقرات        

، أمـا   % )70.1،  %71.4 ،%76،  %76(الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات على التوالي        
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لكلية لبعد التطوير فقد كانت كبيرة  حيـث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات                   الدرجة ا 

يفسر الباحث في حصول بعد التطوير على درجة كليـة           و %).73.4(المفحوصين على هذا البعد       

 لزيادة  إنتاجهم القائمين على هذه المشاغل يسعون وبطريقة جدية لتطوير          أصحاب أنكبيرة في كون    

وأيدي ماهرة فـي العمـل،      أتي ذلك من خالل كفاءة بشرية قادرة على تحسين اإلنتاج،           ، وي أرباحهم

ومن الطبيعي جداً قيام أصحاب المشاغل والمشاريع الصغيرة بتدريب العاملين على أي آالت جديدة              

، وتختلف هذه النتائج    تأتي للمشغل أو للمشروع، كما أنهم يسعون وراء األيدي العاملة المدربة أصالً           

  .في ضعف االهتمام بتنمية مهارات العاملين) 2004(مع ما جاء به رضوان 

  

  : بعد الرضا الوظيفي للعاملين.7.1.1.4

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا 

  ).7.4(ا جدول ، يظهرهلبعد الرضا الوظيفي للعاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة              :7.4جدول

   طولكرم تبعا لبعد الرضا الوظيفي للعاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 االستبانة
 المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

 كبيرة جدا  81.64  4.08   العاملين بالرضا تجاه األمان الوظيفييشعر  54  1

 كبيرة جدا  81.64  4.08  يوجد رضا لدى العاملين نحو أجورهم  51  2

 كبيرة جدا  80.66  4.03  توجد صالت طيبة بين العاملين وأصحاب المشروع  57  3

4  56  
يحصل العاملين على حقوقهم المنصوص عليها في 

  يقانون العمل الفلسطين
  كبيرة  79.34  3.97

 كبيرة  77.05  3.85  يوجد رضا لدى العاملين نحو رؤسائهم بالعمل  53  5

 كبيرة  77.05  3.85  يوجد رضا لدى العاملين تجاه ظروف العمل  52  6

 كبيرة 74.75  3.74  يوجد إمكانية في تحصيل األجازات الخاصة لكل عامل  55  7

 كبيرة  78.88  3.94  املينالدرجة الكلية لبعد الرضا الوظيفي لدى الع

  درجة )35(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

أن درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعـد            ) 7:4(يتضح من خالل الجدول     

، حيث بلغـت النـسبة المئويـة        )54،51،57( كانت كبيرة جدا على الفقرات       الرضا الوظيفي للعاملين  
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،كما كانـت   % )80.6 ،%81.6،  %81.6(ن على هذه الفقرات على التوالي       الستجابات المفحوصي 

 كبيـرة علـى     الرضا الوظيفي للعاملين  درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد           

، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقـرات           )55 ،52،  56،53(الفقرات

أما الدرجة الكلية لبعد الرضا الوظيفي للعـاملين        % ) 74.7 ،%77 ،%77،  %79.3(على التوالي   

فقد كانت كبيرة  حيث بلغت النسبة المئوية الكليـة السـتجابات المفحوصـين علـى هـذا البعـد                     

يفسر الباحث السبب الرئيسي في حصول بعد الرضا الوظيفي للعاملين علـى درجـة               و %).78.8(

 العنصر النسائي وهو عنصر لطيف ومسالم ويتعامل        أساسيكل   بش دكبيرة كون هذه المشاريع تعتم    

 المشاغل ضمن قانون العمل الفلسطيني المعمول       أصحاب ويتعامل   ، بعالقات طيبة  اآلخرمع الطرف   

، ويضاف إلى ذلك أن عدم وجود بدائل للعمل أمام العاملين في المشغل، ولذلك هم معنيون بأداء                 به

  . معيشتهمأفضل ما لديهم لتأمين متطلبات

  

 ترتيب المجاالت والدرجة الكلية واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم  حسب درجة              .8.1.1.4

  :التقييم

  

، ترتيب المجاالت والدرجة الكلية واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم حـسب درجـة التقيـيم               

  .)8.4(يعرضها جدول 

  

ل النسيج في محافظة طولكرم حسب درجة        ترتيب المجاالت والدرجة الكلية واقع مشاغ      :8.4جدول

  التقييم
  

  األبعاد  الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية
  درجة تقييم الواقع

 كبيرة جدا  80.40  4.02  بعد العاملين والقائمين على المشرع  1

 كبيرة جدا  80.20  4.01  بعد مشاكل المشاغل  2

 يرةكب  78.80  3.94  بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين  3

 كبيرة  78.80  3.94  بعد الجانب المادي  4

 كبيرة  73.40  3.67  بعد جانب التطوير  5

 كبيرة  73.00  3.65  بعد جانب التسويق  6

  متوسطة 68.80  3.44  اإلنتاجبعد جانب   7

 كبيرة  76.20  3.81  الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج
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  :ما يأتي) 8:4(يتضح من خالل الجدول 

  

درجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها كانـت             إن ال 1 •

بدرجة كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميـع             

  %).76.2(الفقرات لجميع المجاالت 

آليـات  إن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طـولكرم و              •

  :تطويرها جاء على النحو األتي

  

o بعد العاملين والقائمين على المشرع: المرتبة األولى  

o بعد مشاكل المشاغل: المرتبة الثانية  

o بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين: المرتبة الثالثة  

o بعد الجانب المادي : المرتبة الرابعة  

  بعد  التطوير: المرتبة الخامسة

o التسويقبعد : المرتبة السادسة  

o بعد اإلنتاج: المرتبة األخيرة  

  

  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:  ثانيا. 2.1.4

  

  :فيما يأتي عرض للنتائج ذات العالقة بالفرضيات

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى .1.2.1.4

  

اغل في درجة تقييم واقـع مـش      ) ≥0.05α(جد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال تو 

 ، ومن أجل فحص الفرضية    .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير الجنس         

) 9:4(ونتـائج الجـدول   ) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت( اختبار الباحثاستخدم

  : تبين ذلك

  

د وعلـى   أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميـع األبعـا           ) 9:4(يتضح من الجدول    

الدرجة  الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم  تبعا لمتغير الجنس علـى التـوالي                  

وهذه القيم أكبر من قيمـة مـستوى        ) 0.88 ،0.84،  0.77،  0.56 ،0.72 ،0.29،  0.40 ،0.60(
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د فـروق   ويعني هذا قبول الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توج        ) ≥0.05α(الداللة المحدد للدراسة    

في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة        ) ≥0.05α(ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة     

ويفسر الباحث تلك النتيجة ألن الجنسين بحاجة       . طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير الجنس      

خـالل الحاجـة   إلى العمل لسد احتياجاتهم، وأن اإلقبال على العمل في المشاريع الصغيرة يأتي من     

  .الملحة لسد الحاجات األساسية، وكال الجنسين قد ال يهتم بأبعاد كثيرة جاءت في هذه الدراسة

  

لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النـسيج فـي محافظـة             ) ت( نتائج اختبار    :9.4جدول  

  طولكرم تعزى إلى متغير الجنس

  
  الجنس  )17=ن(أنثى    )44=ن(ذآر  

  
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  األبعاد

  )ت(
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  المحسوب

  0.60  0.52  0.57  3.89  0.40  3.96  البعد المادي

  0.40  0.83  0.47  3.37  0.45  3.47  بعد اإلنتاج

  0.29  1.06  0.393  3.58  0.38  3.69  بعد التسويق

بعد العاملين والقائمين على 

  عوالمشر
4.04  0.43  3.99  0.48  0.35  0.72  

  0.56  0.58-  0.68  4.08  0.53  3.98  بعد مشاكل المشاغل

  0.77  0.29-  0.99  3.74  1.06  3.65  بعد التطوير

  0.84  0.19-  0.83  3.97  0.76  3.93  بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين

الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل 

  النسيج
3.82  0.35 3.80  0.44  0.14  0.88  

  ) 59(بدرجة حرية ، و)≥0.05α(عند مستوى دال إحصائيا * 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2.2.1.4

  

في درجة تقييم واقـع مـشاغل       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        

ومن أجل فحـص     .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير ملكية المشروع          

) 10:4(ونتائج الجدول ) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(ستخدم اختبارالفرضية ا

  : تبين ذلك

  



 73

لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النـسيج فـي محافظـة       ) ت( نتائج اختبار    :10.4جدول  

  طولكرم تعزى إلى متغير ملكية المشروع

  
) شركة ( معنوية   )54=ن(شخصية  

  )7=ن(

  المشروع  ةي ملك           

  

  االنحراف    المتوسط  االنحراف  المتوسط  األبعاد 

  )ت(

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  المحسوب

  0.61  0.50  0.45  3.86  0.46  3.95  البعد المادي

  0.49  0.68  0.57  3.55  0.44  3.43  بعد اإلنتاج

  0.07  1.84  0.48  3.90  0.36  3.62  بعد التسويق

ى بعد العاملين والقائمين عل

  المشرع
4.05  0.42  3.86  0.55  1.07  0.28  

  0.28  1.06  0.38  3.79  0.59  4.04  بعد مشاكل المشاغل

  0.29  1.04  0.95  3.29  1.05  3.72  بعد التطوير

بعد الرضا الوظيفي لدى 

  العاملين
3.99  0.78  3.57  0.63  1.36  0.17  

الدرجة الكلية لتقييم واقع 

  مشاغل النسيج
3.83  0.37  3.69  0.41  0.93  0.35  

  ) 59(بدرجة حرية ، و)≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع األبعـاد وعلـى             ) 10:4(يتضح من الجدول    

الدرجة  الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لمتغير ملكية المـشروع علـى                 

 وجميع هذه القيم أكبر مـن       ،  )0.35 ،0.17،  0.29،  0.28 ،0.28 ،0.07،  0.49 ،0.61(التوالي  

الفرضية الصفرية القائلة بأنـه ال      قبول   ويعني هذا ) ≥0.05α(قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة      

في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج      ) ≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       

   .آليات تطويرها تعزى إلى متغير ملكية المشروعفي محافظة طولكرم و

  

ويفسر الباحث تلك النتيجة بأن من يدير المشروع يواجه نفس المشاكل بغض النظـر عـن نوعيـة          

، ويـضاف   عائليـة أو طبيعة الملكية لتلك المشاريع ملكية فردية  أو ،الخدمات التي يقدمها المشروع   

جه المشاريع الصغيرة تخرج عن نطاق قدرة مـديري         إلى ذلك أن المشكالت والصعوبات التي توا      

هذه المشاغل، فالمعوقات تنشأ من البيئة الخارجيـة للمـشغل، فـاالحتالل والتـسويق والمنافـسة                

  .والتعقيدات القانونية، ال تتحدد بملكية المشروع أو إدارته فقط
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة .3.2.1.4

  

في درجة تقييم واقـع مـشاغل       ) ≥0.05α( إحصائية على مستوى الداللة    ال توجد فروق ذات داللة    

ومـن أجـل     .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبـرة            

فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة  ومن ثم استخدم               

للتعرف على داللة الفروق في درجة التقييم  تبعا ) One-way ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 12:4(و )11:4(لمتغير عدد سنوات الخبرة والجداول 

  

 المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى             :11.4 جدول

  .متغير عدد سنوات الخبرة

  
  سنوات5أقل من 

  13=ن

 سنوات 5-10

  22=ن

 سنة 11-15

  20=ن

   فأكثر17

  6=ن

  األبعاد 

  المتوسط  المتوسط  المتوسط  المتوسط 

  3.89  4.07  4.05  3.57  البعد المادي

  3.36  3.38  3.44  3.57  بعد اإلنتاج

  3.6  3.73  3.68  3.50  بعد التسويق

  4.19  4.06  4.14  3.70  بعد العاملين والقائمين على المشرع

  4.155  4.16  4.08  3.59  بعد مشاكل المشاغل

  4.04  3.69  3.95  3.00  بعد التطوير

  4.00  3.80  4.28  3.57  بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين

  3.90  3.84  3.95  3.50  الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج

  

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي               :أ-12.4جدول  

  حافظة طولكرم تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرةم

  

  مصدر التباين  سنوات الخبرة
درجات 

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  بين المجموعات  البعد المادي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

2.359  

9.901  

12.260   

0.786  

0.174   

4.52  0.001*   
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 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في              :ب-12.4جدول  

  محافظة طولكرم تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

  

  مصدر التباين  سنوات الخبرة
درجات 

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

   المجموعاتبين  بعد اإلنتاج

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.341  

12.120  

12.461   

0.114  

0.213   

0.53  0.66  

  بين المجموعات  بعد التسويق

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.436  

8.336  

8.771   

0.145  

0.146   

0.99  0.40  

بعد العاملين 

والقائمين على 

  المشرع

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  موعالمج

3  

57  

60   

1.803  

9.674  

11.477   

0.601  

0.170   

3.54  0.02*   

  بين المجموعات  بعد مشاكل المشاغل

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

2.941  

16.862  

19.803   

0.980  

0.296   

3.31  0.02*  

  

  بين المجموعات  بعد التطوير

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

8.452  

56.241  

64.693   

2.817  

0.987   

2.85  0.04*  

بعد الرضا الوظيفي 

  لدى العاملين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

4.710  

31.179  

35.889   

1.570  

0.547   

2.87  0.04*  

الدرجة الكلية لتقييم 

  واقع مشاغل النسيج

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

1.702  

6.676  

8.377   

0.567  

0.117   

4.84  0.001*  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *

  

اإلنتـاج،  (أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت علـى األبعـاد              ) 12:4(يتضح من الجدول    

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى      ) 0.40 ،0.66(تبعا لمتغير سنوات الخبرة على التوالي       ) التسويق  

 أننا نقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق دالة إحـصائيا           أي) ≥0.05α(الداللة المحدد للدراسة    
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 والعـاملين فـي     ،المادي(  بينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على األبعاد         ،على هذه األبعاد  

وعلى الدرجـة الكليـة علـى التـوالي         ) المشاغل، ومشاكل المشاغل،التطوير، والرضا والوظيفي    

وجميع هذه القيم أقل من قيمة مـستوى الداللـة           ) 0.001 ،0.04،  0.04،  0.02،  0.02 ،0.001(

 على هذه األبعـاد وعلـى الدرجـة          رفضت  الفرضية الصفرية  أن، أي   )≥0.05α(المحدد للدراسة   

) LSD( ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق اتبع تحليل التبـاين األحـادي باختبـار               .الكلية

  .بين ذلكت )13:4(للمقارنات البعدية ونتائج الجدول 

  

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقييم واقـع مـشاغل            LSDنتائج اختبار : أ-13.4جدول  

  النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

 

  المتوسط  المقارنات  البعد
 5أقل من 

  سنوات
   فأكثر16   سنة15-11   سنوات5-10

  0.316-  *0.494-  *0.478-    3.57  سنوات5أقل من 

5-10  4.05      -0.016  0.161  

11-15 4.07        0.178  
  البعد المادي

          3.89   فأكثر16

  *0.487-  *0.354-  *0.433-    3.70  سنوات5أقل من 

5-10  4.14      0.079  -0.054  

11-15 4.06        -0.133  

بعد العاملين 

والقائمين 

على 

          4.19   فأكثر16  عوالمشر

  *0.557-  *0.569-  *0.484-    3.59  سنوات5أقل من 

5-10  4.08      -0.085  -0.073  

11-15 4.16        0.012  

بعد مشاكل 

  المشاغل

          4.15   فأكثر16

  *1.04-  0.687-  *0.954-    3.00  سنوات5أقل من 

5-10  3.95      0.267  -0.087  

11-15 3.69        -0.354  
  بعد التطوير

          4.04   فأكثر16

  0.429-  0.229-  *0.708-    3.57  سنوات5أقل من 

5-10  4.28      0.497*  0.279  

11-15 3.80        -0.200  

رضا بعد ال

الوظيفي لدى 

  العاملين
          4.00   فأكثر16
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 للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مـشاغل           LSD نتائج اختبار  :ب-13.4جدول  

  ى متغير عدد سنوات الخبرةالنسيج في محافظة طولكرم تعزى إل

 

  المتوسط  المقارنات  البعد
 5أقل من 

  سنوات
   فأكثر16   سنة15-11   سنوات5-10

  *0.395-  *0.339-  *0.444-    3.50  سنوات5أقل من 

5-10  3.95      0.104  0.048  

11-15 3.84        0.056  

الدرجة 

الكلية لتقييم 

واقع مشاغل 

          3.90   فأكثر16   النسيج

  )≥0.05α(إحصائيا عند مستوى دال *

  

  :ما يلي) 13:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 

  

وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقـل              :لبعد المادي ا •

وجود فروق دالة إحصائيا بين      . سنوات لصالح الفئة الثانية    10-5سنوات وبين فئة من   5من  

 سـنة لـصالح   15-11 وبين فئة من سنوات10-5م سنوات خبرة فئة المبحوثين الذين لديه  

 .ولىالفئة األ

وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الـذين          :بعد العاملين والقائمين على المشروع     •

وجود  . سنوات لصالح الفئة الثانية    10-5سنوات وبين فئة من   5لديهم سنوات خبرة أقل من      

سنوات وبين فئة   5بحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقل من        فروق دالة إحصائيا بين فئة الم     

وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحـوثين الـذين           . سنة لصالح الفئة الثانية    15-11من

 . سنة فأكثر لصالح الفئة الثانية16 سنوات وبين فئة من 5لديهم سنوات خبرة أقل من 

 فئة المبحوثين الذين لـديهم سـنوات        وجود فروق دالة إحصائيا بين     :بعد مشاكل المشاغل   •

وجود فروق دالـة     . سنوات لصالح الفئة الثانية    10-5سنوات وبين فئة من   5خبرة أقل من    

 15-11سنوات وبين فئة من   5إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقل من           

الذين لديهم سـنوات    وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين         .سنة لصالح الفئة الثانية   

  . لصالح الفئة الثانية فأكثر16سنوات وبين فئة من لديهم سنوات 5خبرة أقل من 

جود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقـل              و :بعد التطوير  •

وجود فروق دالة إحـصائيا      . سنوات لصالح الفئة الثانية    10-5سنوات وبين فئة من    5من  

سنوات وبين فئة من لـديهم سـنوات   5ة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقل من         فئ بين

  . لصالح الفئة الثانية فأكثر16خبرة 
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وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم          :بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين     •

وجود فروق   .انية سنوات لصالح الفئة الث    10-5سنوات وبين فئة من   5سنوات خبرة أقل من     

-5سنوات وبين فئة من   5دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقل من            

 . سنوات لصالح الفئة الثانية10

وجود فروق دالة إحصائيا بين فئـة المبحـوثين          :الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج      •

 . سنوات لصالح الفئة الثانيـة  10-5سنوات وبين فئة من   5الذين لديهم سنوات خبرة أقل من       

سـنوات  5وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبرة أقل مـن               

وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين        . سنة لصالح الفئة الثانية    15-11وبين فئة من  

  . لصالح الفئة الثانية فأكثر16سنوات وبين فئة من لديهم 5 الذين لديهم سنوات خبرة أقل من

  

 تم واإلنتاجويفسر الباحث السبب في قبول الفرضية المتعلقة بعدد سنوات الخبرة في بعدي التسويق 

قبول الفرضية بسبب ان الوضع الفلسطيني يؤثر على جميع المشاغل بنفس الدرجة من منافسة 

 هي التي اإلسرائيليةلسوق  وا، من غيرهاأكثر وان المشروع يعمل بمواسم معينة األخرىالبضائع 

 وتم رفض الفرضية في األبعاد المادي، والعاملين في المشاغل، ومشاكل ،اإلنتاجتحدد كمية 

  ممن الأعلى ان الشخص كلما اكتسب خبرة يكون ذو قدرة التطوير، والرضا والوظيفي والمشاغل،

 على النهوض أعلىمقدرة  وحل اإلشكاليات وأصحاب الخبرة يكون لديهم ة في مواجه يملكون خبرة

إليه، كما أن ألصحاب الخبرة دراية في العالقات العامة بمشاريعهم وتطويرها وجذب العاملين فيها 

التي تُمارس من أجل مشكالت العمل، كما أن الثقة التي يمنحها األفراد والشركات هي في الغالب 

 لذلك كانت النتيجة . والعملتصب لصالح ذوي الخبرة، الذين أصبحوا على علم بمجريات السوق

  .األكثرلصالح عدد سنوات الخبرة 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة .4.2.1.4

  

في درجة تقييم واقـع مـشاغل       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        

  .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير مكان المشروع

  

من أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير مكان المشروع ومـن ثـم                و

للتعرف على داللة الفروق فـي درجـة   ) One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 15:4(و )14:4(المشروع والجداول التقييم  تبعا لمتغير مكان 
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لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى           المتوسطات الحسابية    :14.4جدول

  .متغير مكان المشروع
  

  3=ن مخيم  35=قرية ن  23=ن مدينة
  مكان المشروع

  المتوسط  المتوسط  المتوسط 

  3.78  3.98  3.90  البعد المادي

  3.52  3.43  3.44  بعد اإلنتاج

  3.80  3.60  3.72  بعد التسويق

  4.24  4.02  4.00  على المشرعبعد العاملين والقائمين 

  3.82  4.11  3.89  بعد مشاكل المشاغل

  3.42  3.78  3.5  بعد التطوير

  4.48  3.93  3.89  بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين

الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل 

  النسيج
3.77  3.84  3.86  

  

ة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي       نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درج       : أ-15.4جدول  

  محافظة طولكرم تعزى إلى متغير مكان المشروع

  

  مصدر التباين  مكان المشروع
درجات 

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  بين المجموعات  البعد المادي

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.168  

12.092  

12.260   

0.084  

0.208   0.40  0.67  

  بين المجموعات  بعد اإلنتاج

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.023  

12.438  

12.461   

0.011  

0.214   0.05  0.94  

  بين المجموعات  بعد التسويق

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.258  

8.513  

8.771   

0.129  

0.147   0.88  0.42  

بعد العاملين والقائمين 

  لمشرععلى ا

  

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.151  

11.326  

11.477   

0.076  

0.195   0.38  0.68  
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 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في              :ب-15.4جدول  

  محافظة طولكرم تعزى إلى متغير مكان المشروع

  

  مصدر التباين  مكان المشروع
درجات 

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  بين المجموعات  بعد مشاكل المشاغل

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.771  

19.032  

19.803   

0.386  

0.328   1.17  0.31  

  بين المجموعات  بعد التطوير

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.973  

63.720  

64.693   

0.487  

1.099   0.44  0.64  

بعد الرضا الوظيفي 

  لدى العاملين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.913  

34.976  

35.889   

0.456  

0.603   0.75  0.47  

الدرجة الكلية لتقييم 

  واقع مشاغل النسيج

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60   

0.069  

8.308  

8.377   

0.035  

0.143   0.24  0.78  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع األبعـاد  وعلـى              ) 15:4(يتضح من الجدول    

، 0.31،  0.68،  0.42،  0.94 ،0.67(الدرجة الكلية  تبعا لمتغير مكان المـشروع علـى التـوالي             

أي أننا  ) ≥0.05α(م أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة         وهذه القي ) 0.78،  0.47،  0.64

نقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة تقييم واقع مشاغل النـسيج فـي                 

  .محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير مكان المشروع

  

 وشريحة العـاملين بهـذه      ،إسرائيلوهو   واحد   ةويفسر الباحث هذه النتيجة انه مصدر تسويق السلع       

 والمواد الخام التي تحتاجها نفسها تقريبا وهذه المـشاغل تعـاني مـن نفـس                ،المشاغل هي واحدة  

على قدرة مدير المشروع، ومن الجدير ذكره أن هنـاك تـشابهاً            يؤثر مكان المشروع     المشاكل فال 

  .راتب أيضاًأيضاً في ظروف العاملين من حيث القدرة والمهارة وحتى ال

  

  



 81

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة .5.2.1.4

  

في درجة تقييم واقـع مـشاغل       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        

  .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  

ابية تبعا لمتغير المؤهل العلمي ومـن ثـم         ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحس       

للتعرف على داللة الفروق فـي درجـة   ) One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 17:4(و )16:4(التقييم  تبعا لمتغير المؤهل العلمي والجداول 

  

ولكرم تعزى إلى    المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة ط          :16.4 جدول

  .متغير المؤهل العلمي

  
ثانوية عام فأقل 

  32=ن

  دبلوم

  14=ن

  فأعلىبكالوريوس

  المؤهل العلمي  15=ن

  المتوسط  المتوسط  المتوسط 

  4.03  4.13  3.81  البعد المادي

  3.40  3.43  3.46  بعد اإلنتاج

  3.85  3.66  3.56  بعد التسويق

  4.16  4.09  3.93  بعد العاملين والقائمين على المشرع

  4.03  4.23  3.90  بعد مشاكل المشاغل

  3.82  3.80  3.55  بعد التطوير

  4.08  4.14  3.79  بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين

 3.91 3.93 3.72  الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج

  

 النسيج في   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل          : أ-17.4جدول  

  محافظة طولكرم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  

  مصدر التباين  المؤهل العلمي
درجات 
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  البعد المادي
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
58  
60  

1.130  
11.130  
12.260  

0.565  
0.192  2.944  0.061  
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 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في              :ب-17.4جدول  

  محافظة طولكرم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  

  مصدر التباين  المؤهل العلمي
درجات 
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  جبعد اإلنتا

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
58  
60  

0.045  
12.416  
12.461  

0.023  
0.214  0.104  0.901  

  بعد التسويق

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
58  
60  

0.903  
7.868  
8.771  

0.452  
0.136  3.329  0.043*  

بعد العاملين 
والقائمين على 
  المشروع

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60 

0.641  
10.836  
11.477  

  

0.321  
0.187  

1.716  0.189  

  بعد مشاكل المشاغل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
58  
60  

1.071  
18.733  
19.803  

0.535  
0.323  1.658  0.199  

  بعد التطوير

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
58  
60  

1.057  
63.635  
64.693  

0.529  
1.097  0.482  0.620  

بعد الرضا الوظيفي 
  لدى العاملين

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  

58  

60 

1.530  
34.359  
35.889  

0.765  
0.592  1.291  0.283  

الدرجة الكلية لتقييم 
  واقع مشاغل النسيج

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
58  
60  

0.629  
7.748  
8.377  

0.315  
0.134  2.356  0.104  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *

  

المـادي،  (أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت علـى األبعـاد              ) 17:4(يتضح من الجدول    

) الرضـا الـوظيفي  والتطـوير،   ومشاكل المشاغل،   و ،عوالعاملين والقائمين على المشر   واإلنتاج،  و

، 0.199،  0.189 ،0.901 ،0.061(لى التـوالي    وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير المؤهل العلمي ع       

أي ) ≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          ) 0.104،  0.283،  0.620

 الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق دالة إحصائيا على هذه األبعاد وعلـى الدرجـة الكليـة،        قبول
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 قيمـة  أصغر منوهذه القيمة   ) 0.043(د التسويق   ينما بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على بع       ب

ومن  . هذا البعد  مرفوضة في الفرضية الصفرية   أن  ، أي   )≥0.05α(مستوى الداللة المحدد للدراسة     

للمقارنات البعدية  ) LSD( تبع تحليل التباين األحادي باختبار    ُأ ،أجل تحديد لصالح من كانت الفروق     

  :تبين ذلك )18:4(ونتائج الجدول 

  

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل LSD نتائج اختبار:18:4ل جدو

  النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد التسويق تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  

  المتوسط  المقارنات
ثانوية عامة 

  فأقل
  دبلوم

بكالوريوس 

  فأعلى

  *0.297-  0.108-    3.56  ثانوية عامة فأقل

  0.189-      3.66  دبلوم

بعد 

  التسويق

        3.85  بكالوريوس فأعلى

  

  :ما يلي) 18: 4(يتضح من خالل نتائج الجدول 

  

وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين الذين لديهم مؤهل علمي ثانوية عامة فأقل وبين من 

  .مؤهل البكالوريوس فأعلىلصالح و  فأعلى،لديهم مؤهل علمي بكالوريوس

  

 ورأس المـال    ، ونوعيتـه  اإلنتاج، المشاريع لديهم قدرات في تحديد       أصحابالباحث ان غالبية    يرى  

  واإلدارة وهؤالء لديهم قدرات بالتـسويق        فأعلى  وهم من حملة درجة البكالوريوس     ،وتوفير العاملين 

سـته  مع المهنة من خالل منطق علمي تـم درا         من حملة شهادة الثانوية العامة ألنهم يتعاملون         أكثر

خالل المرحلة الجامعية، ولديهم قدرة على تقييم بيئة العمل ومتطلباته من الناحية العلميـة، يـضاف              

إلى ذلك قدرتهم مع التكنولوجيا الحديثة، وبناء شبكة عالقات مع األسواق الخارجية بدرجة أكبر من               

  .نظرائهم الذين قد يفتقرون إلى مهارات حديثة ومتطورة تكنولوجية

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة .6.2.1.4

  

في درجة تقييم واقع مـشاغل      ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        

   .النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير عدد العاملين



 84

لعاملين ومـن ثـم     من أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير عدد ا           و

للتعرف على داللة الفروق فـي درجـة   ) One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 20:4(و )19:4 (نالتقييم  تبعا لمتغير عدد العاملين والجدوال

  

 المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى             :19.4 جدول

  د العاملينمتغير عد

  
أقل من عشرة 

  26=ن

11-20  

  27=ن

21-30 

  5=ن

   فأكثر30

  عدد العاملين  3=ن

  المتوسط  المتوسط  المتوسط  المتوسط 

  3.7037  3.9333  3.95  3.95  البعد المادي

  3.48  3.57  3.52  3.33  بعد اإلنتاج

  3.67  3.84  3.66  3.62  بعد التسويق

  3.57  4.23  4.09  3.97  عوبعد العاملين والقائمين على المشر

  3.58  4.00  4.10  3.97  بعد مشاكل المشاغل

  3.00  4.00  3.79  3.57  بعد التطوير

  3.29  4.06  3.98  3.96  بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين

  3.47  3.95  3.87  3.77  الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج

  

فروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي         نتائج تحليل التباين األحادي لداللة ال     : أ-20.4جدول  

  محافظة طولكرم تعزى إلى متغير عدد العاملين 

  

  مصدر التباين  البعد
درجات 

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  البعد المادي

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.175  

12.085  

12.260   

0.058  

0.212   0.27  0.84  

  بعد اإلنتاج

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.573  

11.888  

12.461   

0.191  

0.209   0.91  0.43  
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 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في              :ب-20.4جدول  

  د العاملين محافظة طولكرم تعزى إلى متغير عد

  

  مصدر التباين  البعد
درجات 

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  بعد التسويق

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.212  

8.559  

8.771   

0.071  

0.150   0.47  0.70  

بعد العاملين والقائمين 

  على المشرع

  عاتبين المجمو

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

1.025  

10.451  

11.477   

0.342  

0.183   1.86  0.14  

  بعد مشاكل المشاغل

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.859  

18.944  

19.803   

0.286  

0.332   0.86  0.46  

  بعد التطوير

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

2.535  

62.158  

64.693   

0.845  

1.090   0.77  0.51  

بعد الرضا الوظيفي 

  لدى العاملين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

1.405  

34.484  

35.889   

0.468  

0.605   0.77  0.51  

الدرجة الكلية لتقييم 

  واقع مشاغل النسيج

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

57  

60   

0.590  

7.787  

8.377   

0.197  

0.137   1.44  0.24  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع األبعاد  وعلـى             ) 20:4(يتضح من الجدول    

، 0.46،  014،  0.70،  0.42،  0.43 ،0.84(الدرجة الكلية  تبعا لمتغير عدد العاملين على التوالي          

) ≥0.05α(ميع هذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسـة            وج) 0.24،  0.51،  0.51

 فروق دالة إحصائيا في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة طـولكرم                توجد ال   أنهأي  

 عـدد العـاملين بالمـشاريع       أنويرى الباحـث     .وآليات تطويرها تعزى إلى متغير عدد العاملين      

ن أمهم في تعريف هذه المشاريع وتحديد خصائصها وحجمهـا مـع            الصناعية الصغيرة هو معيار     
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، إن عدد العـاملين ال يتخـذ        قرتمقيد وغير مس  الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي الفلسطيني      

كعامل قوة للمشغل أو المشروع، فأصحاب المشاغل يعتقدون أن زيادة عدد العاملين قد يرتبط بزيادة              

 وفي الوضع الفلسطيني الحالي، لم توجد الفرصة الحقيقية ألي مشغل فـي             ،زيادة الدخل اإلنتاج أو   

  .زيادة عدد العاملين، بحكم الظروف والبيئة التي تحيط به

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة .7.2.1.4

  

في درجة تقييم واقـع مـشاغل       ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة        

ومـن أجـل     . محافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير رأس مال المـشروع           النسيج في 

ونتائج ) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(فحص الفرضية،  استخدم الباحث اختبار

  : تبين ذلك) 21:4(الجدول 

  

 محافظـة   لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي         ) ت(نتائج اختبار   : 21:4جدول  

  طولكرم تعزى إلى متغير رأس مال المشروع

  
 ألف دوالر 100أقل من 

  )51=ن(

 ألف دوالر فأكثر 100

  )10=ن(

 رأس مال المشروع

  

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  األبعاد 

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  المحسوب

  0.478  0.713  0.39  3.84  0.47  3.96  البعد المادي

  0.155  1.442  0.54  3.63  0.43  3.40  نتاجبعد اإل

  0.062  1.903  0.41  3.86  0.37  3.61  بعد التسويق

بعد العاملين والقائمين على 

  المشروع
4.04  0.42  3.93  0.54  0.747  0.458  

  0.325  0.993  0.33  3.85  0.61  4.04  بعد مشاكل المشاغل

  0.369  0.905  1.07  3.40  1.03  3.73  بعد التطوير

  0.226  1.223  0.69  3.67  0.78  4.00   الوظيفي لدى العاملينبعد الرضا

الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل 

  النسيج
3.83 0.37 3.74 0.39 0.663  0.510  

  ) 59(، وبدرجة حرية )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  

  



 87

اد وعلى أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع األبع) 21:4(يتضح من الجدول 

الدرجة  الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لمتغير رأس مال المشروع على 

وهذه القيم أكبر ) 0.510 ،0.226، 0.369، 0.325 ،0.458 ،0.062، 0.155 ،0.478(التوالي 

بأنه ال توجد الفرضية الصفرية القائلة  قبول أي) ≥0.05α(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في ) ≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .رأس مال المشروعمحافظة طولكرم وآليات تطويرها تعزى إلى متغير 

  

 حجم رأس المال عنصر هام في تحديد حجم المشروع ويتأثر حجم راس المال أنويرى الباحث 

ه فأغلب مصادره ذاتية التمويل باألساس مما يجعل رأس المال متواضع بكيفية الحصول علي

،  السياسية واالقتصادية السيئة جعلت عملية االستثمار في غاية الصعوبةاألوضاعباالضافة الى 

ويضاف لذلك أن رأس المال لم يتم استثماره بالشكل الصحيح الذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو ترك 

  .أثر على العاملين

  

  : النتائج الخاصة بالمقابلة.3.1.4

  

  .فيما يأتي عرض ألهم نتائج المقابلة

  

  ):أصحاب مشاغل الخياطة والنسيج( النتائج الخاصة بالمقابلة األولى .1.3.1.4

  

مقابالت مع أصحاب مشاغل الخياطة والنسيج في محافظة طولكرم، وتم ) 10(قام الباحث بإجراء 

  :لق بعملهم هي تتعمحاوراالستفسار عن خمس 

  

  أسئلة تتعلق بالبعد المادي •
  أسئلة تتعلق باإلنتاج وتسويقه وتطويره •
  .أسئلة تتعلق بالعاملين •
  .أسئلة تتعلق بالصعوبات •
  .أسئلة تتعلق بالحلول والمقترحات •

  

  :وبعد تحليل اإلجابات، وتفريغها وفق المحاور الخمس للمقابلة، جاءت النتائج على النحو اآلتي
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 ين، حسابات قانوني  يمن المشاغل، تتعاقد مع مدقق    %) 60(هناك  : لق بالبعد المادي  أسئلة تتع  •
 تقريباً بالرقابة   غليقوم جميع أصحاب المشا    . بتدقيق حسابات المشروع بشكل منتظم     ونيقوم

 بصعوبة زيـادة    يتفق جميع أصحاب   .على اإليرادات والنفقات، ويتم ذلك يومياً أو أسبوعياً       
 .اصة في ظل الظروف الحالية الصعبةرأس مال المشغل، خ

ال توجد سياسة أو خطط للتـسويق، وإنمـا يـتم           : أسئلة تتعلق باإلنتاج وتسويقه وتطويره     •
التسويق بشكل عشوائي عن طريق العرض والطلب، وهناك بحث مـستمر عـن أسـواق               

 المنتوجات تسوق في األسواق اإلسرائيليةجميع  .جديدة
، من العاملين خبرات جيدة والكفاءة المطلوبة لإلنتاج      %) 85 (يمتلك: أسئلة تتعلق بالعاملين   •

هناك اعتقاد بأن أجور العاملين مرتفعة نسبياً، فـي ظـل           . وفق ما يرى أصحاب المشاغل    
ترتبط أجور العاملين في الزيادة      .الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية       

يتلقـى   .اإلنتاج، يقابلها زيادة في رواتب العاملينفي اإلنتاج، فعند وجود زيادة ملحوظة في  
العاملين تدريباً فقط في حالة وجود آالت جديدة، حتى يكونوا قادرين على تـشغيلها، أي أن                

من العاملين في المشاغل، هم ممن      %) 75(حوالي   .تدريب العاملين يرتبط باإلنتاج مباشرة    
ات التي تربط أصحاب المشاغل بالعاملين، هم       بدأوا العمل فيه منذ افتتاحه، لذلك فإن العالق       

أغلب العاملين في المشاغل هم مـن        . وتتمتع باالحترام المتبادل بين الطرفين     عالقات طيبة 
  .اإلناث

 .سياسة اإلغالق التي أثرت سلبا على اإلنتاج وحجمـه ونوعيتـه          : أسئلة تتعلق بالصعوبات   •
يـرى جميـع     .وقدرتها علـى المنافـسة    تدني االهتمام بالمنتوجات الوطنية، رغم جودتها       

أصحاب المشاغل أن غزو المنتوجات الصينية الرخيصة الثمن لألسواق الفلسطينية، شـكّل            
عائقاً وصعوبة بالغة في تسويقهم لمنتوجاتهم، خاصة أن المنتوجات الـصينية، ال تخـضع              

لمية قد أثرت   من أصحاب المشاغل أن األزمة المالية العا      %) 30(يرى   .للرقابة أو الجمارك  
على أعمالهم، من خالل أنها أثرت على األسواق اإلسرائيلية، وأثر هذا بدوره على أمـاكن               

من أصحاب العمل أن تأثير األزمة الماليـة        %) 50(يرى   .التسويق، وعلى السوق المحلية   
العالمية، قد أدى ببعضهم إلى االستغناء عن بعض العاملين أو إغالق لبعض الفـروع فـي                

صعوبة توفير المواد الخام الالزمة      .المحلي، نظراً النخفاض الطلب على المنتوجات     السوق  
تساهم نقاط العبور في زيادة الصعوبات المتعلقة بالتسويق، وتزداد هذه الصعوبات            .لإلنتاج

 .في الحاجة إلى تصاريح للدخول
المـشاريع  الطلب من السلطة الوطنية، دعـم أصـحاب         : أسئلة تتعلق بالحلول والمقترحات    •

محاولـة إيجـاد     .الصغيرة وحمايتها من األسواق الخارجية، وتعويضهم في حالة الخسارة        
 .أسواق بديلة لألسواق اإلسرائيلية، من خالل االنفتاح على األسواق العربية أو األوروبية

 
  : نقابة أصحاب مشاغل الخياطة والنسيج فيةاهموأما بالنسبة لمس
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  .ول إلى إسرائيلتسهيل استصدار تصاريح للدخ •
 .محاولة تخفيض الضرائب المفروضة على أصحاب المشاغل •
 .عقد اجتماعات دورية ألصحاب المشاغل، لمناقشة المشاكل والصعوبات •

 
إن الوضع االقتصادي . لقد جاءت نتائج المقابالت لتتناغم مع ما أتت به نتائج تحليل بياناتها

اجه االقتصاد الفلسطيني عامة وأصحاب المشاغل والصعوبات التي توالفلسطيني بالغ التعقيد، 

 نتائج المقابالت أن الصعوبات التي تواجه أثبتتوالمشاريع خاصة هي تقريباً متشابهة، ولقد 

أصحاب المشاغل تتلخص في اإلغالق التي يقوم به االحتالل، والذي يمنع هذه المشاغل من تسويق 

ى النمو والتطور، أو في استيراد وشراء المواد األولية منتجاتها بالشكل المالئم الذي قد يساعدها عل

الالزمة لإلنتاج، كما أن المنتوجات الصينية الرخيصة قد غزت األسواق المحلية، األمر الذي زاد 

  .من صعوبة التسويق المحلي

  

في أن تكلفة رأس المال ) 2006(وتتفق هذه النتائج مع ما جاءت به دراسة المحروق والمقابلة 

مويل واإلجراءات الحكومية والضرائب والمنافسة، تمثل صعوبات حقيقية أمام تطور المشاريع والت

تؤكد أن مشكلة التسويق تعتبر من المعوقات التي ) 2006(كما أن دراسة الشاعر أو حتى تطورها، 

  .تواجه المشاريع الصغيرة

  

 النقل مشكلة لدى أصحاب التي رأت أن) 2004(وتتفق نتائج المقابالت مع نتائج دراسة رضوان 

أن صعوبات المشاريع ) 2004(، وتتفق أيضاً مع ما أتت به دراسة عطية المشاريع الصغيرة

  .الصغيرة تتضمن نقص الخامات والمواد األولية، ومحدودية الطاقات

  

في أن التعقيدات القانونية، ومنافسة المشاريع ) 2004(كما أنها تنسجم مع نتائج دراسة المحاري 

  .مشابهة، وافتقاد التسهيالت الحكومية، تمثل تحديات أمام المشاريع الصغيرةال

  

في أن المنافسة العشوائية، تعقد مهمة المشروع ) 2003(وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة طملية 

وتتناغم نتائج هذه الدراسة أيضاً مع ما جاءت به دراسة الشلبي وعطايا  . في البقاء والنموالصغير

 أن صعوبة التصدير وتسويق المنتجات من المعوقات التي تواجه المشروع الصغير، في) 2002(

في أن معوقات المشاريع الصغيرة ) Pissarides, 1999(بيسارديس وكذلك تتفق مع ما جاء به 

  .تكمن في نقص التمويل وازدياد التكاليف
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 الخياطة -اريع الصغيرة خبراء في تطوير المش( النتائج الخاصة بالمقابلة الثانية .2.3.1.4

  ):والنسيج

  

، وقـد   )الخياطة والنسيج (مقابالت مع خبراء في تطوير المشاريع الصغيرة        ) 3(لقد أجرى الباحث    

  :تركزت أسئلة المقابلة في ثالث مسارات هي

  

  كيف يتم تطوير أداء العاملين واإلنتاج في المشاريع الصغيرة؟ •

  ؟)صناعة النسيج(ة ما الدور الحكومي تجاه المشاريع الصغير •

  ؟)صناعة النسيج(ما آليات التطوير المقترحة للنهوض بالمشاريع الصغيرة  •

  
  :وبعد تحليل اإلجابات، وتفريغها وفق المحاور الخمس للمقابلة، جاءت النتائج على النحو اآلتي

  

ل بناء قدرات العاملين، يتم من خـال       :تطوير أداء العاملين واإلنتاج في المشاريع الصغيرة       •

إحضار مصممين مهمتهم تدريب العاملين على عمليات القص والتصميم للمالبـس، حتـى             

التشبيك مع شركات أجنبيـة      و .يمكن إنتاج مالبس قابلة للمنافسة، ومضاهية ألشكال عالمية       

إمكانية االستعانة بمركز    .وخاصة اإليطالية منها، لالستفادة من خبراتها في صناعة النسيج        

في إجراء دورات تدريبية للعـاملين فـي مجـال الخياطـة            ) بال تريد (ي  التجارة الفلسطين 

 .تدريب اإلداريين في المشاريع الصغيرة على عمليات إدارة اإلنتاج والتسويق و.والنسيج

ضريبية مخففـة،   تنفيذ إعفاءات    :)صناعة النسيج (لدور الحكومي تجاه المشاريع الصغيرة      ا •

 المشاريع من النمو، والقـدرة علـى المنافـسة، أو           لصالح المشاريع الصغيرة، لتتمكن هذه    

تشجيع أصحاب المشاغل على التوسع، من خالل عـروض          و .إبقائها في السوق على األقل    

 .مغرية، بأن المشاغل الكبيرة تأخذ ضرائب مخفضة وشروطاً أفضل من المشاريع األصغر           

 الحكومة ومركز   إقامة معارض تجارية، بمشاركة أصحاب المشاغل، ومن الضرورة تبني        و

تنظيم عملية االستيراد ضمن ضوابط معينة، وتعـرف       و .ذلك) بال تريد (التجارة الفلسطيني   

 .السلع المطلوب استيرادها

إعادة النظـر فـي     : )صناعة النسيج (آليات التطوير المقترحة للنهوض بالمشاريع الصغيرة        •

، ويشمل ذلـك المـساحات      )صناعة النسيج (كافة عناصر البنية التحتية للمشاريع الصغيرة       

محاولة دمج أكثر    و . فيها، والطاقة اإلنتاجية، ونظام المواصالت، واآلالت      المخصصة للعمل 

إيجـاد   و .من مشغل، واالستفادة من الموارد والفوائد المتوقعة لذلك، وتقليل تكاليف اإلنتاج          

  .مـشاغل نظام معلومات إداري محوسب، يسهل إمكانية االتصال والتواصل بين أصحاب ال          
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العمل   و .تدريب أصحاب المشاغل على أنظمة إدارية حديثة في إدارة المشاريع الصغيرة          و

إجراء أبحاث ومسوحات ميدانية، تقـف       و .اإلسرائيليعلى إيجاد أسواق بديلة غير السوق       

على حقيقة المشاريع الصغيرة، وتحاول تطوير حلول بكل صعوبة أو ضـعف يمكـن أن               

  .  الصغيرةتواجهها تلك المشاريع
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  واالقتراحاتاالستنتاجات 
  

   االستنتاجات1.5

  

  :توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية

  

إن الدرجة الكلية لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها كانـت               •

ة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميـع            بدرجة كبير 

  %).76.2(الفقرات لجميع المجاالت 

إن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة لتقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليـات               •

، عوبعد العاملين والقائمين علـى المـشر      : المرتبة األولى آلتي  تطويرها جاء على النحو ا    

، بعد الرضا الوظيفي لدى العاملين    : المرتبة الثالثة ، و بعد مشاكل المشاغل  : المرتبة الثانية و

المرتبـة  ، و بعـد  التطـوير    : المرتبة الخامـسة  ، و بعد الجانب المادي  : المرتبة الرابعة و

 .بعد اإلنتاج: المرتبة األخيرة، وبعد التسويق: السادسة

 المال ويكـون محـدود      رأستمويل وزيادة    هناك صعوبة في الحصول على مصادر لل       إن •

 المعيقات المالية للمشروع واهم بند في هذه النفقـات هـو            إحدىالقيمة  وشكلت النفقات     

 ذلك فـان الـضرائب      إلى إضافة ، العاملين حيث شكلت النسبة الكبرى في النفقات       أجور

ـ          إضافياتشكل عبئا    ي تـشكل    من وجهه نظر أصحاب المشاغل وبالنسبة للمواد الخام فه

 أصـحاب  بالنسبة لألرباح واإليرادات من وجهـة نظـر        أما ،نسبة البأس بها من النفقات    

 بالنسبة للجانب المحاسبي لهذه المـشاريع       أما ،المشاغل فلم تصل إلى المستوى المطلوب     
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 إيـرادات  الرقابة والتدقيق على     إلى المشاغل يلجئون    أصحاببأس بها من     فهناك نسبة ال  

  .ونفقات المشروع

 بالرغم من وجـود الكثيـر مـن         اإلنتاج المشاغل في زيادة     أصحاب هناك رغبة لدى     إن •

 اغلب المشاغل ال تعمل بطاقتها اإلنتاجيـة        أن إلىالعقبات التي تحد من اإلنتاجية إضافة       

 علـى   اإلقبال جيدة مقارنة بالسلع المنافسة إضافة إلى        اإلنتاج نوعية   أنالكاملة بالرغم من    

اغل بالسوق اإلسرائيلي ولوحظ كذلك عدم االلتـزام بمعـايير الجـودة            منتجات هذه المش  

 إلـى الفلسطينية في منتجات هذه المشاغل وتوجه نسبة ضئيلة من منتجات هذه المشاريع             

السوق الفلسطيني نظرا لمنافسة السلع الصينية والمستوردة األخرى وحيث لوحظ ضـعف            

   .اإلقبال على هذه السلع في السوق الفلسطيني

 كونها  إلى إضافة هناك صعوبة كبيرة في تسويق المنتجات بسبب اإلغالق اإلسرائيلي           إن •

 البضائع وهناك منافسة شديدة مـابين المنتجـات         وإخراج إدخالموسمية والصعوبات في    

 ولوحظ كذلك اعتماد هذه المشاغل على التعاقد مع الشركات اإلسرائيلية           ،واألجنبيةالمحلية  

اد هذه المشاغل بنسبة كبيرة على السوق المحليـة فـي تـسويق             ولوحظ كذلك عدم اعتم   

  .  منتجاتها

 العاملين في   أن حيث يتضح من النتائج      ،العنصر النسائي النسبة الكبرى من العاملين     يشكل   •

 فقد كانـت    لألجور بالنسبة   أما اإلنتاجهذه المشاغل يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تطوير        

 الحديثة وكذلك لوحظ وجود انتمـاء لـدى         اإلنتاجيةباألساليب  جيدة ويتم تعريف العاملين     

  .أصحابهاالعاملين نحو هذه المشاريع من وجهة نظر 

 إضـافة  والظروف السياسية الصعبة     اإلسرائيلية االغالقات   تعاني منها مشاغل النسيج من     •

 إلـى   صعوبة توفير المواد الخام الالزمة لإلنتاج وارتفاع تكاليفها وصعوبة الوصول          إلى

 الخارجية والنقص في االآلت الحديثة وعدم وجـود الـدعم الحكـومي المـادي               األسواق

، اإلنتـاج ألصحاب مشاغل النسيج في حال حدوث خسائر وضعف مراقبة الجودة علـى             

 المشاكل التي تواجه هذه المشاريع هي ضعف        أبو بكر من أهم    إليهوهذا يتفق مع توصل     

  . لتسويقية وانعدام المقدرة اإلدارية أو انخفاضهارأس المال ونقص الخبرة الفنية وا

 أصـحاب  وكذلك وجود اهتمام لـدى       كفاءتهملوحظ وجود اهتمام بتدريب العاملين ورفع        •

  .اإلنتاج التسويق ورفع كفاءة آلياتالمشاغل بتطوير 

 ووجـود صـالت     واإلجازات واألجور الوظيفي   أمنهمهناك رضا من قبل العاملين نحو        •

  . المشاغل وظروف العملأصحابطيبة مع 

 الذين يعملون في هذه المشاريع يخضعون لنفس القوانين واإلجـراءات          واإلناثالذكور  إن   •

  .وظروف العمل
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    االقتراحات 2.5

  
 تطوير واقع مشاغل النسيج في محافظـة        إلىالتي تهدف    االقتراحات    من ة مجموع إلىتم التوصل   

  :طولكرم والتغلب على الصعوبات التي تواجها

  

توفير مصادر للتمويل وزيادة رأس المال لمشاغل النسيج من خالل إنشاء مؤسسات تمويلية  •

  .وتوفير الدعم الحكومي

 .تخفيض الضرائب والرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص •

إلغاء الضرائب في الفترة األولى من عمر المشروع وإلغائها عن المشاريع التي تواجه  •

 .لى االستمرارصعوبات مالية من اجل تشجيعها ع

 .توجيه اإلنتاج إلى السوق الفلسطيني لتقليل االعتماد على السوق اإلسرائيلي •

 .  العمل على رفع مستوى جودة اإلنتاج لتتمكن هذه المنتجات من منافسة المنتجات المستوردة •

  .االلتزام بمعايير الجودة الفلسطينية في منتجات هذه المشاغل •

 .ة لعمل هذه المشاغل وتخفيض رسوم استيرادها الحديثة الالزماآلالتتوفير  •

  .تطوير كفاءات العاملين وأصحاب المشاغل من خالل دورات تدريبية •

 الخارجية وهذا يتطلب الدعم والمساندة من السلطة الوطنية الفلسطينية األسواقالتوجه نحو  •

 .والمحيط العربي والدول الصديقة

اح بحرية المرور للبضائع والمنتجات التي  السم أجل مناإلسرائيليالضغط على الجانب  •

 .تنتجها هذه المشاغل

االهتمام والعمل على تطوير الجانب التسويقي وتطوير االستراتيجيات التسويقية للتغلب على  •

  .المنافسة التي تواجهها هذه المشاغل

 .تنظيم المعارض للترويج لمنتجات هذه المشاغل وتعريف المستهلك بها •

  .خام الالزمة لعمل هذه المشاغل وتخفيض رسوم استيرادهاتوفير المواد ال •

 في مجال عمل هذه والصناعة والدراسات وغرف التجارة األبحاثالتعاون مع مراكز  •

 .المشاغل

 والسلطة األعمالتوفير مصادر للتمويل لهذه المشاريع من خالل المؤسسات األهلية ورجال  •

ؤسسات التمويلية، وضرورة تخفيف العبء  مشاغل النسيج والمأصحابالفلسطينية ونقابة 

 مشاغل النسيج وخاصة في الظروف الحالية التي يتخللها أصحابالضريبي عن كاهل 

  . الوطنأجزاء وتقطيع اإلسرائيليةاالغالقات والحواجز 
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يتعلق بالرضا الوظيفي لدى العاملين بمشاغل النسيج، وتقييم  عمل أبحاث ورسائل فيما ما •

  .عاملين وكيفية حفظ حقوقهم ومشاكل الاألداء

إنشاء دائرة خاصة تتبع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لإلشراف على عمل مشاغل  •

  .النسيج ومساعدتها في حل بعض المشاكل التي تواجهها

 جديدة لتسويق منتجات هذه آفاق لفتح واألجنبيةتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية  •

  .إليهاالمشاغل 

  . بديلهأسواق والبحث عن اإلسرائيليالعتماد على السوق تقليل ا •

 المستهلك أذواق منتجاتها تالؤم بحيث ، تعمل هذه المشاغل على تغطية السوق الفلسطينيأن •

  .الفلسطيني

  

تـم   البحث االستبانة والمقابلة     أدوات والدراسات السابقة ونتائج تحليل      األدبياتمن خالل استعراض    

  ":مشاغل النسيج"  قطاع المشروعات الصغيرة  لتطويرآلياتح ااقتر

  

تأسيس مؤسسة بالشراكة مابين الحكومة والقطاع الخاص مهمتها متابعة المشروعات  •

  . الدعم الممكنةأشكالالصغيرة ومنها مشاغل النسيج لتقديم كل 

 ومشاغل النسيج جهةالعمل على خلق شراكة بين الجامعات ومؤسسات التنمية والتدريب من  •

 . لهمالالزمة وتقديم الحلول أدائه مساعدة قطاع النسيج على تطوير أجل من أخرى هةجمن 

زارات المعنية على تطوير دليل للمواصفات للسلع وحث وزارة االقتصاد الوطني وال •

 . الحماية للمنتج المحليأشكالالمستوردة ضمن مواصفات الجودة الفلسطينية وتقديم 

 جديدة من خالل أسواقطني والتعاون الدولي لفتح آفاق ضرورة تدخل وزارة االقتصاد الو •

 . العربيةاألسواقومن ضمنها  اإلسرائيلي سوق بديل للسوق إيجاد أجلعقد اتفاقيات من 

العمل على تأسيس مركز يعنى بالتنمية والتدريب وتطوير الكادر العامل بالمشاغل ليحقق  •

 .واإلنتاجالنمو في مستوى الجودة 

تمويل المشروعات الصغيرة وبالتعاون مع ل لإلقراض صندوق وطني إنشاءالعمل على  •

 .البنوك الفلسطينية

 التسويقية األبحاث نوع من التعاون مع االتحادات الصناعية والغرف التجارية لتمويل إيجاد •

 .واإلنتاجية

 تنظيم المعارض بشكل دوري لعرض السلع والمنتجات المحلية ليبقى التواصل للعالم بكل ما •

 . جديدهو
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 البيروقراطية في التعامل مع المشروعات الصغيرة من قبل اإلجراءاتالتخفيف من بعض  •

 .الحكومة

  . من خالل الجهة التشريعية بالوطناعتماد خطة تنموية شاملة للمشروعات الصغيرة •
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  :المراجع والمصادر

  
  :العربية:أوال

  

  القرآن الكريم

  

  

 في الصغيرة للمشاريع التمويلي الهيكل ). 2004(. الرب، م أبو ،جرادات، م الرب، ن، أبو •

 الجامعـة  ،دراسـات  مجلة .المتاحة والمصادر والصعوبات المالية الحاجات:الغربية الضفة

 .2العدد  ،31 المجلد األردنية،

الصعوبات وأنمـاط التخطيط،حالـة     ،المشاريع الصغيرة في فلسطين   ):2002.(أبو بكر، ن   •

  .ين، فلسطدراسية عن محافظة نابلس

دار النشر للجامعات،   مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية،        :)2006. (أبو عالم، ر   •

  .القاهرة

المعوقات التي تواجه الراغبين في إقامة مـشروعات صـغيرة فـي            ،)2004.( ب ،أسيري •

 .البحرين، جامعه البحرين،مملكة البحرين

 . والستونالدورة الثالثة . الجمعية العامة).1994(األمم المتحدة  •

. نحو أساليب حديثة في تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع عـزة          ). 2006. (البحيصي، ع  •

 .الجامعة اإلسالمية، غزة. مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي

  . دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،إدارة األعمال الصغيرة): 2005.(س،برنوطي •

 دراسـة  – مشاكل ومعوقـات  -شاريع الصغيرة في مدينة جرش     الم :)2004. (بندقجي، م  •

 ).33(ع. الجامعة األردنية. مجلة دراسات. ميدانية

  .عمان،الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة): 1998(.جامعة القدس المفتوحة •

 .مؤتمر نقابة المهندسين في سوريا. نفقات المشاريع الصغيرة). 2008(جعفر، خ  •

الرياض، . صندوق التنمية الصناعي  . شاريع رجال و سيدات األعمال    م). 2007. (جميل، م  •

 .المملكة العربية السعودية

 .رام اهللا.نشرة المؤشرات الربعية) 2004.(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •
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 الـصغيرة  المـشروعات  تمويـل  فـي  المالية والمؤسسات البنوك  دور:)2006. (حداد، م •

 تأهيـل  متطلبـات  :الـدولي  الملتقـى . والجزائر األردن تجربة من  إضاءات:والمتوسطة

 .الجزائر. العربية الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات

ـ  • تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تدريب ودعم رواد         ). 2004. (حسن، ه

: ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربـي       . األعمال في المنطقة العربية   

 .، القاهرة، مصرإلشكاليات وآفاق التنميةا

 عمان،  ، دار الشروق للنشر والتوزيع    ، إدارة المشروعات الصغيرة   :)2006.( ف ،الحسيني •

  .األردن

الدار الجامعية للطباعة والنـشر     . أساسيات اإلدارة المالية والتمويل   ). 2007. (الحناوي، م  •

 .اإلسكندرية. والتوزيع

 .أكاديمية العداقي للتدريب واالستشارات. لمشاريع الصغيرةإنشاء ا). 2007. (الخطيب، ح •

واقع المشاريع المتوسطة والصغيرة فـي دول       ). 2008(دائرة اقتصاد وتخطيط أبو ظبي       •

 .اإلمارات العربية المتحدة. حكومة دبي. الخليج العربية

، "رالواقع ومعوقات التطوي  "المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية     ): 2004.(ل،رضوان •

  .الرياض،مركز تنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة

المعوقات التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة فـي         ): 2006.(ح،الشاعر •

  .، فلسطينمحافظة نابلس

 وزارة التخطـيط    ،المشروعات النسوية الـصغيرة واقـع وآفـاق       ):1999.( الشلبي،  خ   •

  . والتعاون الدولي، رام اهللا

تأثير االجتياح اإلسرائيلي على الوضع االقتـصادي       ): 2002.(عطايا،مالشلبي، خ،  •

  . وزارة التخطيط والتعاون الدولي، رام اهللا،للمرأة الفلسطينية بالضفة الغربية

أساليب وتنمية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتـصاد         ). 2004. (الصالحي، ص  •

اإلشكاليات وآفـاق   : ي الوطن العربي  ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ف    . الجزائري

  .، القاهرة، مصرالتنمية

أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتـصاد         :)2004.(لصالحي، ص ا •

  .الجزائر،جامعة فرحات عباس اسطيف،الجزائري

ــبيح، م  • مركز ، الجزء الثاني. المسح الصناعي لألراضي الفلسطينية المحتلة). 1993(ص

 .، فلسطين رام اهللا:لعماليةالدراسات ا

 كليـة   ،واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها االقتـصادية       :)2004.(صقر، م  •

 .القاهرة، جامعة القاهرة–االقتصاد والعلوم السياسية 
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مركـز تطـوير    . نماذج ناجحة لمشروعات صغيرة   ). 2005(الصندوق االجتماعي للتنمية     •

 .قاهرةجامعة ال. الدراسات العليا والبحوث

التحديات التسويقية التـي تواجـه الـصناعات الغذائيـة الـصغيرة            ): 2003. (طملية، إ  •

دار .  دراسة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في منطقة عمان الكبرى         :والمتوسطة

 .األردن. عمان. المناهج للنشر والتوزيع

فسية على قدرة المشاريع     أثر اإلستراتيجيات التسويقية التنا    :)2009. (طملية، إ، مصري،ع   •

. ، الجامعـة األردنيـة    مجلة دراسات . صغيرة الحجم في األردن على تحقيق البقاء والنمو       

 .1العدد ). 36(المجلد 

 ).24(ع. مرصد الجمعيات األهلية في لبنان. التدريب للعمل التنموي). 2005. (عباس، م •

ر مجدالوي للنشر والتوزيع،     دا ،أساسيات إدارة المشاريع المتكاملة   ): 1995.(  غ  ،عباسي •

  .عمان 

دور المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في   ): 2004.(و،عطية •

  .دمشق،وزارة الصناعة،عملية التنمية في سوريا

  . عمان،،دار زهران للنشر والتوزيعوظائف منظمات األعمال): 1996.(ع وآخرون،عقليي •

دار الـشروق للنـشر     . اليف مفاهيم مبـادئ تطبيقـات     محاسبة التك ). 2006(العناتي، ر    •

 .والتوزيع، عمان، األردن

  . طولكرم، وزارة االقتصاد الوطني،صناعة النسيج :)2003.(عواد، ط •

، المطبعـة الوطنيـة،     القياس والتقويم في العملية التدريسية     :)2002. (عودة، أ  •

  .عمان

 .القاهرة. دار النهضة العربية. لىالطبعة األو. الكفاءة اإلدارية :)2006. (العيسوي، ع •

 .رام اهللا. التقرير السنوي). 2000(غرفة تجارة وصناعة رام اهللا  •

كليـة  .  الفرص والتحديات  –المشروعات الصغيرة   ). 2006. (كمال الدين، ج  . كاسب، س  •

 .جامعة القاهرة. الهندسة

فة التجاريـة   الغر. دور حاضنات األعمال في دعم المنشآت الصغيرة       :)2002. (مازي، ع  •

 .الرياض. الصناعية

 ندوة المشروعات. الصغيرة المشروعات نمو في المؤثرة  العوامل:)2004. (المحاري، ج •

 .مصر. القاهرة. التنمية وآفاق اإلشكاليات :العربي الوطن في والمتوسطة الصغيرة

ركز م،المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها    ): 2006.(المحروق،م،مقابلة،ا •

  .عمان،المنشات الصغيرة والمتوسطة
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روعات الصغيرة والمتوسطة  المفهوم والمـشكالت وإطـار         المش):  2004.( س ،مرتجى •

  . القاهرة،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،التطوير

دور جمعيات األعمـال والمجتمـع المـدني        ). 2005(مركز المشروعات الدولية الخاصة      •

 .مركز المشروعات الدولية الخاصة، القاهرة، مصر.  الفسادووسائل اإلعالم في مواجهة

المـؤتمر  . دور الجمعيات الخيرية اإلغاثية في االقتـصاد الفلـسطيني        ). 2002. (مقداد، م  •

. العلمي األول لالستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحـديات المعاصـرة            

  .الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

إعادة هيكلة صناعة المالبس في فلسطين للتكيف مـع المتغيـرات            :)2000(مكحول، ب    •

، منتدى أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية في فلـسطين         المحلية واإلقليمية والدولية  

 .، رام اهللا، فلسطين)ماس(ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

خــصائص ،ل فلسطينقطــاع المــشاريع الــصغيرة فــي شــما): 2003.(مكحــول، ب •

  .،مركز بيسان،نابلسواحتياجات

، "الواقع واالحتياجـات  "منشآت األعمال الصغيرة في شمال فلسطين        :)2005.(ب،مكحول •

  .رام اهللا،مركز بيسان للبحوث واإلنماء

دار المسيرة للنشر والتوزيع،    . مناهج البحث في التربية وعلم النفس      :)2002. (ملحم، س  •

  .توزيع، عماندار المسيرة للنشر وال

   .رام اهللا،،ماسفلسطين وإسرائيل عالقات التعاقد من الباطن): 1997.( ا،منصور •

موجز التقرير العربي األول لمنظمة العمل العربية حـول          :)2008. (منظمة العمل العربية   •

  .منظمة العمل العربية، القاهرة. التشغيل والبطالة في العالم العربي

،معهد عمال الصغيرة في فلسطين،طبيعتها وأسباب نجاحها     مشاريع األ ): 1999.(ي،ناصر •

 .ماس، رام هللا

 ورشة العمـل  ،، جامعة حلوان والمتوسـطة   تقييم المشروعات الصغيرة   ):2004.(م, نجلة •

  . يناير22-18القاهر

واقـع ورؤيـة    : المشروعات الصغيرة في فلـسطين    ): 2005.(الصوراني،غ.ع،نصر اهللا  •

  . غزة،نقدية

. تقرير حول قطاع النـسيج فـي محافظـة طـولكرم          ):  2007(اغل  نقابة أصحاب المش   •

  .طولكرم

الرياض، المملكة  . جامعة الملك سعود  . إدارة المشروعات الصغيرة  ). 2008(الهاشم، ليلى    •

 .العربية السعودية
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 مجموعة النيل العربيـة، مدينـة       ،مهارات إدارة المشروعات الصغيرة   ): 2003.(هيكل، م  •

 . القاهرة،نصر

دليل تصنيف المتعاملين والخدمات التي تقدمها      ). 2005(لتخطيط والتعاون الدولي    وزارة ا  •

 .رام اهللا، فلسطين. وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزارة

لجنـة  . برنامج المـشروعات التنمويـة الـصغيرة      ). 2009(وزارة الشؤون االجتماعية     •

 . فلسطين. رام اهللا. المشاريع الصغيرة
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  )االستبانة( تحكيم أداة الدراسة ةلجن:1.3ملحق 

  

  مكان العمل  الرتبة  االسم

  جامعه النجاح  أستاذ دكتور  الناصر قدومي عبد

  جامعه النجاح  دكتور أستاذ  باسم مكحول

  جامعه القدس   مساعدأستاذ  إبراهيمالرحمن الحاج  عبد

  جامعه النجاح  أستاذ مساعد  الفتاح الشملة عبد

  ةجامعه القدس المفتوح   مساعدأستاذ  حسني عوض

  ةجامعة القدس المفتوح  أستاذ مساعد   مصلحعطية

  جامعه النجاح   مساعدأستاذ  سام فقها

  ةجامعه القدس المفتوح   مساعدأستاذ  اد بركاتزي
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  أسماء أصحاب المشاغل الذي تمت مقابلتهم:2ملحق 

  

  العنوان  االسم

  طولكرم  علي خليل أحمد عوض 

  طولكرم  خالد محمد حسونة

  طولكرم  يوسف خميس صفيرة

  طولكرم  محمود عبد اهللا حمدان

  الجاروشية  زيد محمود عيسى عثمان

  عنبتا  سن نجارأيمن إبراهيم ح

  طولكرم  أحمد عماد يعقوب يعقوب

  طولكرم  خالد خليل أحمد 

  طولكرم  معن عبد اللطيف المدني

  طولكرم  غسان محمد يعقوب يعقوب
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  أسماء خبراء المشاريع الصغيرة الذي تمت مقابلتهم:3ملحق 

  

  االسم

  باسم مكحول. د.أ

  طارق الحاج. د.أ

  عبد الفتاح أبو شملة. د
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  االستبيان: 4 ملحق
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعه القدس

  كلية الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  

  استبيان

  

  :يقوم الباحث بإجراء دراسة بهدف

  

  ،التعرف على واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات تطويرها

  

نامج التنمية وذلك بهدف الحصول على درجة الماجستير من جامعه القدس في بر

  . بناء مؤسسات–الريفية المستدامة 

  

لذا يرجو الباحث أن تكون اإلجابات موضوعية وصادقة علما أن إجاباتكم ستستخدم 

 علما أن االستبيان من جزئيين ،ألغراض البحث العلمي فقط ومحاطة بالسرية التامة

 الجزء حيث يهدف الجزء األول إلى التعرف على خصائص مجتمع الدراسة ويهدف

  .الثاني إلى التعرف على واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم

  

  ،،،،،شاكرين حسن تعاونكم

  

  الباحث

مجد محمود دعمه
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  :الجزء األول

  :في المكان المناسب) x(أرجو وضع إشارة 

  

  :الجنس. 1

  أنثى (   ) -2ذكر                                                (   ) -1

  :ت الخبرةسنوا. 2

  سنة فأكثر16 (  )  - 4سنة      15-11 (  ) -3سنوات         10-5 (  ) - 2 سنوات      5اقل من (  ) -  1

  :مكان المشروع. 3

                     مخيم (  ) -3قرية                 (  ) - 2مدينه                  (  ) -  1

  :المؤهل العلمي. 4

    فأكثر بكالوريوس (  ) -3        دبلوم   (  ) -2قل      ثانوية عامه فأ (  ) -1

  : ملكية المشروع.5

  )        شركة (معنوية  (  ) - 2شخصية                                       (  ) -1

  : عدد العاملين.6

  ر فأكث30 (  ) - 4      30-21 (  ) -3         20-11 (  ) -2اقل من عشرة       (  ) -1

      :رأس مال المشروع. 7

   ألف فأكثر100 (  )   -2 ألف دوالر                                  100اقل من   (  ) -  1

  

  :الجزء الثاني

  :في المربع الذي يعبر عن رغبتك) x(أرجو وضع إشارة 

  الفقرة  الرقم
موافق 

درجة ب

  كبيرة جداً

 موافق

بدرجة 

  كبيرة

 ال

  رأي

 عارضم

بدرجة 

  كبيرة

عارض م

درجة ب

كبيرة 

  جداً

  الجانب المالي
            حجم رأس المال يكفي لسد احتياجات المشروع  1
توجد صعوبات في زيادة رأس المال وإيجاد   2

  مصادر التمويل

          

            يحقق المشروع أرباحا مناسبة   3
تتم الرقابة بشكل جيد على رأس المال من قبل   4

  مدير المشروع

          

            يق حسابات المشروع بشكل دورييتم تدق  5
            يوجد صعوبة في تغطية نفقات المشروع  6
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            الضرائب تسبب خسائر للمشروع  7
تشكل أجور العاملين الجانب األكبر من نفقات   8

  المشروع 

          

تشكل المواد الخام الجانب األكبر من نفقات   9

  المشروع

          

  جانب اإلنتاج 
            وع من صعوبات في اإلنتاجيعاني المشر  10
            حجم اإلنتاج اقل من إمكانيات المشروع  11
            تتوفر الرغبة في زيادة اإلنتاج  12
            نوعية اإلنتاج جيدة مقارنه بالسلع المنافسة  13
هناك إقبال كبير على منتجات المشروع في   14

  السوق الفلسطيني 

          

            لفلسطيني بشكل أساسييوجه اإلنتاج إلى السوق ا  15
هناك إقبال على منتجات المشروع في السوق   16

  اإلسرائيلي

          

يتم تطبيق معايير الجودة الفلسطينية على منتجات   17

  المشروع

          

  جانب التسويق
            يوجد صعوبة في تسويق المنتجات بسبب اإلغالق  18
            يقوم المشروع بتسويق منتجاته خارجيا  19
            يتم تسويق منتجات المشروع محليا  20
يتم تسويق منتجات المشروع في األسواق   21

  اإلسرائيلية

          

هناك إمكانية لتصدير المنتجات لألسواق   22

  الخارجية 

          

هناك صعوبة في إدخال وإخراج البضائع عبر   23

  المعابر والحدود

          

            جنبيةهناك منافسة مع المنتجات المحلية واأل  24
توجد استراتيجيات تسويقية يتم إتباعها في تسويق   25

  المنتجات

          

يتم تسويق منتجات المشروع من خالل مؤسسات   26

  محلية 

          

            يوجد تعاقد مابين المشاغل والشركات اإلسرائيلية  27
            المنتجات التي يصنعها المشروع موسمية  28
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   على المشروعجانب العاملين والقائمين
يتمتع القائمون على المشروع بالقدرة على تطوير   29

  .مشروعاتهم باستمرار

          

يتمتع العاملون بالمشروع بالكفاءة في مجال   30

  اإلنتاج

          

            يتقاضى العاملون بالمشروع أجور مناسبة  31
يتم تدريب العاملين بالمشروع على أساليب   32

  اإلنتاج الحديثة

          

يتكون العاملين بالمشروع من العنصر النسائي   34

  بشكل أساسي

          

            يساهم العاملون في زيادة اإلنتاج  35

  مشاكل المشاغل
أدت الظروف السياسية الحالية إلى خفض كمية   36

  اإلنتاج

          

االغالقات والحواجز تؤدي إلى تراجع عمل   37

  المشروع

          

ة والجهات المختصة عدم وجود دعم من الحكوم  38

  في حال حدوث خسائر

          

صعوبة الحصول على أآلت حديثة لتطوير العمل   39

  بسبب الظروف السياسية

          

ارتفاع تكاليف اإلنتاج عامل أساسي في تراجع   40

  المشروع

          

            يوجد صعوبة في توفير المواد الخام  41
يواجه المشروع صعوبة  في توفير عاملين   42

  هلين وذوي خبرة للعمل بالمشروع مؤ

          

            توجد صعوبة قي الوصول لألسواق الخارجية  43
يواجه المشروع صعوبات فيما يتعلق بالحصول   44

  على ترخيص

          

            يوجد صعوبة في مراقبة جودة اإلنتاج  45
هناك نقص في خبرة أصحاب المشروع في   46

  المجال المحاسبي

          

  رجانب التطوي
يتم العمل على رفع مستوى جودة  اإلنتاج   47

  بالمشاغل
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يتم العمل على تطوير الكفاءات اإلدارية في   48

  المشاغل

          

            هناك اهتمام بتطوير آليات التسويق   49
            هناك اهتمام بتدريب وإعداد العاملين بالمشروع  50

  جانب الرضا الوظيفي لدى العاملين
            ا لدى العاملين نحو أجورهميوجد رض  51
            يوجد رضا لدى العاملين تجاه ظروف العمل  52
            يوجد رضا لدى العاملين نحو رؤسائهم بالعمل  53
            يشعر العاملين بالرضا تجاه األمان الوظيفي   54
يوجد إمكانية في تحصيل األجازات الخاصة لكل   55

  عامل

          

 حقوقهم المنصوص عليها يحصل العاملين على  56

  في قانون العمل الفلسطيني

          

توجد صالت طيبة بين العاملين وأصحاب    57

  المشروع
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   دليل المقابلة :5 ملحق
  
  :أسئلة تتعلق بالبعد المادي. 1
  

  ما هو الجانب األكبر الذي يشكل اكبر نفقات المشروع؟/ 1س •
  كيف يتم تدقيق الحسابات في مشغلك؟/ 2س •
  ما نوع الرقابة التي تمارسها أنت كصاحب مشروع ؟/ 3س •

  
  :أسئلة تتعلق باإلنتاج وتسويقه وتطويره. 2
  

  هي اإلجراءات المتبعة لزيادة اإلنتاج بالمشروع؟ ما/ 1س •
  إلى أي سوق تسوق منتوجاتكم ؟/ 2س •
   االستراتيجيات التسويقية التي تتبعونها في تسويق منتوجاتكم ؟يه ما/ 3س •
  ع المنتوجات التي تقومون بتصنيعها ؟ما نو/ 4س •
  ما رأيك بالتشبيك مع المشاغل المحلية والشركات اإلسرائيلية ؟/ 5س •
  ما هي تطلعاتك المستقبلية لتطوير مشروعك الصغير ؟   / 6س •

  
  :أسئلة تتعلق بالعاملين. 3
  

  هل تعتقد أن العاملين يتمتعون بكفاءة إنتاجية ؟/ 1س •
  قدمونه للعاملين لديكم ؟ما نوع التدريب الذي ت/ 2س •
  ما مدى تالؤم أجور العاملين مع الجهد الذي يقدمونه ؟/ 3س •
   نظرك كيف يساهم العامل في زيادة اإلنتاج ؟ةمن وجه/ 4س •
  كم عدد العاملين لديك والذين يمتلكون كفاءات وخبرات ؟/ 5س •
   اآلليات المتبعة في رفع مستوى اإلنتاج ؟يه ما/ 6س •
  العاملين من التدريب المقدم لهم ؟ما مدى استفادة / 7س •
  ما نوع العالقة بينك وبين العاملين لديك ؟/ 8س •
  ما هو القانون الذي تتبعونه إلعطاء العاملين حقوقهم ؟/ 9س •

  
  :أسئلة تتعلق بالصعوبات. 4
  

  ما هي الصعوبات التي تواجهونها في اإلنتاج ؟/ 1س •
  منتوجاتكم ؟ما هي آثار االغالقات اإلسرائيلية على تسويق / 2س •
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ما مدى تأثير الظروف السياسية الحالية على كمية اإلنتاج وعلى الحصول على أآلت             / 3س •
  حديثة ؟

  أسئلة تتعلق باالقتراحات والحلول. 5 •
ما الحلول التي ترونها مناسبة للخروج من األزمات التي تمـرون بهـا أو تطـوير                / 1س •

  العمل؟
  

  :دليل مقابلة خبراء المشاريع الصغيرة
  

  ف يتم تطوير أداء العاملين واإلنتاج في المشاريع الصغيرة؟كي .1

  ؟)صناعة النسيج(ما الدور الحكومي تجاه المشاريع الصغيرة  .2

 ؟)صناعة النسيج(ما آليات التطوير المقترحة للنهوض بالمشاريع الصغيرة  .3
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 كتاب تسهيل مهمة الباحث: 6.3ملحق 
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 سيجاسماء اصحاب مشاغل الخياطة والن: 7.3ملحق 

  



 115

 



 116

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج فـي محافظـة    :8.3 ملحق

 طولكرم وآليات تطويرها تبعا للبعد المالي مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

  

سل
سل
الت

  

 الرقم في

 االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة تقييم 

  الواقع

 في زيادة رأس المال وإيجاد مصادر       توجد صعوبات   2  1

  التمويل

 كبيرة جدا  82.95  4.15

 كبيرة جدا  80.66  4.03  يوجد صعوبة في تغطية نفقات المشروع  6  2
تشكل أجور العاملين الجانب األكبـر مـن نفقـات            8  3

  المشروع

 كبيرة جدا  80.00  4.00

 كبيرة جدا  80.00  4.00  الضرائب تسبب خسائر للمشروع  7  4
 كبيرة  77.70  3.89  يحقق المشروع أرباحا مناسبة  3  5
 كبيرة  77.70  3.89  يتم تدقيق حسابات المشروع بشكل دوري  5  6
تتم الرقابة بشكل جيد على رأس المال من قبل مدير            4  7

  المشروع

 كبيرة  77.70  3.89

 كبيرة  77.70  3.89  حجم رأس المال يكفي لسد احتياجات المشروع  1  8
 كبيرة 74.43  3.72  الخام الجانب األكبر من نفقات المشروعتشكل المواد  9  9

 كبيرة  78.76  3.94  الدرجة الكلية للبعد المادي
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  فهرس المالحق
  

  رقم ال

  

  الصفحة  الملحقعنوان 

  103  ...........................................أسماء أعضاء لجنة التحكيم  1.3

  104  ............................ مقابلتهمأسماء أصحاب المشاغل التي تمت  2.3

  105  ....................أسماء خبراء المشاريع الصغيرة التي تمت مقابلتهم  3.3

  106  .............................................الصورة النهائية لالستبانة  4.3

  111  ..........................................................دليل المقابلة  5.3

  113  ............................................كتاب تسهيل مهمة الباحث  6.3

  114  .............................. مشاغل الخياطة والنسيجأصحاب أسماء  7.3

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج   8.3

م وآليات تطويرها تبعا للبعد المالي مرتبة تنازليا في محافظة طولكر

  ...................................................حسب درجة التقييم

116  
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 فهرس الجداول
  

  رقم ال

  

  الصفحة  عنوان الجدول

الجهاز المركزي (المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع الخدمات   1.2

  )2004لإلحصاء الفلسطيني، 

29  

الجهاز (المؤشرات االقتصادية الرئيسية في قطاع التجارة الداخلية    2.2

  )2004المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

29  

المؤشرات االقتصادية الرئيسية في أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت   3.2

  )2004الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

30  

  50  ..............................جنسوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير ال  1.3

  50  ......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة  2.3

  51  .....................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير مكان المشروع  3.3

  51  ......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي  4.3

  52  .....................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير ملكية المشروع  5.3

  52  .......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير عدد العاملين  6.3

  53  ...............وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير رأـس مال المشروع  7.3

  54  ......................ئيسيةتوزيع فقرات أداة الدراسة على أبعادها الر  8.3

سلم تقدير درجة واقع مشاغل النسيج في محافظة طولكرم وآليات   9.3

  .............................................................تطويرها

54  

معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت االستبانة المختلفة   10.3

  ..................................................وعلى الدرجة الكلية

56  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج   1.4

في محافظة طولكرم تبعا للبعد المالي مرتبة تنازليا حسب درجة 

  ................................................................التقييم

61  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج   2.4

في محافظة طولكرم تبعا للبعد االنتاجي مرتبة تنازليا حسب درجة 

  ................................................................التقييم

62  
  

  63قع مشاغل النسيج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم وا  3.4
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في محافظة طولكرم تبعا لبعد التسويق مرتبة تنازليا حسب درجة 

  ................................................................التقييم
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج   4.4

لقائمين على المشروع مرتبة في محافظة طولكرم تبعا لبعد العاملين وا

  ............................................تنازليا حسب درجة التقييم

65  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج   5.4

في محافظة طولكرم تبعا لبعد مشاكل المشاغل  مرتبة تنازليا حسب 

  ..........................................................درجة التقييم

66  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج   6.4

في محافظة طولكرم تبعا لبعد التطوير مرتبة تنازليا حسب درجة 

  .................................................................التقييم

68  

توسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم واقع مشاغل النسيج الم  7.4

في محافظة طولكرم تبعا لبعد الرضا الوظيفي للعاملين مرتبة تنازليا 

  ...................................................حسب درجة التقييم

69  

ظة ترتيب المجاالت والدرجة الكلية واقع مشاغل النسيج في محاف  8.4

  ..........................................طولكرم حسب درجة التقييم

70  

لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل النسيج في ) ت(نتائج اختبار   9.4

  .............................محافظة طولكرم تعزى إلى متغير الجنس

72  

قييم واقع مشاغل النسيج في لداللة الفروق في درجة ت) ت(نتائج اختبار   10.4

  .....................محافظة طولكرم تعزى إلى متغير ملكية المشروع

73  

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة   11.4

  ..........................طولكرم تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

74  

ادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مشاغل نتائج تحليل التباين األح  12.4

  ......النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

74  

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقييم واقع LSDنتائج اختبار  13.4

مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى متغير عدد سنوات 

  ................................................................الخبرة

76  

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة   14.4

  ..............................طولكرم تعزى إلى متغير مكان المشروع

79  

  79اغل نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقييم واقع مش  15.4
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  ..........النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى متغير مكان المشروع
المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم واقع مشاغل النسيج في محافظة   16.4

  ..............................طولكرم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

81  

جة تقييم واقع مشاغل نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في در  17.4

  ...........النسيج في محافظة طولكرم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

82  

 للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقييم واقع LSDنتائج اختبار  18.4

مشاغل النسيج في محافظة طولكرم تبعا لبعد التسويق تعزى إلى متغير 
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