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مصطلحات الدراسة: 
 

 عمال، أما 4-1هو كل مشروع یتراوح عدد العاملین فیه بین  : في فلسطینالمشروع الصغیر

 عامًال، وتعرَّف المشاریع 20-5المشاریع المتوسطة، فهي المشاریع التي یتراوح عدد العمال فیها بین 

 عامالً . (مركز اإلحصاء الفلسطیني 20الكبیرة بأنها المشاریع التي یزید حجم العمالة فیها عن 

). 2014، المركزي

هو برنامج منفذ من قبل برنامج ): DEEP (لألسر الفلسطینیة المحرومة  االقتصاديتمكینالبرنامج 

 Deprived Families Economic (األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطیني

Empowerment Programm   ،( یهدف إلى تمكین العائالت الفلسطینیة التي تعاني من الفقر

والفقر الشدید، وتحسین سبل عیشها، ومساعدتها على الخروج من هذه الحالة  إلى حالة اعتماد 

اقتصادي ذاتي مستدام، وهو ممول من البنك اإلسالمي للتنمیة من خالل صنادیق الدول العربیة 

ویتم من خالله  واإلسالمیة، ومنفذ بالشراكة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومؤسسات المجتمع المدني،

إنماء رأس المال توفیر مبلغ مالي لألسر الفقیرة، وتحویله إلى مشروع اقتصادي خاص من اجل 

 ).2011(وزارة التنمیة االجتماعیة،البشري والطبیعي والمالي.

 وتقلب المجتمع إلى مرحلة جدیدة من التقدم عملیة شاملة لمختلف جوانب الحیاة،التنمیة االقتصادیة: 

عملیة اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وٕاداریة، ولیست محض إنجازات اقتصادیة، وهي كما انها تعتبر 

 ).2007شيء ضروري وهام لكل مجتمع إنساني.(مدحت، 
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 الملخص
  نجاح وفشل المشاریع الصغیرة؛ نظرًا لما للمشاریع الصغیرة للوقوف على أهم محدداتهدفت الدراسة 

محوري في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، باإلضافة إلى قدرتها الكبیرة على إیجاد فرص عمل  من دور

لعدد كبیر من األیدي العاملة، األمر الذي یساهم في رفع المستوى المعیشي لفئات كبیرة من أفراد 

المجتمع، فالمشاریع الصغیرة لها أهمیة استثماریة وتنمویة كبیرة، مما یستدعي الوقوف على أهم العوامل 

.  ها فشل المشاریع، وأهم العوامل التي تساعد على نجاحفي ببستالتي ت

) في DEEPولتحقیق ذلك، تم أخذ دراسة حالة لمشروع التمكین االقتصادي لألسر الفقیرة (

محافظة بیت لحم، من خالل اختیار عینة عشوائیة من مجموع األسر الفلسطینیة المستفیدة من برنامج 

استفادت من  أسرة 222بلغ مجموعها ) في محافظة بیت لحم، والتي DEEPتمكین األسر الفقیرة (

، والمرحلة الثانیة 2010 لغایة عام 2007منذ عام التي امتدت خالل مرحلتین: المرحلة األولى البرنامج 

 .2015 لغایة عام 2012منذ عام 

 في حین أن، في أدائهامن مشاریع المرحلة األولى استمرت فقط % 33وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

ویعود االختالف بین النسب بالمقارنة  ،أظهرت استمراریة في األداء% من مشاریع المرحلة الثانیة 66.7

والمتمثلة في إعداد  بین المرحلتین إلى وجود بعض التغییرات في تنفیذ المشروع في المرحلة الثانیة،

 تتعلق بإدارة المشاریع ودراستها قبل للمستفیدین من المشاریعالجدوى االقتصادیة، وتوفیر دورات تدریبیة 

التنفیذ، حیث توجد عالقة بین استمراریة المشروع ونوعه، باإلضافة إلى وجود عالقة بین استمراریة 

كما تعد القدرات القیادیة واإلداریة لدى منفذ المشروع مهمة جدًا في  المشروع وصفات صاحب المشروع،

تطور المشروع واستمراریته. 

في ضرورة وجود نظام لمتابعة المشاریع الصغیرة  وخرجت الدراسة بعدة توصیات، والتي یمكن إیجازها

وتقییمها بشكل مستمر، للوقوف على المشاكل والصعوبات، والعمل على مواجهتها، وٕایجاد الحلول 

 ث 
 



 

المناسبة لها، كما أن من الضروري زیادة الوعي بأهمیة المشاریع الصغیرة في إیجاد فرص عمل، 

وذلك من خالل إدخالها كمنهج یدرس في المدارس والجامعات؛ نظرًا لما لها من أثر كبیر في حل 

مشكلة رئیسیة یواجهها الشباب بعد تخرجهم. 
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Failure and Success Factors of Small Businesses in Bethlehem 
Governorate 

Prepared by Enas Mahmoud diab Rahal 

Supervisor: Dr Azmi Alatrash 

Abstract 

This study aims at identifying the key factors behind the success (or failure) of small 

enterprises. It should be mentioned that the importance of this study stems from the fact 

that small-scale enterprises play a pivotal role in economic and social development, in 

addition to their provision of many jobs in the marketplace. Small projects carry a great 

investment and development value, and thus an identification of the most essential factors 

that lead to the failure or success of such projects should be thoroughly probed and 

analyzed. 

In order to achieve this, a case study of the Economic Empowerment of Poor Families 

Project (hereinafter DEEP) that takes place in Bethlehem governorate has been conducted 

by selecting a random sample out of the 222 Palestinian families benefiting from the DEEP 

program through its two stages of implementation. The first stage lasted from 2007 until 

2010 while the second from 2012 until 2015. 

The results of the study have shown that only 33% of the projects of the first phase 

continued to be in business in comparison to 66.7% of the second-phase projects. The 

difference in ratio between the two stages could be attributed to changes in the 

implementation of the project in its second stage. Some of the changes include preparation 

of an economic feasibility plan as well as provision of training sessions targeting project 

beneficiaries in areas related to project management and pre-study and action plans. It has 

been found that there is a relationship between the continuity of the project and its type and 

that between the continuity of the project and the qualities of the owner of the project. 

Indeed, the leadership and management qualities of the executive of a project is 

quintessential to its development and continuity. 
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The study has given a number of recommendations, which can be summarized in the need 

for a system to follow up and constantly evaluate small projects. The monitoring part is 

crucial in finding out any problems and difficulties and in the quest to address them. It is 

also necessary to raise the awareness of the community regarding the importance of small 

enterprises in creating jobs. That could be done through introducing the topic of small-

scale enterprises in the curricula of schools and universities. In so doing, small-scale 

enterprises can play a role and have a significant impact on finding solutions for young 

people after graduation 
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الفصل األول 
 

اإلطار العام للدراسة 
 

 المقدمة 1.1
 

المشاریع الصغیرة في فلسطین، مهما كانت أهدافها، مدخًال من المداخل التي تحقق التنمیة تعد 

االقتصادیة، ونجاحها في تحقیق التنمیة االقتصادیة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بتحقیق االستمراریة لهذه 

المشاریع، ومن أجل تحقیق االستمراریة والدیمومة للمشاریع الصغیرة، یجب أن ال تنتهي الفائدة المرجوة 

من هذه المشاریع، سواء كانت اقتصادیة، أو اجتماعیة. 

 ومن اجل السعي دائما نحو االستمراریة عند تنفیذ المشاریع، ینبغي التطلع نحو أهم العوامل التي 

تسهم في إنجاح المشاریع الصغیرة، واهم العوامل التي تعمل على فشل المشاریع الصغیرة وٕاغالقها، 

 وبالتالي یبق السؤال المطروح هنا: ما هي أهم العوامل التي تساهم في نجاح المشروع الصغیر ویجب
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التركیز علیها؟ وما هي أهم العوامل التي تؤدي إلى فشل المشروع الصغیر ویجب الحذر من الوقوع 

فیها؟  

وفي هذا السیاق، فإن المشاریع الصغیرة التي تمت دراستها في هذا البحث هي المشاریع الصغیرة التي 

نفذت من قبل برنامج التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الفقیرة، والممول من قبل البنك اإلسالمي 

للتنمیة، والمنفذ بالتعاون مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة بیت 

.  2015 و2007لحم خالل الفترة الواقعة بین عامي 

 األسئلة الرئیسیة والفرعیة بشكل تدریجي من خالل ستة فصول رئیسیة كالتالي: نوهذا البحث یجیب ع

 عن مشكلة الدراسة، وأهداف البحث وأهمیته، وأسئلة البحث ومبرراته وفرضیاته، ل، الفصل األو

والمنهجیة المتبعة في اإلجابة عن أسئلة البحث وعینة الدراسة وحدودها، باإلضافة إلى أهم التعریفات 

والدراسات السابقة. 

فقد شمل على أربعة مباحث رئیسیة: المبحث األول شمل اإلطار النظري للدراسة، ،  الفصل الثاني

والمبحث الثاني ركز على مفهوم المشاریع الصغیرة وخصائصها، وتجارب الدول في مجال المشاریع 

الصغیرة، ثم تم التطرق إلى المشاریع الصغیرة في بیت لحم كون العینة التي تمت دراستها كانت من 

محافظة بیت لحم،كما شمل توضیحًا ألهم عوامل النجاح والفشل للمشاریع الصغیرة، وفي المبحثین 

الثالث والرابع تم الحدیث عن مفهوم التنمیة االقتصادیة ومكوناتها، ومفهوم برنامج التمكین 

  .االقتصادي

ثم تم االنتقال إلى الفصل الثالث، والذي تضمن الدراسة التحلیلیة، واإلجراءات المنهجیة، وتحلیل 

البیانات. 

 الدراسة. وأخیرًا، الفصل الرابع أوضح أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها 
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 مشكلة الدراسة 2.1
 

للمشاریع االقتصادیة الصغیرة في فلسطین دور مهم في النهوض بالمجتمع، وتحقیق التنمیة 

لقیاس مدى نجاح المشروع،   المشاریع أساس نجاح وركیزة مهمةاستدامة هذهاالقتصادیة، وتعتبر 

ولكن هناك مجموعة من العوامل التي یجب على منفذي المشاریع االقتصادیة التركیز على اتخاذها 

 تسهموعدم إهمالها، كون األخذ بها یساهم إسهامًا كبیرًا في نجاح المشروع، وٕاهمالها أو إهمال بعضها 

المشكلة الرئیسیة التي ستقوم الباحثة في دراستها هي: أهم عوامل في فشل المشروع، وبالتالي فإن 

فشل ونجاح المشاریع االقتصادیة الصغیرة المنفذة في فلسطین، وبتنفیذ من مؤسسات المجتمع 

 المدني.

 أهمیة الدراسة 3.1
 

كونها تبحث في محددات نجاح وفشل المشاریع الصغیرة في فلسطین وانه من تنبع أهمیة الدراسة 

 االقتصادیة،في تحقیق التنمیة  مشاریع االقتصادیة الصغیرةإحدى الموضوعات المهمة، وذلك ألهمیة ال

وبالتالي فإن دراسة أهم العوامل التي تساهم في نجاح هذه المشاریع، ودراسة أهم العوامل التي تؤدي 

إلى فشل المشاریع، من المركزات األساسیة التي یجب أن یتم االهتمام بها من أجل المساهمة في رفع 

التنمیة االقتصادیة في فلسطین.  

من هنا على األفراد ذوي العالقة خلق الجو المالئم والمناسب، وتوفیر البیئة المناسبة التي تساهم في 

نجاح المشاریع الصغیرة وتنمیتها، وذلك لما للمشاریع الصغیرة من أثر كبیر في توفیر فرص عمل 

لألیدي العاملة. 
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 أهداف البحث 4.1
 

  الهدف العام4.1.1
 

  . نجاح وفشل المشاریع االقتصادیة الصغیرة المنفذة في منطقة بیت لحممحدداتدراسة 

 برنامج التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الفقیرة في المرحلتین: المرحلة األولى في دراسة حالة:

 2012، المرحلة الثانیة في الفترة الواقعة بین عامي 2010 و2007عامي  الفترة الواقعة بین

.  2015و

  األهداف الفرعیة4.1.2
 

 التي تساعد في نجاح وفشل المشاریع الصغیرة المنفذة في محافظة بیت لحم، المحدداتمعرفة  -

 المرتبطة بصاحب المشروع. )،DEEDوبتمویل من برنامج (

 التي تساعد في نجاح وفشل المشاریع الصغیرة المنفذة في منطقة بیت إلى المحدداتالتوصل  -

 المرتبطة بطبیعة المشروع. )،DEEPلحم، وبتمویل من برنامج (

 التي تساعد في نجاح وفشل المشاریع الصغیرة المنفذة في منقطة بیت محدداتدراسة أهم ال -

المرتبطة بالمؤسسات الممولة للمشروع.  )،DEEPلحم، وبتمویل من برنامج (
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 أسئلة البحث 5.1
 

 نجاح وفشل المشاریع االقتصادیة الصغیرة المنفذة في محافظة بیت لحم، والممولة محدداتما هي أهم 

)؟  DEEPمن قبل برنامج التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الفقیرة (

أسئلة البحث الفرعیة:  

 

 فشله؟ أو- هل تؤثر العوامل المرتبطة بطبیعة المشروع الصغیر على نجاح المشروع 

 فشله؟ أو- هل تؤثر العوامل المرتبطة بصاحب المشروع الصغیر على نجاح المشروع 

 فشله؟ أوالمرتبطة بالمؤسسة المانحة على نجاح المشروع  - هل تؤثر العوامل

 الفرضیات األساسیة للدراسة 6.1
 

  بین طبیعة المشروع ومحددات نجاحه أو فشله. α ≥ 0.5 داللة إحصائیة ذاتال توجد عالقة  -

 بین صاحب المشروع ومحددات نجاحه أو α ≥ 0.5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  -

 فشله. 

 بین المؤسسة المانحة ومحددات نجاحه أو α ≥ 0.5ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  -

  فشله. 
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الفصل الثاني 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

مقدمة  1.1
 

 عوامل نجاح وفشل أهم یتناول موضوع المشاریع الصغیرة، والثاني یقف على إن الفصل األول

 ثالثها تجارب الدول في مجال المشاریع الصغیرة، والمبحث الرابع عن ناقشالمشاریع الصغیرة، وي

التنمیة االقتصادیة، أما الخامس یتطرق إلى برنامج التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الفقیرة، 

ویمثل السادس الدراسات السابقة والتعلیق علیها، وتحدید أوجه الشبه واالختالف بین الدراسة الحالیة 

 والدراسات السابقة. 
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المبحث األول المشاریع الصغیرة  1.2
 

مقدمة  1.1.2
 

إن دعم وتطویر المشاریع الصغیرة وتشجیع إقامتها وضمان دیمومتها من أهم دعائم عملیة التنمیة 

االقتصادیة واالجتماعیة في الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء، وذلك لما تلعبه المشاریع الصغیرة 

من دور هام في دفع عجلة النمو االقتصادي بشكل عام، والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بشكل 

). 2012خاص.(النمروطي وصیدم،

باإلضافة إلى أن أوضاع الناس في فلسطین متذبذبة وغیر مستقرة نتیجة الوضع السیاسي الراهن، 

لذلك یبحث الناس عن حلول تحقق لهم االستقرار، لذلك المشاریع الصغیرة تعتبر أحد الحلول التي 

.  Atout,2015) اتجه لها الناس للوصول إلى االستقرار وتحسین الوضع االجتماعي.(

وبسبب أهمیة المشاریع الصغیرة، ولما لها من أثر واضح على المجتمع الفلسطیني بشكل خاص، البد 

من معرفة أوسع لمفهوم المشاریع الصغیرة.   

 في هذا المبحث إلى تعریف المشاریع الصغیرة، وتوضیح أهم الخصائص التي تمیز الدراسة ستتطرق 

باإلضافة إلى التركیز على تجربة ، المشاریع الصغیرة، ثم التطرق إلى تصنیفات المشاریع الصغیرة

محافظة بیت لحم في المشاریع الصغیرة. 

 المشاریع الصغیرة 2.1.2
 

من الصعب الوصول إلى مفهوم علمي محدد وواضح لمفهوم المشاریع الصغیرة، كونه مفهومًا مرتبطًا 

بالناحیة االقتصادیة؛ نظرًا الختالف توجهات الباحثین والظروف في بالدهم، ولكن یمكن أن نحصر 
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األسس التي استند إلیها الباحثون في تعریفهم لمفهوم المشاریع الصغیرة، فقد استند البعض إلى رأس 

فیما  المال، بینما استند البعض اآلخر إلى عدد العمال، واستند آخرون إلى حجم النشاط االقتصادي،

استند آخرون إلى القیمة المالیة لالستثمار.  

)، عرف الباحث المشروع الصغیر بأنه وظیفة متعددة المهام، لها 2010ففي دراسة  لحماد حماد (

طریقة أداء وتكلفة ووقت ومتطلبات محددة یتم تنفیذها لمرة واحدة. 

 المشروع الصغیر بأنه العملیة الفریدة التي تحتوي على ISOوقد عرفت منظمة المواصفات العالمیة 

مجموعة أو "أطقم" من الفعالیات المتناسقة، والمسیطر علیها، والتي لها تاریخ بدایة ونهایة، وموجهة 

). 2011نحو تحقیق هدف محدد، وفقًا للمتطلبات المحددة، وشمل الزمن والتكلفة والمورد.(العلي، 

) بان المشاریع الصغیرة هي التي تملك وتدار بشكل مستقل من قبل 1999كما عرفها ناصر في كتابه(

المدیر المالك استنادًا إلى شتاینهوف، والمشاریع الصغیرة تكون أسهمها السوقیة صغیرة، وال تتضمن 

بنیة إداریة رسمیة استنادًا إلى لجنة بولتون، والمشاریع الصغیرة هي المشاریع التي ال تتضمن بنیة 

). 1999إداریة رسمیة استنادًا إلى لتل ومازومدار وبیج. ( ناصر، 

أما في الدول العربیة، فقد تم تقسیم المشاریع على أساس حجم النشاط االقتصادي، وذلك باالعتماد 

، برعایة الصندوق 1993على ما ورد في اجتماع الخبراء المختصین، والذي عقد في دمشق عام 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، حیث ظهرت المشاریع التالیة: 

): هي عبارة عن تلك الصناعات التي توظف خمسة Microالصناعات المتناهیة الصغر ( •

عاملین فأقل، وتستثمر أقل من خمسة آالف دوالر أمریكي، وال تشمل األبنیة والعقارات. 

 15 عامًال، وتستثمر أقل من 15-6): هي التي توظف بین Smallالصناعات الصغیرة ( •

 ألف دوالر أمریكي، وال تشمل األبنیة والعقارات.
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 25-16): هي تلك الصناعات التي تستخدم ما بین Mediumالصناعات المتوسطة ( •

). 2009 ألف دوالر أمریكي، عدا األبنیة والعقارات.(عطیاني وعلي،25-15عامًال، وتستثمر ما بین 

 المشاریع الصغیرة بأنها تلك المشاریع التي یختص منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیةوقد عرفت 

 50-10فیها شخص واحد بالنواحي المالیة واإلداریة، ویتراوح عدد العاملین فیها بین 

). 2012عامالً .(النمروطي وصیدم،

 عرفت المشاریع الصغیرة بأنها تلك المشاریع التي توظف الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، فقدأما 

أقل من عشرة عمال.  

في تعریف المشاریع الصغیرة على عدد العمال، حیث ظهرت ثالثة  االتحاد األوروبي  كما اعتمد

أنواع من المشاریع، وهي: 

  .المشاریع متناهیة الصغر: هي التي تستخدم أقل من تسعة عمال

  عامالً .99-10المشاریع الصغیرة: هي التي توظف ما بین  

  عامالً .499 – 100المشاریع المتوسطة: هي تلك المشاریع التي تشغل ما بین  

 عمال بالمشاریع متناهیة الصغر، والتي 10 المشروعات التي یعمل فیها أقل من البنك الدوليویصف 

 عامل بالمشاریع 100 -50 عامًال بالمشاریع الصغیرة، والتي یعمل فیها بین 50 و10یعمل فیها بین 

). 2012المتوسطة.(النمروطي وصیدم،

 یمكن تعریف المشاریع الصغیرة بأنها تلك المشاریع التي یكون عدد العمال ومن وجهة نظر الباحثة،

 عمال، وتكون ملكیتها لشخص واحد، كما ویغلب علیها الطابع العائلي، ونتیجة لذلك 5فیها أقل من 

یكون فیها أخذ القرارات بشكل مرن وسریع من دون تعقیدات،كما تغلب علیها صفة البساطة، وسهولة 

التكیف مع المتغیرات من حولها. 
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المشاریع الصغیرة والمشاریع المتوسطة والمشاریع الكبیرة  3.1.2
 

یختلف تعریف المشروع الصغیر عن المشروع المتوسط أو المشروع الكبیر، وذلك استنادًا إلى عدة 

معاییر، والمتمثلة في معاییر اقتصادیة، بحیث یختلف كل مشروع حسب فروع النشاط االقتصادي 

الذي ینتمي إلیه، وحسب كثافة األیدي العاملة، وحجم االستثمارات، فالمشروع المتوسط في بلد ما 

.) 2011یعتبر مشروعًا صغیرًا في بلد آخر. (مجلة الجامعة اإلسالمیة، 

هذا باإلضافة إلى معیار الهیكل التنظیمي واإلداري للمشروع، والذي له دور في تصنیف حجم 

. ) 2011المشروعات، وتوضیح االختالف بینها. (المقداد، 

صعوبة في وضع تعریف موحد للمشروعات، وبینت دراسة أجراها معهد  كما تواجه معظم الدول

 75 تعریفًا مختلفًا للمشروعات في 55جورجیا التكنولوجي عن المشروعات أن هناك أكثر من 

). 2011دولة.(الجامعة اإلسالمیة،

 وحسب معیار العمالة، تنقسم المشاریع إلى ما یلي: المشروعات الكبرى، ومشاریع متناهیة الصغر، 

 ).2015ومشاریع صغیرة ومتوسطة.(المللي،

خصائص المشاریع الصغیرة  4.1.2
 

أنه یمكن تلخیص أهم خصائص المشاریع الصغیرة في فلسطین في ما یلي: یتضح من السابق 

سهولة تأسیسها؛ نظرًا النخفاض قیمة رأس المال المطلوب لالستثمار، حیث أنها ال تحتاج إلى أموال  .1

واستثمارات كبیرة، وال قروض مالیة، وما یترتب علیها من ضمانات من جهة ومخاطر وتخوفات من 

جهة أخرى، وتلعب هذه المشاریع دورًا فاعًال في تشغیل مدخرات األفراد وتشغیلها في المنشآت 
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اإلنتاجیة، وبالتالي توسیع دائرة االستثمار، وزیادة األنشطة االقتصادیة الداعمة للنمو االقتصادي 

والتنمیة االقتصادیة.  

یغلب الطابع العائلي أو الفردي على هذه المشاریع، حیث أن غالبیة المشاریع یمتلكها شخص واحد أو  .2

عائلة، مما یجعل إدارتها مستقلة ومرنة، وهذا یؤدي إلى اهتمام أكبر من قبل مالكیها لتحقیق نجاحات 

أكبر لها، كما یجعل التخطیط والتنظیم واإلدارة في تلك المشاریع بسیطة وبعیدة عن تعقیدات 

البیروقراطیة والروتین، كما هو الحال في المشاریع الكبیرة التي تخضع إلدارات علیا ومجالس إدارة. 

 ).2009(عطیاني وعلي،

حیث تتسم المشاریع الصغیرة بخصائص تنظیمیة تمیزها عن غیرها عن المشروعات المتوسطة 

والكبیرة، وذلك بسبب خاصیة تنظیمیة في ملكیة المشروع الصغیر، فغالبًا تكون هیئة تنظیمیة فردیة 

یقوم بإدارتها شخص غالبًا یكون مالك المشروع، وذلك في إطار تنظیم قانوني للمشروع 

 .)2007عمر،(الصغیر.

ویالحظ أن الشكل التنظیمي بالنسبة للمشروعات الصغیرة غالبًا ال یبقى طویًال على ما هو علیه، فقد 

یكون صغیر الحجم مرحلیًا، ثم ینمو من حیث حجم الوحدة ذاتها، وعدد العمال المستخدمین فیه، إلى 

جانب ازدیاد عدد اآلالت والعدد المستخدم فیه، كما أنه ربما یحدث نوع من التطویر في التخصص 

اإلنتاجي للوحدة الصغیرة، ونتیجة لذلك یفتح المجال لفرص عمل أكثر، وقد یحدث نوع من التخصص 

في اإلنتاج، بهدف أغراض التصدیر، باإلضافة إلى فتح المجال أمام أعداد من الكوادر المؤهلة 

. )2007عمر،(والمدربة بغرض رفع كفاءتها اإلنتاجیة.
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تستخدم المشاریع الصغیرة تكنولوجیا وتقنیة إنتاج تقلیدیة وغیر معقدة، مما یجعلها قادرة على خلق  .3

فرص عمل أكثر، األمر الذي یضفي علیها صفة مشروعات ذات كثافة عمالیة.(عطیاني 

 ). 2009وعلي،

وتشجع أغلب الدول النامیة هذه المشروعات؛ نظرًا لما لها من دور كبیر في الحد من مشكلة البطالة، 

وتشغیل أیٍد عاملة كثیرة، فالتكنولوجیا الحدیثة تحتاج إلى مصادر تمویلیة كبیرة ال تستطیع المشروعات 

 .)2007عمر،(الصغیرة توفیرها؛ نظرًا لضعف مصادر التمویل الموجهة إلیها.

القدرة على التكیف مع المتغیرات المستحدثة؛ نظرًا لصغر حجم المشروعات، واستخدامها لتكنولوجیا  .4

بسیطة وعدد قلیل من العمال، إذ یسهل علیها التأقلم مع المتغیرات والظروف المحلیة واإلقلیمیة 

والدولیة، وهذه المشاریع ونتیجة ألكثر من میزة تمتاز بها، كالمرونة، والقدرة على التأقلم مع البیئة 

المحیطة، یكون من السهل علیها التحول من مجال إنتاج إلى آخر دون حدوث خسائر كبیرة، وفي مدة 

 زمنیة قصیرة مقارنة مع المشاریع الكبیرة. 

تعتبر المشاریع الصغیرة مركز تدریب ذاتیًا، حیث یقوم صاحب ومالك المشروع بأعمال كثیرة ویمارسها  .5

باستمرار، مما یولد لدیه الخبرة والكفاءة في شتى المجاالت، خاصة التمویلیة، والتسویقیة، والتقنیة، 

األمر الذي یؤدي إلى إیجاد قیادات إداریة واستثماریة مؤهلة، ولدیها الخبرة والكفاءة لقیادة عملیات 

استثمار كبیرة في المستقبل تفوق حجم مؤسساتها الصغیرة، لذلك تعتبر المشاریع الصغیرة ركیزة 

 ).2009أساسیة لبناء المنشآت الكبیرة وتطویرها. (عطیاني وعلي،

تتمیز المشاریع الصغیرة بجودة منتجاتها، وذلك نتیجة التخصص في العمل واإلنتاج؛ بسبب وجود  .6

عنصر المهارة لدى العاملین من جهة، وقدرة تلك المشاریع على دراسة أذواق المستهلكین وتلبیة 

 ).2009رغباتهم من جهة أخرى. (عطیاني وعلي،
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سهولة اتخاذ القرارات اإلداریة؛ ألن مالك المشروع هو مدیره، إذ یتولى العملیات اإلداریة والفنیة  .7

 م).2010والتسویقیة، وهذه الصفة غالبة على هذه المشاریع كونها ذات طابع أسري.(الصوص، زهیر،

نظرًا النتشارها  تأخذ هذه المشاریع في كل دول العالم -في كثیر من األوقات - الطابع المحلي؛ .8

 الواسع والكبیر داخل البلد الواحد. 

تعمل هذه المشاریع كوسیلة النتشار التوطن الصناعي جغرافیًا، وذلك كنتیجة لصغر حجم تلك  .9

المشاریع، مما یسهل إقامتها بالقرب من المناطق الحضریة والمناطق التي توجد فیها المدخالت 

الصناعیة، ویعمل هذا األمر على تشجیع إقامة صناعات أخرى وامتداد تلك الصناعات. (عطیاني 

 ).2009وعلي،

المشاریع الصغیرة تتجه نحو الریادة، ولدیها ابتكارات مختلفة، وتفتقر إلى الجمود والهیكل  .10

 (Rod البیروقراطي، وبالتالي تتمتع بالمرونة، وخلق بیئة مناسبة لالبتكارات واألفكار الجدیدة.

Story,2012) 

 أنواع المشاریع الصغیرة 5.1.2
 

المشاریع الصغیرة متنوعة، بحیث تتنوع في نشاطاتها المختلفة، ویمكن توضیح تصنیفات المشاریع 

الصغیرة كاآلتي: 

المشاریع الخدماتیة: تلك المشاریع التي تقدم خدمة لآلخرین، وتكون بمقابل نتیجة تقدیم خدمة  •

معینة، مثل: المواصالت، المكتبات، خدمات التنظیف، وغیرها من المشاریع التي تقدم أنشطة 

 متنوعة.
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مشاریع إنتاجیة: هي تلك المشاریع التي تعتمد على تحویل المواد الخام إلى منتج نهائي  •

بسیط، كالمشاریع التي تنتج عنها سلع استهالكیة، مثل: الصناعات الیدویة، صناعات غذائیة، 

 وغیرها.

مشاریع تجاریة:هي المشاریع التي تعتمد على الشراء والبیع وتوزیع السلع من أجل تحقیق  •

 ).2006الربح.(الحناوي، 
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 المشاریع الصغیرة في محافظة بیت لحم 6.1.2
 

نظرًا  إلى أن عینة الدراسة تمت دراستها في محافظة بیت لحم، فقد رأت الباحثة أن من الضروري 

إلقاء الضوء على واقع المشاریع الصغیرة في محافظة بیت لحم، حیث أنه واستنادًا إلى تقریر غرفة 

 6.374، بلغ العدد الكلي للمشاریع في المحافظة  2015تجارة وصناعة منطقة بیت لحم عام  

 غیر منتسبة، أي بنسبة 4.881 منتسبة لعضویة الهیئة العامة في الغرفة، و1.493مشروعًا، منها: 

% للمشاریع غیر المنتسبة، موّزعة على أهم القطاعات 77 % للمشاریع المنتسبة مقابل23تقدربـ

االقتصادیة في المحافظة، والتي تشمل: القطاع التجاري، والصناعي، والزراعي، والخدماتي، وقطاع 

 الحرف الیدویة والمقاوالت. 

% من العدد 58إن معظم المشاریع المنتسبة للغرفة التجاریة هي ذات طابع تجاري، وتشكل ما نسبته 

%، یلیه القطاع 23الكلي للمشاریع المنتسبة، وفي المرتبة الثانیة یأتي القطاع الصناعي بنسبة 

%، وقطاع 1%، والقطاع الزراعي بنسبة 2%، ثم القطاع الحرفي بنسبة 15الخدماتي بنسبة 

%.  1المقاوالت بنسبة 

% من المشاریع الصغیرة المنفذة في المحافظة هي مشاریع عائلیة، بینما 91وأظهرت نتائج المسح أن 

منها فقط  %3% من المشاریع غیر المنتسبة عائلیة، بینما 97% منها فقط غیر عائلیة، كما أن 9

غیر عائلیة، وهذا یؤكد طبیعة العالقات األسریة في المجتمع الفلسطیني وأهمیة التكافل األسري الذي 

، ومحدودیة الخیارات األخرى في أغلب األوقات. (غرفة تجارة وصناعة  نسبیةنیشكل شبكة أما

). 2015محافظة بیت لحم، 
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 التي تواجه )1.2 موضحة بالجدول رقم(وعلى الرغم من ذلك، إال أن هناك مجموعة من المعیقات

أصحاب المشاریع في محافظة بیت لحم استنادًا إلى نتائج تحلیل الدراسة المنفذة من قبل غرفة التجارة 

  .والصناعة في بیت لحم

 ) المعیقات التي تواجه أصحاب المشاریع الصغیرة في محافظة بیت لحم.1.2الجدول رقم (

 النسبة % البند الرقم

 32انعدام االستقرار السیاسي واالقتصادي یشكل عائقًا أمام المنشآت الصغیرة والمتوسطة.  1

 24المعابر التجاریة تشكل عائقاً .  2

 18شروط الحصول على المواد الخام معیقاً .  3

 26مثل: عدم تطبیق القوانین والتشریعات، وارتفاع أسعار البنیة التحتیة.  معیقات أخرى، 4

 

محدودیة وجود أنظمة مالیة أو إداریة مهنیة، وهذا ، ومحدودیة التخطیط االستراتیجيباإلضافة إلى 

متوقع، حیث أن معظم هذه المنشآت صغیرة ومتوسطة وصغیرة جدًا، ومعظمها منشآت عائلیة، 

ومعظم القائمین علیها من "المدرسة القدیمة" التي تتأثر بالمحاسبة الیدویة وأنظمة اإلدارة النمطیة، وال 

 ).2015تتبع األسالیب الحدیثة في الترویج أو التواصل.(غرفة تجارة وصناعة محافظة بیت لحم، 
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تعتبر المشاریع الصغیرة في محافظة بیت لحم ذات طابع عائلي،  كما أنه في اآلونة األخیرة توجه 

المواطنین إلى إنشائها بشكل فعال، وهذا توجه منطقي نتیجة االغالقات بسبب االحتالل اإلسرائیلي 

ومحدودیة التصاریح للعمل داخل األراضي المحتلة، مما یضطر الناس إلى البحث عن وسیلة للرزق. 

فكان التوجه إلى إنشاء المشاریع الصغیرة بمختلف المجاالت. وكان بعضها ینجح ویستمر ویحقق 

عائدا مالئما لألسرة، والبعض األخر یغلق نتیجة لعدة أسباب، إال انه ال بد من التأكید على انه 

 المشاریع الصغیرة لها الدور الفعال في إیجاد فرص عمل لبعض األفراد في المحافظة.

 المشاریع الصغیرةوعوامل فشل المبحث الثاني: عوامل نجاح  2.2
 

 مقدمة 1.2.2 

 

یعتمد على مجموعة من تعددت عوامل نجاح وفشل المشاریع الصغیرة بشكل عام، وبناء المشروع 

تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على عملیة نجاح أو فشل هذا المشروع، العناصر العامة والتي 

، ثم التطرق إلى عوامل فشل ونجاح أي مشروع. ) أدناه2.2والمبینة في الجدول رقم(

 ) العناصر العامة التي یتشكل منها المشروع2.2الجدول رقم(

 الوصف العنصر الرقم

 المستفید من مخرجات المشروع، وهذا الفرد قد یكون خارجیًا أو داخلیًا بالنسبة  العمیل 1

للمشروع، ویمثل المستخدم النهائي لهذه المخرجات، وكذلك یرى على أنه الشخص 

الذي طالب بالمشروع مبدئیًا، أو الذي أصبح مرتبطًا ومتداخًال معه بعد اكتماله، 

ویمكن أن یكون هناك العدید من العمالء ذوي االحتیاجات المختلفة، مما یؤدي إلى 
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 تحقیق مختلف المتطلبات بالنسبة للمشروع.

الشخص الذي یتحمل المسؤولیة الیومیة لعمل المشروع، ومكلف بتنفیذ هذا العمل في  مدیر المشروع 2

 الوقت المحدد بمیزانیة متفق علیها.

 األشخاص الذین ینفذون المهمات المخططة في جدول المشروع فریق عمل المشروع 3

 ).2005( الضالعین،

إن تلك العناصر العامة هي عناصر مهمة جدًا یجب أخذها في عین االعتبار عند تنفیذ أي مشروع، 

وهي الركائز األساسیة التي یبنى من خاللها المشروع، والتي نضمن من خاللها نجاح أو فشل أي 

مشروع، حیث تعتبر الكیفیة التي یسهم بها كل فرد في النجاح أو الفشل عامًال أساسیًا في إدارة 

المشروع. 

من هنا یمكن التطرق اآلن إلى عوامل نجاح المشروع بشكل عام، والتي تعتمد باألساس على عناصر 

هذا المشروع. 

 عوامل نجاح المشاریع الصغیرة 2.2.2
 

 ةمقدم

عوامل نجاح المشاریع الصغیرة المقصود بها العوامل التي تساهم بشكل كبیر في نجاح أي مشروع، 

وترتبط بشكل رئیسي بعناصر المشروع، والبد من مراعاتها من أجل المساهمة في نجاح المشروع عند 

 :تنفیذه، ویمكن تقسیم هذه العوامل كالتالي
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 عوامل مرتبطة بطبیعة المشروع

 

مراعاة وضع خطة تنفیذیة للمشروع بعنایة شاملة من أجل ضمان ما یكفي من الوقت والمرونة  -

 والتعامل مع صعوبات غیر متوقعة في حال ظهورها.

 وجود سیولة كافیة لتمویل المشروع. -

تناسب فكرة المشروع بالبیئة المحیطة المنفذ فیها.   -

عوامل مرتبطة بصاحب المشروع 
 

 التزام فریق العمل بالوقت وٕاعطائه أهمیة كبیرة. -

 ).2009ضرورة وجود تقاریر دقیقة عن حالة المشروع والصعوبات المحتمل نشوؤها.(الحطاب، -

العمل بشكل جماعي وبشكل منظم، وهذا یزید من فاعلیة النجاح والتقدم بالمشروع؛ ألن ذلك یحسن  -

 .Addis Ababa,2011) من صنع القرار، ویساعد في أخذ قرارات سلیمة.(

 تقییم موضعي لقدرة واستعداد فریق العمل إلقامة ذلك المشروع. -

وجود قدرات ریادیة لدى المدیر وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة، ورغم أهمیة إعداد دراسة  -

الجدوى االقتصادیة للمشروع بشكل عام، إال أن النجاح یكمن في الطریقة التي یتم بها التخطیط وتنفیذ 

وٕادارة المشروع. 

تقییم نقدي للمخاطر الكامنة في المشروع، أي األضرار المحتملة المرتبطة بتلك المخاطر، وقدرة فریق  -

 ).2009المشروع على إدارة تلك المخاطر.(الحطاب،
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عوامل مرتبطة بالمؤسسة الممولة للمشروع 
 

 ).2009وضع خطة مالئمة للطوارئ التي یمكن أن تستخدم في المشروع. (الحطاب، -

التركیز على رأس المال البشري من خالل التنسیق لدورات تدریبیة للقائمین على المشاریع، وذلك  -

 ).Durim،2013لتحفیزهم نحو السعي لتحقیق النمو للمشروع الذي یمتلكونه.(

 

 عوامل فشل المشاریع الصغیرة 3.2.2
 

مجموعة العوامل التي من الممكن أن تساهم في فشل الوصول إلى هدف المشروع، وقد تم تقسیم هذه 

العوامل إلى ما یلي:  

عوامل مرتبطة بطبیعة المشروع 
 

 التحدید السیئ ألهداف المشروع من البدایة. -

اختیار موقع غیر مالئم للمشروع، وهو یعتبر سببًا رئیسیًا في فشل المشروع، فالمشروع الصغیر یعتمد  -

 على عدد المستهلكین نتیجة صغره، لذلك یجب اختیار مكان مالئم ومناسب. 

تدني مستوى إنتاجیة العمل نتیجة تناول ما یتبادر إلى ذهن من یرید العمل على إنشاء مشروع صغیر  -

بعد أن یقتنع بأن لدیه القدرة على عمل فكرة جذابة تدفع الشخص للبدء بالعمل علیها دون دراسة 

 إمكانیة تطبیقها بشكل دقیق.

عدم توفر السیولة النقدیة المناسبة للمشروع، والتي تجبر صاحب المشروع على االستدانة، ثم العجز   -

). 2009في سداده، مما یعثر سیر المشروع.(الحطاب،
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عدم مراعاة التوزیع الجغرافي بالنسبة النتشار المشروعات الصغیرة والمتوسطة، حیث یالحظ تركزها  -

 )2005في المناطق الرئیسیة دون غیرها. (الخضر وحرب،

تشابه خدمات المشاریع في نفس المنطقة الجغرافیة، وعدم وجود میزة فریدة لتمیز المشروع في  -

 ).2009المنطقة.(الحطاب،

ضعف البنیة التحتیة، والمتمثلة في قصور الخدمات في مجالي النقل والكهرباء وغیرهما.(الخضر  -

). 2005وحرب،

 عوامل مرتبطة بصاحب المشروع

 
 عدم القدرة على بناء فریق متعاون، واتصال غیر فعال بین فریق العمل.  -

عدم فهم قدرات وٕامكانیات الفریق في أداء العمل، وعدم وضوح نطاق العمل، أو عدم السیطرة  -

 علیه كعملیة من عملیات المشروع. 

 غیاب االلتزام عند فریق العمل،مما یؤدي إلى عدم السرعة في األداء.  -

 عدم القدرة على توقع المشكالت، وعدم وضع خطة إلدارة المخاطر.  -

 ضعف عملیة المراقبة والمتابعة والتقییم للمشروع بشكل دوري. -

عدم كفاءة وفاعلیة اإلدارة، وهذا سبب رئیسي لفشل المشاریع، فاإلدارة علم وفن تحتاج إلى مهارات  -

 ).2009وخبرات إداریة. (الحطاب،

غیاب التخطیط العلمي، والذي یعمل على تدني مستوى اإلنتاج، واستخدام غیر كاٍف لإلمكانات  -

والطاقات الموجودة لدى فریق العمل، وعدم القدرة على متابعة اإلنتاج وجودة العمل وتصحیح الخلل 

 في الوقت المناسب.
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عدم االلتزام الكافي من قبل إدارة المشروعات بإدارة المشروع المالیة، وباألصول والقواعد الحسابیة،  •

وٕاعداد الموازنات التقدیریة والنهائیة، وتطبیق مبادئ محاسبة التكالیف الفعلیة والمعیاریة، وهذا یقود إلى 

ضرورة االعتماد على الخبرة المحاسبیة التي تتطلب مبالغ كبیرة لقاء خدماتها المحاسبیة 

 ).2005واالستشاریة.(الخضر وحرب،
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عوامل مرتبطة بالمؤسسة الممولة للمشروع 
 

عدم القیام بالدراسات الالزمة، سواء دراسة الجدوى، أو دراسات أولیة قبل إنشاء المشروع،  -

خاصة أن السوق متغیر، والمستهلك متغیر، لذلك نحتاج إلى دراسة توضح لنا عدد المنشآت 

 التي تغطي الطلب المشروع.

عدم توفر قاعدة البیانات والمعلومات الكافیة عن المشروعات الصغیرة أو المتوسطة، والتي  -

تساعد في حال توفرها في إعداد السیاسات واالستراتیجیات، وعدم اإللمام لدى غالبیة أصحاب 

 المشاریع الصغیرة والمتوسطة بالمعلومات ذات الطابع الفني واإلداري واالقتصادي.

عدم وجود قانون موحد للمشروعات یضع تعریفًا محددًا بها، وینظم نشاطاتها، ویقدم لها  -

 ).2005التسهیالت في میادین الترخیص والتمویل.(الخضر وحرب،

 

من أجل ضمان نجاح أي مشروع، وضمان عدم الوقوع  في أي أخطاء تؤثر على نجاح المشروع، 

یجب على كل مشروع أن یشمل خطة إدارة المخاطر لمواجهة أي مشكالت وعقبات، سواء كانت 

وان دراسة عوامل نجاح داخلیة، أو خارجیة، قد یتعرض لها بشكل مفاجئ أي مشروع بشكل عام. 

 وفشل المشروع بأسس علمیة ونظریة یساعد صاحب المشروع على نجاح  مشروعه واستمراریته. 
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المبحث الثالث: تجارب بعض الدول في مجال المشاریع الصغیرة  3.2
 

مقدمة 

 

 هنا تجارب بعض الدول في مجال المشاریع الصغیرة من النواحي القانونیة وغیرها من  الدراسةتتناول

الجوانب المختلفة، كما نحاول توضیح آلیة تعامل تلك القوانین في هذه الدول مع القضایا المختلفة 

ذات العالقة بهذه المشاریع، كتعریف المشاریع والمنشآت الخاصة بها، وٕاجراءات تسجیلها وترخیصها، 

 مقارنة هذه التجارب في موضوع الدراسةوالحوافز التي تقدمها الدولة لهذه المنشآت، ثم توضح 

 المشاریع بالتجربة الفلسطینیة على أرض الواقع. 

 

 التجربة األردنیة 1.3.2
 

% من إجمالي المؤسسات العامة في مختلف القطاعات 90المشاریع الصغیرة تشكل ما یزید عن 

% من الناتج 50% من القوى العاملة، وتسهم بما یقارب  60االقتصادیة، حیث أنها تستوعب حوالي 

المحلي، مما یعني ضرورة إعطاء هذه المؤسسات في األردن أهمیة كبرى، وذلك من خالل تطویرها، 

ثائر).  وتقلیل العقبات التي تحد من نموها، لتكون محركًا في القوى االقتصادیة.(قدومي،

، حیث بلغ عددها في عام 5201 و 2011شهدت األردن نموًا في عدد المشاریع الصغیرة بین عامي 

% من إجمالي المشاریع االقتصادیة العاملة، 6.7) مشروعًا صغیرًا، وتشكل حوالي 16307 (2015

)، وكان نمو المشاریع الصغیرة في القطاع الصناعي 10454 (2011بینما كان عددها في عام 
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%.(مرصد المشاریع الصغیرة 79.1%، وقطاع الخدمات وقطاع التجارة بنسبة 34بنسبة 

). 2017والمتوسطة،

أصبحت المشاریع الصغیرة في األردن محور اهتمام الحكومة؛ بسبب قدرتها الكافیة على معالجة 

قضیة هامة، أال وهي خلق فرص العمل، كما أن للمشاریع الصغیرة دورًا هامًا في القطاع الخاص 

% من الناتج المحلي.  50تحدیدًا؛ ألنها تساهم بما نسبته 

الجدیر ذكره، یمكن تصنیف أغلبیة القطاع الخاص في األردن ضمن إطار المشاریع الصغیرة 

 .Smeadvisorarabia.com )والمتوسطة.(

وعلیه، فالمشاریع الصغیرة هي المحرك الفعلي لالقتصاد الوطني في األردن، وتشكل شبكة األمان 

االجتماعي للدولة ومساهمتها المؤثرة في تحضیر السوق وكبر مساهمتها في دفع الضرائب. 

ویمكننا اعتبار أن طبیعة المعوقات التي تواجه المشاریع الصغیرة جزء من إشكالیة االقتصاد األردني، 

وتؤثر سلبًا على ارتفاع نسبة البطالة في ظل غیاب االقتصاد المنتج والمحفز لالستثمار، وانعدام 

 Smeadvisorarabia.com ). البرامج الداعمة للمشاریع الصغیرة. (

وفي األردن، تواجه المشاریع الصغیرة بعض العقبات، والتي یمكن توضیح بعضها في ما یلي: 

 مشكلة إداریة: إن العدید من المؤسسات العاملة في مجال دعم المشاریع الصغیرة بحاجة إلى  .1

 دعم وتأهیل في المجال الفني لكي تتمكن من تقدیم المساعدات الفنیة الالزمة.

مشكلة تمویلیة: صعوبة التمویل عائق أمام عدد كبیر من المشاریع في األردن نتیجة غیاب  .2

األصول المقبولة في المصاریف، ونقص أنظمة المحاسبة المالئمة، وتردد الجهات من تمویل 

 المشاریع بسبب الخطورة العالیة.
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 معوقات تساعد في تأخر تطور هذا القطاع، ومنها: ارتفاع تكلفة النفقات المباشرة. .3

 Smeadvisorarabia.com). عدم فعالیة برامج اإلعفاءات والضرائب. ( .4

 جهة أو مؤسسة تقدم وتوفر تمویًال، إال أنه ال یوجد ترتیب وتنسیق 34وعلى الرغم من وجود 

ألعمالها، األمر الذي یؤكد مدى أهمیة تحدید دور كل هذه الجهات وتوحید مرجعیتها، لتكون تحت 

إطار مظلة ومرجعیة واحدة. 

لذلك یجب تبني مشروع یهدف إلى حمایة المشاریع الصغیرة من خالل صنع سیاسات متعلقة على 

صورة قانون شامل خاص بنظم أعمالها، ووضع برامج تمویلیة بضمانات حكومیة لزیادة الفرص 

 Smeadvisorarabia.com). للحصول على تمویل.(

التجربة المصریة  2.3.2
 

) المشاریع الصغیرة اعتمادًا على رأس المال 2004 لسنة 141عرف قانون التنمیة في مصر (رقم 

 كالتالي: بشكل أساسي، وعلى عدد العمال بشكل ثانوي،

المشروع الصغیر جداً : هو كل مشروع یمارس نشاطًا اقتصادیًا إنتاجیًا أو خدمیًا أو تجاریًا، 

 آالف دوالر أمریكي. 9ویقل رأسماله المدفوع عن حوالي 

المشاریع الصغیرة: هي كل المشاریع الفردیة التي تمارس نشاطًا اقتصادیًا إنتاجیًا أو تجاریًا أو خدمیًا، 

 ألف دوالر أمریكي، وال 177 ألف دوالر أمریكي، وال یتجاوز 9وال یقل رأسمالها المدفوع عن حوالي 

 ).2009، حامد، وآخرون عامالً .(50یزید عدد العاملین فیها عن 
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أصــــدر الجهـــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء دراسة عــن "واقع المشاریع الصغیرة في مصر وقد 

"، وأكدت الدراسة أن عدد المشاریع الصغیرة الممولــة من 2015 و2009خالل الفترة الواقعة بین 

 ألف فرصة 430.4لف مشـروع، ووفـرت هـذه المشروعات أ 103.2الصندوق االجتماعي للتنمیـة بلغ 

، ویعد نشـاط اإلنتـاج الزراعي من أكثر األنشطـة التي 2015 و2009عمل خـالل الفتـرة الواقعة بین 

). veto gate ،2016% من إجمالي عدد المشاریع. (62.5تمولها وزارة التضامن االجتماعي بنسبة 

المشاریع الصغیرة في مصر تواجه مشاكل وتحدیات تعیق تطورها  وعلى الرغم من ذلك، إال أن

وتقدمها،ویمكن إجمالها في األمور التالیة:   

 قلة الخبرة اإلداریة. .1

 نقص العمالة الماهرة.  .2

 نقص االعتماد على التقنیات الحدیثة. .3

 التعرض إلى تعقیدات بیروقراطیة للحصول على التراخیص. .4

صعوبة الوصول للتمویل، وهي التحدي األكبر بین كل هذه التحدیات، كون انخفاض رأس المال  .5

 الخاص بتلك الشركات یهددها بالفشل، ویقلل من فرصتها بالصمود والنمو.

م "تحفیز المشروعات الصغیرة والمتوسطة كآلیة 2013منتدى البدائل العربي للدراسات، القاهرة 

 .لمواجهة البطالة" 

ساهمت الحكومة المصریة في تشجیع وتحفیز األفراد والمنظمات على المشاریع    في الوقت نفسه،

الصغیرة ومتناهیة الصغر والمتوسطة، من خالل تبسیط إجراءات تسجیل المنشآت المرتبطة بالمشاریع 

الصغیرة والصغیرة جدًا وترخیصها، وتسهیل عملیة تسجیل هذه المشروعات عند إنشائها. 

 وقد تعددت إجراءات وآلیات التحفیز في مصر، حیث تمثلت في ما یلي: 
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أشار قانون تنمیة المشاریع الصغیرة في مصر إلى تأسیس الصندوق االجتماعي، وهو الجهة  •

المختصة بالعمل في تنمیة المشاریع المرتبطة بالمشاریع الصغیرة، وذلك عن طریق التخطیط والتنسیق 

والترویج النتشارها ومساعدتها في الحصول على ما تحتاجه من تمویل وخدمات، وذلك بالتعاون مع 

الوزارات وأجهزتها والهیئات العامة ووحدات اإلدارة المحلیة وغیرها من الجهات ذات العالقة، حیث 

ینشئ الصندوق االجتماعي للتنمیة في مكاتبه أو في فروع الصندوق في المحافظة وحدات خدمة 

للمشاریع الصغیرة، تتولى كافة إجراءات التسجیل، واستصدار التراخیص والموافقات التي تفرضها 

 یومًا من 30التشریعات الالزمة لممارسة نشاطها بشكل رسمي ونظامي، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

 تاریخ تقدیم المستندات إلى الجهات اإلداریة المختصة بمنح التراخیص. 

  یلعب هذا الصندوق دورًا رائدًا في مجال التنمیة في مصر، حیث أصبح الصندوق مؤسسة تنمویة

متكاملة ذات توجه جدید تضطلع بالعدید من المهام، منها: خلق اآللیات التي من شأنها استیعاب 

مردود العولمة، تعبئة الجهود للتخفیف من مخاطر العزلة االجتماعیة، اإلسهام في التخفیف من حدة 

الفقر ومواجهة البطالة،خلق المزید من فرص العمل ألصحاب المشروعات الصغیرة الجدیدة، توفیر 

حزم ائتمانیة والمساعدة الفنیة ألصحاب المشروعات الصغیرة، إكساب أصحاب المشروعات الصغیرة 

المهارات المطلوبة للنجاح، وٕامدادهم بالمعرفة التكنولوجیة، سواء كانت مصریة، أو دولیة.المصدر 

 نفسه. 

  شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمشروعات 159أنشئت طبقًا لقانون الشركات المصري رقم 

، بمساهمة تسعة  بنوك مصریة، وذات ملكیة مشتركة، 1991الصغیرة كشركة مساهمة عامة عام 

إضافة إلى شركة التأمین، وتهدف الشركة إلى تشجیع وتنمیة المشاریع المرتبطة بالمشاریع الصغیرة في 

مختلف المجاالت اإلنتاجیة والخدماتیة وتطویرها، من خالل تسهیل حصول تلك المنشآت على 

 االئتمان المصرفي الالزم لإلنشاء، أو لتطویر أدائها، أو تسهیل مزاولتها للنشاط. المصدر نفسه. 
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  صدر بناًء على تعلیمات البنك المركزي إعفاء البنوك التي تمنح قروضًا وتسهیالت ائتمانیة للشركات

%، وذلك في 14والمشاریع الصغیرة من نسبة االحتیاطي التي تودعها لدى البنك المركزي والبالغة 

 . 2009حدود ما یتم منحه من ائتمان لهذه النوعیة من المشروعات اعتبارًا من بدایة عام 

  تحصل المنشآت المرتبطة بالمشاریع الصغیرة في مصر على التمویل من عدة مؤسسات، وهناك

المؤسسات الحكومیة التي تقدم خدماتها المالیة من خالل مؤسسات تمویلیة حكومیة. 

  تقدم المؤسسات الحكومیة الخدمات المالیة للمشاریع من خالل مؤسسات حكومیة غیر تمویلیة

باألصل، كوزارة التجارة الخارجیة، والتي توفر المساعدة المالیة للمشروعات الصغیرة، وصندوق التنمیة 

 الذي یقوم بإقراض مختلف مشروعات التنمیة الریفیة وبدون أسعار الفائدة.

  ،تقدم الخدمات المالیة للمشاریع الصغیرة عن طریق برامج حكومیة أخرى، كبرنامج األسر المنتجة

والذي یهدف إلى تنمیة الموارد االقتصادیة لألسر محدودة الدخل في مجال الصناعات المنزلیة 

 والصناعات الصغیرة والریفیة. المصدر نفسه. 

  تحصل المشاریع الصغیرة على التمویل المباشر من البنوك التي تقدم قروضًا مباشرة من محافظ

قروضها الخاصة، باإلضافة إلى تعاونها مع الصندوق االجتماعي بهدف إقراض الفئات المستهدفة من 

 ).2009برامج الصندوق. المصدر نفسه. (حامد، وآخرون،
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التجربة التونسیة  3.3.2
 

 اتبعت تونس آلیات في تحفیز المنشآت على االستثمار بالمشاریع متناھیة الصغر  والصغیرة، أبرزھا:

عملت وكالة تشجیع االستثمار في تونس على تأسیس مكتب واحد یعمل على تقدیم الخدمات اإلداریة  •

والقانونیة للمشروعات الصغیرة، ولهذه الوكالة مكاتب في معظم األقالیم، ویضم المكتب ممثًال عن 

مختلف الهیئات الحكومیة المشاركة في تأسیس وتسجیل وترخیص المشروعات الجدیدة. ویهدف هذا 

المكتب إلى تشجیع الشركات واألفراد على تأسیس مشروعاتهم بشكل رسمي ومنظم، وتسهیل 

اإلجراءات الالزمة للمشروع في األعمال التجاریة إلنشاء كیان قانوني، سواء كان المتقدم فردًا عادیًا، 

 ساعة من تقدیم الطلب.(حامد، 24أو شركة مساهمة، بحیث تتم اإلجراءات في غضون 

 ).2009وآخرون،

أصدرت الحكومة التونسیة عدة قوانین قدمت الحوافز للمنشآت المتعلقة بالمشاریع الصغیرة والمتوسطة.  •

، والخاص بإنشاء الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقلیدیة 1981 لسنة 76اهتم القانون  •

والمهن الصغرى، بتمویل المنشآت في هذه القطاعات، بهدف النهوض بالعمل المستقل، والتشجیع على 

تأسیس أو توسیع المؤسسات الصغرى في مجال اإلنتاج والخدمات باستثناء األنشطة ذات الصبغة 

التجاریة أو الزراعیة، ویشترط الصندوق أن تكون المنشآت على شكل مؤسسات فردیة أو شركات 

أشخاص یتمتعون بكفاءة ومهنیة مالئمة، كما یكون أفرادها متفرغین بشكل كلي إلدارة المشروع، وعدا 

% من 6عن منح القروض لهذه المنشآت بفوائد بسیطة، یتم منح المنتفع منحة استثمار تقدر بنسبة 

% للمناطق التي یراد تشجیع هذه المشروعات فیها، 21تكلفة المشروع مبدئیًا، وترفع هذه النسبة إلى 

 % للمناطق األولى بالتنمیة.25بهدف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، ویمكن أن تصل إلى 
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، والمتعلق بمنح الحوافز االستثماریة للمنشآت العاملة، یمنح إعفاء 1993 لسنة 120بموجب القانون  •

% من األرباح المعاد استثمارها، وٕاعفاء من 35% من األرباح من ضریبة الدخل، وكذلك إعفاء 35

الرسوم الجمركیة وضریبة القیمة المضافة على المعدات المستوردة، وٕاعادة ضریبة القیمة المضافة التي 

% في حالة شراء معدات محلیة الصنع، إضافة إلى منح حوافز خاصة لكل قطاع 12تشكل نسبة 

 من ضریبة الدخل 5.5على حدة، فعلى سبیل المثال: تعفى المشروعات التي تصدر للخارج بنسبة 

 على األرباح.

 تأسیس صنادیق المساعدة على اإلنشاء، وتؤسس هذه الصنادیق 2005 لسنة 58یتم بموجب القانون  •

لمساعدة المبادرین أو أصحاب المنشآت الناشئة على استغالل االختراع في بدایة عملهم، واستكمال 

الدراسات الفنیة والجدوى االقتصادیة، والوصول إلى مستوى مرٍض من التطور التكنولوجي، وتم تأسیس 

، وذلك بهدف توفیر التمویل لألشخاص الذین ال تتوفر لدیهم 1997البنك التونسي للتضامن عام 

الموارد الالزمة إلنشاء المشروع الصغیر أو الضمانات الكافیة لالقتراض من البنوك أو المؤسسات 

). 2009التمویلیة األخرى. (حامد، وآخرون،
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بعد االضطالع على التجارب المختلفة اتضح خالل ذلك اتضح انه المشاریع الصغیرة تشكل نسبة 

 كبیرة من إجمالي المشاریع في التجارب السابقة.

كما أنه في مختلف التجارب األردنیة والمصریة والتونسیة، أصبحت فیها المشاریع الصغیرة محور 

اهتمام الحكومة، وذلك ألنها تسهم في خلق فرص عمل، وتؤثر على الناتج المحلي، فهي تعتبر 

 المحرك الفعلي لالقتصاد الوطني لدیهم.

تواجه المشاریع الصغیرة في التجارب السابقة بعض العقبات التي من الممكن أن تكون سببا في عدم 

نجاح المشروع وعدم استمراریته، وهذه العقبات ممكن أن تكون إداریة، وذلك نظرًا إال أن المشاریع 

الصغیرة أغلبها تكون ذات طابع عائلي، باإلضافة إلى وجود ضعف في األنظمة المحاسبیة، التي من 

الممكن أن تكون یدویة في أغلب المشاریع الصغیرة، كذلك عدم وجود الخبرة الكافیة لدى صاحب 

 المشروع ممكن أن تكون سبب في فشل المشروع، وعدم فعالیة برامج الضرائب واإلعفاءات.
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 التجربة الفلسطینیة 4.3.2
 

% من حجم الناتج المحلي الفلسطیني، 95تمثل المشاریع الصغیرة والمتوسطة في فلسطین ما نسبته 

وتفاوتت نسبة مساهمتها في االقتصاد الفلسطیني؛ نظرًا لمروره في مراحل عدیدة، والتي ساهمت بشكل 

كبیر في تقلیص المشاریع بنسبة كبیرة قبل عودتها بقوة في السنوات األخیرة؛ بسبب ارتفاع معدل بطالة 

  %.23الخریجین الجامعیین إلى نحو 

وتلعب المشاریع الصغیرة والمتوسطة في فلسطین دورًا رئیسیًا في عملیة التنمیة االقتصادیة، حیث أنها 

منتدى األعمال الفلسطیني، % من المشروعات االقتصادیة العاملة في فلسطین. (99تمثل نحو 

2014.( 

 كما أن المشاریع الصغیرة في فلسطین تحد من انتشار البطالة في االقتصاد الفلسطیني، خاصة أن 

وتشجع على االبتكار واإلبداع، حیث أن )،2012برهم ومروة،المجتمع الفلسطیني ال یزال فتیًا (

). 2006 (خلف،االبتكار والتجدید یعززان قدرة الشركة على البقاء في السوق وصمودها أمام المنافسة.

هي مصدر أساسي لترجمة أفكار المجتمع إلى مشاریع على أرض الواقع،  كما أن هذه المشاریع 

). 2012برهم ومروة،تساهم في تنمیة وتطویر التنمیة، سواء كانت اقتصادیة، أو اجتماعیة. (

تعتبر هذه المشاریع إحدى الوسائل المهمة في إدماج المرأة الفلسطینیة وٕاشراكها في من ناحیة أخرى، 

.) 2009عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. (حسن ومحمد،

وقد تمیزت المشروعات الصغیرة والمتوسطة والمتناهیة الصغر بالطابع العائلي من حیث اإلدارة 

، اهتمت بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة، وسمحت 1994والتمویل، ومنذ قدوم السلطة عام 

بإنشائها، وتم تنظیمها وفق القانون الفلسطیني، غیر أنه لم یكتمل إعداد القانون المنظم لها، والذي یحد 
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منتدى األعمال من التحدیات التي تواجهها، خاصة في جانب الضریبة التي تحصلها الحكومة.(

 ).2014الفلسطیني، 

وعلى الرغم من صغر حجمها، إال أنها تسم إسهامًا كبیرًا في دفع عجلة النمو االقتصادي، وخلق 

% من مجموع األیدي العاملة في القطاع الخاص، ولعل أهم ما 85فرص العمل، حیث تشغل نحو 

یمیز هذه المشاریع: انخفاض رأس المال، والمرونة التشغیلیة، وقلة التكالیف التشغیلیة، كما أنها أثبتت 

وعبر السنوات مرونة كبیرة في مواجهة التقلبات السیاسیة وظروف السوق المتغیرة. (التقریر السنوي 

 ).2014لصندوق االستثمار الفلسطیني، 

وكأي قطاع آخر في فلسطین، تواجه المشاریع الصغیرة والمتوسطة في فلسطین مجموعة تحدیات 

تعیق إمكانیة نموها وتطورها، ومن أبرز تلك التحدیات: محدودیة الحصول على رأس مال، والتمویل 

البنكي، والحاجة إلى تطویر الخبرة اإلداریة والفنیة، وقلة الخبرات، وضعف الحوكمة، وتتمثل أهم 

العوامل التي تساهم في فشل المشاریع الصغیرة والمتوسطة في فلسطین في الكساد التجاري، وعدم 

منتدى األعمال كفایة رأس المال، والدیون الهالكة، والمنافسة، والتغیرات الغیر مالئمة للمنطقة. (

 ).2014الفلسطیني، 

أما المشكالت التي تواجه المشروعات الصغیرة والمتوسطة في فلسطین، فهي: 

المشاكل ذات العالقة القانونیة والتشریعیة:إن غیاب البیئة القانونیة والتشریعیة لعمل المشروعات  •

الصغیرة والمتوسطة أدى إلى عدم وضوح الرؤیة تجاهها، وعدم القدرة على وضع خطط مستقبلیة 

 لتنمیتها.

المشاكل ذات العالقة بالبنیة التحتیة: یمكن مالحظة انخفاض خدمات البنیة التحتیة في فلسطین،  •

 خاصة خدمات المیاه والكهرباء واالتصاالت والطرق المعبدة؛ نظرًا الرتفاع تكالیفها.
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مشاكل ذات عالقة بالسوق والتسویق: تواجه المشروعات الصغیرة والمتوسطة مشاكل من حیث  •

 الضعف في الخبرة التسویقیة للمنتجین، وتتعمق هذه المشكلة في األسواق الخارجیة.

كتدني جودة بعض  مشاكل تتعلق باإلنتاج: فلسطین تواجه العدید من المشاكل المتعلقة باإلنتاج، •

 المنتجات، األمر الذي أثر على القدرة التنافسیة للمنتجات وأضعفها.

المشاكل المتعلقة بالتمویل: یعتبر التمویل عائقًا رئیسیًا أمام نمو المشاریع الصغیرة؛ نظرًا لعدم وجود  •

إطار قانوني كامل للقوانین المالیة، باإلضافة إلى أنه یصعب تأمین كافة األوراق المطلوبة للحصول 

على التمویل للمشاریع الصغیرة في كثیر من األوقات، والمشاریع الصغیرة تعاني من تدني نسب 

 التمویل المقدم لها، سواء التمویل بغرض توسیع المشروع وأنشطته، أو لزیادة رأس المال.

(Atout,2015) .
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 مقارنة التجارب مع التجربة الفلسطینیة 5.3.2

 
تعقیب على واقع التجربة الفلسطینیة مقارنة مع تجارب الدول العربیة، فإن الباحثة تالحظ 

ما یلي: 
 
أن التجارب السباقة والفلسطینیة أكدت على أهمیة وجود تمویل یتناسب مع فكرة المشروع، وبالضرورة  -

تتناسب فكرة المشروع مع البیئة المحیطة والمنطقة الجغرافیة المنفذة للمشروع من اجل تحقیق نجاح 

 ومن ثم استمراریة المشروع. 

أن كل من التجارب السباقة والتجربة الفلسطینیة أكدت على أن نجاح واستمرار المشروع یعتمد بشكل  -

رئیسي على ضرورة وجود تخطیط مسبق للمشروع وخبرات ومهارات إداریة ومحاسبیة عند صاحب 

 المشروع مع ضرورة وجود المتابعة والتقییم المستمر.  

بعض الدول العربیة تحفز على المشروعات الصغیرة من خالل عمل العدید من التسهیالت في  -

اإلجراءات القانونیة المتعلقة بجمیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وهذا غیر ملموس في اإلجراءات 

القانونیة الفلسطینیة، حیث توجد في فلسطین مجموعة من اإلجراءات المحفزة لتنفیذ المشاریع  الصغیرة 

ویعتبر هذا النقص والمتوسطة، لكن هذه اإلجراءات غیر كافیة لتطویر وتقدم المشروعات الصغیرة. 

إحدى المحددات المتعلقة بعوامل فشل المشاریع المرتبطة بالجهات المانحة كون الحكومة تعتبر إحدى 

 المساهمین في تسهیل إنشاء المشاریع الصغیرة.

بعض الدول العربیة تعمل على تخصیص صندوق اجتماعي مختص لتنمیة المشاریع الصغیرة من  -

حیث تم اعتماده واعتباره في بعض الدول مؤسسة تنمویة، في المقابل، فإن  خالل التنسیق والتخطیط،

التجربة الفلسطینیة في بدایة طریقها لهذا التخصیص من الناحیة التنمویة، وجعل برنامج التمكین 

) جزءًا من الخطة UNDP) التابع لمؤسسة (DEEPاالقتصادي لمساعدة األسر الفلسطینیة (
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اإلستراتیجیة لوزارة التنمیة االجتماعیة الفلسطینیة لدعم المشاریع الصغیرة هو بدایة تنظیم وتأسیس 

 لبناء المشاریع الصغیرة بالطریقة الصحیحة. 

بعض الدول تعمل على تنظیم تسهیالت بنكیة وٕاعفاءات ضریبیة من قبل البنوك التي تمنح قروضًا  -

بقرارات من البنوك المركزیة، وعلى خالف ذلك، فإن المؤسسات التي تقدم قروضًا في فلسطین تعاني 

من العدید من اإلجراءات البنكیة والمعقدة والفوائد العالیة على أي قروض یتم إقراضه، من أجل تنفیذ 

هذه المشاریع، على الرغم من سعي بعض البنوك الفلسطینیة إلى تخصیص دوائر خاصة ُتعنى 

 بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة ودعمها. 

بعض الدول العربیة تحفز على تنفیذ المشاریع الصغیرة، من خالل العدید من الجهات الخاصة  -

والحكومیة وغیرها من المؤسسات، وهذا ما نالحظه في التجربة الفلسطینیة، حیث توجد في فلسطین 

 العدید من المؤسسات التي توفر الدعم والتسهیالت لتنمیة المشاریع الصغیرة.
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 المبحث الرابع: التنمیة االقتصادیة 4.2
 

 مقدمة 1.4.2
 

للمشاریع الصغیر دور كبیر في دفع النشاط االقتصادي نحو التنمیة االقتصادیة، من خالل توفیر 

فرص عمل، ومساهمتها في توفیر السلع والخدمات األساسیة التي یحتاجها المجتمع، باإلضافة إلى 

المساهمة في ارتفاع القیمة المضافة وغیرها، فتحقق قفزات مهمة في التنمیة االقتصادیة من خالل 

المشاریع الصغیرة، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حیث أنه لیس فقط المشاریع الكبیرة قادرة على 

). 2008المساهمة االقتصادیة، وٕانما للمشاریع الصغیرة الدور الفاعل في هذا المجال.(الو نداوي، 

لذا كان البد من التطرق إلى التنمیة االقتصادیة، التي تعتبر الهدف األساسي الذي تسعى الدول إلى 

 إلى توضیح لمفهوم التنمیة االقتصادیة، ومكوناتها الدراسةالوصول إلیه، ففي هذا المبحث تتطرق 

باإلضافة إلى دور المشاریع الصغیرة وعالقتها بالتنمیة االقتصادیة.  األساسیة،
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مفهوم التنمیة االقتصادیة  2.4.2
 

تعددت المفاهیم المرتبطة بالتنمیة االقتصادیة، حیث یعرف العیسى التنمیة االقتصادیة بأنها ظاهرة 

مركبة تتضمن النمو االقتصادي كعنصر مهم وأساسي، مقرونًا بحدوث تغیر في الهیاكل االقتصادیة 

واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والعالقات الخارجیة، أي أن التنمیة تتمثل في تغیرات عمیقة في 

الهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في المجتمع وفي العالقات التي تربطه بالنظام االقتصادي 

والسیاسي العالمي، وینتج عن ذلك تولید زیادات تراكمیة في مستوى دخل الفرد الحقیقي، على أن تكون 

). 2006قابلة لالستمرار، واقتران ذلك بآثار ایجابیة غیر اقتصادیة. (العیسى وقطف،

وقد عرفتها سهیر حامد في كتاب إشكالیة التنمیة في الوطن العربي بأنها فكرة مرتبطة بفكرة التقدم، 

وتتضمن التغیر والتطور من حالة إلى أخرى، ویشغل النمو االقتصادي عمودها الفقري، فكل من 

التنمیة والنمو یشترط أحدهما اآلخر، فالتنمیة عملیة تغیر نوعي لما هو قائم، سواء كان اقتصادیًا، أو 

 ).2007اجتماعیًا، أو ثقافیاً . (حامد،آخرون، 

كما عرفها كامل عبد الملك في كتاب "ثقافة التنمیة" بأنها العملیة التي یمكن بها توحید جهود كل 

المواطنین والحكومة لتحسین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة في المجتمعات المحلیة، لمساعدتها 

 .)2008على االندماج في حیاة األمة، والمساهمة في تقدمها بأقصى ما یمكن. (عبد الملك، 

وأشار مدحت محمد في كتاب "إدارة تنمیة الموارد البشریة" إلى أنها عملیة اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة 

وهي عملیة وٕاداریة، ولیست محض إنجازات اقتصادیة، وهي شيء ضروري وهام لكل مجتمع إنساني، 

 ).2007 وتقلب المجتمع إلى مرحلة جدیدة من التقدم. (مدحت، شاملة لمختلف جوانب الحیاة،

وأكد محمد الحر عبد العزیز في كتاب "التربیة والتنمیة والنهضة"على أن التنمیة االقتصادیة عملیة 

حضاریة شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع بما یحقق رفاه اإلنسان وكرامته، وهي بناء لإلنسان، 
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وتحریر له، وتطویر لكفاءاته، وٕاطالق لقدراته للعمل البناء والتنمیة، وكذلك اكتشاف لموارد المجتمع 

وتنمیتها، واالستخدام األمثل لها من أجل بناء الطاقة اإلنتاجیة القادرة على العطاء المستمر. (عبد 

). 2003العزیز،

فاستنادًا إلى مجمل التعریفات التي تم التوصل إلیها من قبل الباحثة، فإن التنمیة االقتصادیة عملیة 

شاملة تسعى الدولة إلى تحقیقها باستخدام أسالیب فنیة وتكنولوجیة متطورة، اعتمادًا على المورد 

البشري القادر على إدارة العملیة بكفاءة وفعالیة، والمورد المالي المحرك األساسي للعملیة 

التطوریة، والمورد الطبیعي المرتبط باألرض والمكان في المنطقة. 
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 مكونات التنمیة االقتصادیة 3.4.2
 

 ویمكن تلخیص مكونات التنمیة االقتصادیة كالتالي: 

تراكم رأس المال  .1

یشیر معظم االقتصادیین إلى أهمیة عملیة تجمیع المال في تحقیق التنمیة، وهذه العملیة یتطلب 

وجودها توفر حجم مناسب في االدخار الحقیقي،حیث یتم من خالله توفیر الموارد ألغراض االستثمار 

بدًال من توجیهها نحو االستهالك، وكذلك وجود قدر من االدخار النقدي الالزم لتمویل هذه 

االستثمارات، ویرافق ذلك وجود أجهزة تمویل قادرة على تعبئة المدخرات لدى األفراد والجهات المختلفة، 

وتوفیرها للمستثمرین، إضافة إلى ضرورة القیام بعملیة االستثمار ذاتها، بحیث یتم استخدام االدخار 

 ).2006الحقیقي والنقدي من أجل إقامة االستثمارات. (خلف، 

إن البلدان النامیة تتسع حاجتها لتكوین رأس المال؛ نظرًا لحاجتها إلى إقامة المشاریع الجدیدة في 

القطاعات المختلفة، وكذلك الحاجة إلى تكوین رأس المال لتوفیر البنیة التحتیة الالزمة، وتوسیع 

).  2006استخدام رأس المال في المشاریع القائمة لتطویرها وتوسیعها وزیادة كفاءتها اإلنتاجیة.(خلف، 

من هنا، ومن التركیز على تراكم رأس المال في فلسطین، وتشجیع االستثمارات المالیة، البد من 

التشجیع على تنفیذ المشاریع الصغیرة والمتوسطة والكبیرة في شتى المجاالت والقطاعات.  

الموارد البشریة  .2

ألن عملیة التنمیة تهدف إلى االرتفاع بمستوى اإلنتاج الحقیقي وضمان زیادته بشكل مستمر، یمكن 

القول:إن نمو السكان هو األساس في نمو الموارد البشریة، وٕان النشاط البشري وزیادة معرفة اإلنسان 

وقدراته ومهاراته أمور تؤدي إلى التقدم التكنولوجي والعلمي والفني، وبدوره، فإن هذا التقدم یلعب دورًا 
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هامًا في عملیة التنمیة، ومن ذلك تبین بوضوح أهمیة الموارد البشریة في عملیة التنمیة االقتصادیة. 

). 2006(خلف، 

وكون  الموارد البشریة تعني القدرات والمواهب والمهارات والمعرفة لدى األفراد، والتي یمكن أن تكون 

أو ینبغي أن تكون قابلة لالستخدام في إنتاج السلع أو أداء الخدمات النافعة لذلك، فإن عملیة التخطیط 

للتنمیة ینبغي أن تتضمن تخطیطًا للموارد البشریة ینصرف إلى تحقیق وضمان استمرار التوازن بین 

عرض العمل والطلب علیه، وینبغي أن تهتم السلطات المسؤولة عن تخطیط الموارد البشریة بإعداد 

). 2006األیدي العاملة الالزمة في األوقات واألماكن المناسبة. (خلف، 

عملیة التنمیة تضع البلدان النامیة، التي تنشد تحقیق التنمیة، أمام معضلة العنصر البشري، بما 

یتالءم واحتیاجات الصناعة الحدیثة من الكفاءات والمهارات والقدرات التي تساعد على القیام بعملیة 

اإلنتاج بكفاءة أكبر، وهذا یتطلب االهتمام المستمر بالعنصر البشري، خاصة أن الحاجة تزداد إلى 

ذلك مع تصاعد وتیرة التنمیة االقتصادیة، وبالذات تزداد الحاجة إلى إعداد أنواع معینة من القوى 

). 2006العاملة كاالختصاصیین والعمال المهرة وغیرهم. (خلف، 

یظهر في عملیة التنمیة في البلدان النامیة إغفال واضح ألهمیة الموارد البشریة وألهمیة االستثمار في 

تنمیة هذه الموارد البشریة، والذي یعد ضروریًا لتحقیق التنمیة، حیث أن استثمارًا قلیًال للغایة یوجه إلى 

االستثمار في تنمیة الموارد البشریة في معظم البلدان النامیة، ویعود السبب في ذلك إلى أن الفترة التي 

تستغرقها عملیة االستثمار في تنمیة الموارد البشریة غالبًا تكون طویلة، حیث ال تبرز آثار ونتائج هذا 

االستثمار خالل وقت قصیر، وعدم توفر دراسات كافیة تدل على وجود عالقة كمیة مقررة بین 

االستثمار في تنمیة الموارد البشریة والناتج القومي، وتركیز معظم االقتصادیین في دراساتهم حتى وقت 
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قریب على دور رأس المال المادي في عملیة التنمیة، وتبریرهم بأن رأس المال یعتبر العامل األكثر 

 ).2006حسمًا في هذه العملیة. (خلف، 

واستنادًا إلى ذلك، وألن المورد البشري هو أساس عملیة التنمیة،فإن قدرة الفرد على اإلدارة والتخطیط 

والتنظیم والتوجیه والرقابة وتنفیذ المشاریع االقتصادیة الصغیرة والكبیرة والمتوسطة، بكفاءة وفعالیة 

عالیة، من شأنه المساهمة في تعزیز التنمیة االقتصادیة في فلسطین. 

وعلیه، من المهم علینا التركیز بشكل رئیسي على رفع وتطویر مهارات وقدرات األفراد، وجعلها موائمة 

لمتطلبات العصر الحالي.  

 الموارد الطبیعیة .3

الموارد الطبیعیة دورًا أساسیًا وحاسمًا في عملیة التنمیة، ویربط البعض بین تحقیق النمو في تلعب 

بعض البلدان المتقدمة، مثل:إنجلترا، وفرنسا، وألمانیا،وأمریكا، ووفرة الموارد الطبیعیة، في حین یرى 

آخرون أن الموارد الطبیعیة ال تلعب دورًا حاسمًا في تحقیق عملیة التنمیة رغم أنها یمكن أن تساعد 

على ذلك وتیسره، ودلیل ذلك – حسبما یرى أصحاب هذا الرأي- أن بعض البلدان استطاعت أن 

تحقق حالة التقدم رغم افتقارها النسبي للموارد الطبیعیة،كما أن هناك عددًا من الدول المتخلفة تمتلك 

موارد طبیعیة، إال أنها لم تستطع تحقیق التنمیة، أو أن خطواتها في سعیها لتحقیق التنمیة ال زالت 

). 2006دون المستوى المطلوب. (خلف، 

ورغم أهمیة الموارد الطبیعیة وتوفرها لعملیة التنمیة، إال أن قدرة البلدان المتقدمة على التعویض عن 

النقص في توفیر الموارد الطبیعیة تفوق قدرة البلدان المتخلفة في ذلك، ویعود السبب أساسًا إلى أن 

البلدان المتقدمة؛ نظرًا للتطور والتقدم التكنولوجي الذي حققته، تستطیع تطبیق اإلحالل والمبادلة بین 

عناصر اإلنتاج في العملیة اإلنتاجیة، بحیث یحل العنصر اإلنتاجي الوفیر لدیها محل العنصر 
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اإلنتاجي النادر، وبما أن هذه البلدان تمتلك إنتاجًا متطورًا، ولدیها قدر واسع من رأس المال، وترتفع 

فیها كفاءة العنصر البشري،بإمكانها التعویض عن النقص في الموارد الطبیعیة، كما أنها یمكن أن 

تنتج بدائل صناعیة تعوضها عن بعض المنتجات الطبیعیة الستخدامها في العملیات اإلنتاجیة، إضافة 

إلى أن قدرتها على التصدیر تكون مرتفعة؛ بسبب تطور جهازها اإلنتاجي ومرونته، األمر الذي یتیح 

لها التوسع والتنوع في الصادرات، وبالتالي تزداد قدرتها على استیراد ما تحتاجه من الموارد الطبیعیة 

). 2006التي تفتقر إلیها. (خلف، 

إال أن البلدان النامیة قدرتها ضعیفة على إحالل عنصر إنتاجي محل عنصر إنتاجي آخر، وذلك 

بسبب النقص في رأس المال، وتأخر الفن اإلنتاجي،وانخفاض كفاءة العنصر البشري، كما أن قدرتها 

على التصدیر ضعیفة؛ بسبب ضعف جهازها اإلنتاجي، وعدم تنوعه، وضعف مرونته، مما یؤدي إلى 

). 2006ضعف قدرتها على استیراد ما تحتاجه من الموارد الطبیعیة التي تفتقر إلیها.(خلف، 

وعلیه، فإن عدم توفر الموارد الطبیعیة، ومحدودیة عملیات التصدیر؛ بسبب ضعف تراكم رأس المال 

في فلسطین، من شأنه أن یؤثر سلبًا على تنفیذ المشاریع الصغیرة والكبیرة والمتوسطة  ودیمومتها، 

وبالتالي ضعف عملیة التنمیة االقتصادیة في فلسطین كون عملیة التنمیة االقتصادیة مرتبطة ارتباطًا 

وثیقًا بعملیة تنفیذ المشاریع الصغیرة. 

التكنولوجیا والتقدم التكنولوجي  .4

یمكن تعریف التكنولوجیا بأنها الجهد المنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي في تطویر أسالیب 

أداء العملیات اإلنتاجیة بالمعنى الواسع، الذي یشمل الخدمات واألنشطة اإلداریة، وذلك بهدف التوصل 

). 2006إلى أسالیب جدیدة یفترض أنها أجدى للمجتمع. (خلف، 
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وتبرز أهمیة التكنولوجیا في أنها تسهم في زیادة القدر المتاح من الموارد الطبیعیة الموجودة عن طریق 

اكتشاف وٕاضافة موارد جدیدة، أو من خالل ابتكار وسائل فعالة على الكشف عما هو موجود من 

موارد طبیعیة، واكتشاف طرق إنتاج جدیدة تتیح زیادة اإلنتاج وتحسین النوعیة وتقلیل الكلف.(خلف، 

2006.( 

ورغم أهمیة التكنولوجیا في عملیة التطور، إال أن هناك تفاوتًا واضحًا في مستویات التطور التكنولوجي 

بین الدول، حیث تستحوذ الدول المتقدمة على معظم مضامین هذا التطور ومعطیاته، في حین ال 

تمتلك الدول النامیة مثل ذلك، وهذا التفاوت ناجم عن كون الدول المتقدمة قد استطاعت من خالل 

تقدمها أن تحقق تطورًا واسعًا في المجاالت المختلفة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وفي إطار 

ذلك، تم توفیر البیئة المناسبة للتطور التكنولوجي، والمرتبطة بتوفر اإلمكانات المتصلة بالعلم 

والمعرفة، من معاهد ومؤسسات عملیة ومراكز للبحث والتطویر تضم أجهزة ومعدات وقدرات بشریة 

تمكنها من تحقیق إنجازات تكنولوجیة واسعة بشكل مستمر، في الوقت الذي أضفت حالة التخلف في 

المیادین المختلفة طابعها على الحالة التكنولوجیة في البلدان النامیة بالشكل الذي لم یؤدي إلى توفیر 

بیئة مناسبة للتطور التكنولوجي، وذلك لعدم توفر القدرات الفنیة والبشریة الكافیة والمنظمة، من خالل 

 ).2006مؤسسات تهتم بهذا التطور وتعمل من أجله. (خلف، 

وقد أصبحت الدول المتقدمة هي المصدرة أساسًا للتكنولوجیا، في حین یقتصر دور الدول المتخلفة 

على تلقي ما تمنحه الدول المتقدمة لها من تكنولوجیا بدون أن تحدث تكیفًا أو تطویرًا فیها على 

األغلب، وأدى ذلك إلى أن تمثل التكنولوجیا أداة التبعیة الرئیسیة في الوقت الحاضر،حیث تربط الدول 

المتخلفة بالدول المتقدمة العتماد عملیة التنمیة فیها على التكنولوجیا التي تصدرها الدول المتقدمة، 

إضافة إلى اعتماد النشاطات االقتصادیة على الدول المتقدمة في ممارستها ألعمالها الجاریة، وهذا 
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أدى إلى أن تمارس الدول المتقدمة أسالیب متنوعة ومتعددة یتم من خاللها استنزاف قدرات وثروات 

البلدان المتخلفة، وٕاعاقة تطورها، وعدم السماح لها بامتالك البیئة التي تمكنها من تحقیق التطور 

). 2006التكنولوجي. (خلف، 

والشك أن وجود كل عنصر من العناصر السابقة الذكر مهم جدًا من أجل إحداث عملیة التنمیة 

االقتصادیة، وكون تنفیذ المشاریع االقتصادیة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالناتج المحلي في أي منطقة، فإن 

تنفیذ هذه المشاریع یعزز التنمیة االقتصادیة ویطورها، وعلیه، فإن التركیز على تطویر مكونات التنمیة 

االقتصادیة یؤدي بالضرورة إلى تطویر تنفیذ المشاریع االقتصادیة في المنطقة؛ ألن مكونات التنمیة 

االقتصادیة مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بمكونات أي مشروع یجب تنفیذه. 

المشاریع الصغیرة في تحقیق التنمیة االقتصادیة   دور4.4.2
 

المشاریع الصغیرة یمكن اعتبارها بأنها العمود الفقري ألي اقتصاد وطني، وهذا یظهر من خالل دورها 

الفعال في المساهمة في التنمیة االقتصادیة في جوانب رئیسیة ومهمة، ویمكن توضیح ذلك بالتركیز على 

بعض المسائل الرئیسیة التي تساهم بشكل مباشر في تحقیق التنمیة االقتصادیة، ویظهر دور المشاریع 

الصغیرة من خالل دورها في زیادة مستوى التشغیل الذي یعتبر أحد أهم الوسائل الرئیسیة للتقلیل من حدة 

البطالة، فهي تؤدي دورًا مهمًا وریادیًا في إیجاد فرص عمل، وهذا یضمن استدامة عملیة التنمیة.(بنین 

). 2013وبوقفة، 

 هذا باإلضافة إلى الدور المهم للمشروعات الصغیرة في مجال التطور التكنولوجي في االبتكار والتجدید، 

فقلة الموارد واآلالت الحدیثة حثت روادها على التجدید واالبتكار، مما یدفع نحو التطور والنهوض 

). 2008واالستمراریة.(الونداوي،
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ومن الجدیر ذكره أنه نتیجة لوجود صعوبات كثیرة للمشاریع الكبیرة أصبح االعتماد على المشاریع 

الصغیرة لتوفیر المستلزمات الضروریة الستمراریة إنتاجها،فالمشاریع الكبیرة غیر قادرة على التكیف مع 

المتغیرات بسهولة ومرونة على عكس المشاریع الصغیرة، غیر أن المشاریع الصغیرة أصبحت مصدرًا 

). 2008مهمًا لجذب االستثمارات األجنبیة، وهذا له األثر األكبر على دفع النشاط االقتصادي. (الونداوي،

وبالتالي البد من اإلشارة إلى أنه ال یمكن إهمال دور المشاریع الصغیرة في تحقیق التنمیة االقتصادیة، 

فهي لها الدور الواضح للنهوض بالمجتمع، وذلك بتركیزها على أساسیات رئیسیة لبناء اقتصاد وتحقیق 

تنمیة مستدامة، لذا البد من العمل على دعم تلك المشاریع، والسعي نحو تطویرها، وتسهیل إجراءات 

تأسیسها. 
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) DEEPبرنامج التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الفقیرة (  المبحث الخامس:5.2
 

 DEEP() Deprived Families Economic Empowermentالبد من التطرق إلى برنامج (

Program) .من حیث تعریفه، أهداف إنشائه، واآللیة والمراحل التي یمر بها 

مقدمة  1.5.2
 

ویعمل في األراضي الفلسطینیة، وبشكل  ) من برامج التمكین االقتصادي، DEEPیعتبر برنامج (

العائالت الفلسطینیة التي تعاني من الفقر والحرمان اقتصادیًا، وذلك عن  أساسي یهدف إلى تمكین

طریق إنماء رأس المال البشري والطبیعي والمالي والفیزیائي، باإلضافة إلى تطویر قدرات المؤسسات 

العاملة في مجاالت مساندة لمكافحة الفقر، بحیث تحقق أهدافها بكفاءة وفعالیة أكبر، وتساند الفقراء 

بطریقة أفضل للوصول والمساهمة الّفعالة بتقلیل نسبة الفقر على المستوى الوطني.(وزارة التنمیة 

 ).2011االجتماعیة، 

، حیث تم توقیع 2007وقد تضمن تنفیذ برنامج المشروع مرحلتین: المرحلة األولى انطلقت في عام 

 ملیون دوالر، وبدأ التنفیذ في 30) بقیمة 2010 - 2007، ومدتها (2006اتفاقیة المرحلة األولى في 

، وقد استهدفت األسر الفقیرة من خالل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات اإلقراض مباشرة، 2008

 قرض). 2500 منحة / 4,200 مستفید (6,700حیث بلغ عدد المستفیدین 

، وذلك بتوقیع االتفاقیة الثالثیة لتنفیذ 2012 و2011وبعدها، تم التحضیر للمرحلة الثانیة للبرنامج في 

المرحلة الثانیة من برنامج التمكین االقتصادي بین وزارة الشؤون االجتماعیة والبنك اإلسالمي للتنمیة 

)، ویستهدف البرنامج 2017-2013 سنوات (5 ملیون دوالر، ولمدة 50وبرنامج األمم المتحدة، بقیمة 

 أسرة فقیرة من قوائم وزارة الشؤون االجتماعیة ومن المتقدمین الجدد 12,000في هذه المرحلة حوالي 
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 دوالر)، 6,600وفق معاییر وشروط البرنامج لالستفادة من مكون المنح، ویكون معدل المنحة بقیمة (

 أسرة من خالل أدوات التمویل اإلسالمي. ( موقع وزارة 4,000أما مكون القروض، فیستهدف حوالي 

التنمیة االجتماعیة). 

 تعریف مشروع التمكین االقتصادي 2.5.2
 

مشروع التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الفقیرة ممول من قبل البنك اإلسالمي للتنمیة "من خالل 

صنادیق الدول العربیة واإلسالمیة"، ومنفذ من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة 

الشعب الفلسطیني، وبالشراكة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة (وزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة التخطیط 

ووزارة العمل)، كما وینفذ في مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة، ویستهدف األسر المهمشة والفقیرة 

). 2011المسجلة في وزارة الشؤون االجتماعیة.(وزارة التنمیة االجتماعیة، 

 بمساعدة األسر المحتاجة والفقیرة، )DEEPألسر المحرومة (لیختص برنامج التمكین االقتصادي 

وتمكینها من أن تكون أسرًا مستقلة ومنتجة اقتصادیًا بدًال من كونها متلقیة ومعتمدة على المساعدات 

من جهات مختلفة، وذلك عن طریق تزویدها بحزمة من الخدمات المالیة والغیر مالیة التي تلبي 

احتیاجاتها، وٕانماء رأس المال البشري والطبیعي والمالي، وتطویر قدرات المؤسسات العاملة في هذا 

المجال، بحیث تحقق أهدافها بكفاءة وفعالیة أكبر تساند الفقراء بطریقة أفضل، ویصب ذلك كله في 

المساهمة في تقلیل مستوى الفقر على المستوى الوطني. (دلیل العمل اإلجرائي لبرنامج تمكین 

). 2008العائالت الفلسطینیة اقتصادیًا، 
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 آلیة تنفیذ المشروع 3.5.2
 

  الالزمةاألموال  بتأمین تنمیةل لاإلسالمي   البنك  یقوم ، األطراف الثالث بین  الموقعة  االتفاقیةعلى  بناء 

 التمویلیة  الجهات  من  یحشدها  التي   الموارد  تلك  إلى  إضافة  الخاصة،  موارده  من  البرنامج لتنفیذ 

  بتخصیصها   لیقوم  بالكامل  المالیة المساهمة باستالماإلنمائي   المتحدةاألمم  برنامج   ویقوم ،األخرى

االقراضیة   خدماتها  بدورها  تقدم   لكياألصغر  اإلقراض مؤسسات    بتمویل  یقوم حیث  المشروع،  لعناصر

 .  البرنامج  المستهدفة  ضمن  الفقیرة  الفلسطینیةللعائالت 

  حساب دواروٕادارةبتأسیس   الوطنیة  السلطة  مع  بالتعاون اإلنمائي  المتحدة األمم  برنامج یقوم كما

 هذا   تشغیل   وآلیة  شروط  وتحدید  الفلسطیني  للشعب وقفیة شكل  على  ووطني   مستقل  بالبرنامج  خاص

  إلى صندوق البرنامج تنفیذ مدة انتهاء بعد الحساب هذا موجودات نقل أن یتم على اآللیة  من الحساب،

   ستةخالل  المتحدةاألمم  برنامج   ویقوم البرنامج.  مأسسة عن  المنبثق المالیة  للجهاز جزءا یعتبر وقفیة

  لیعمل  الفلسطینیة للسلطة یؤول ملكا المأسسة بجهاز آللیة تصور  بتقدیماالتفاقیة  توقیع  شهور  من

 األساسیة.  أهداف البرنامج لتحقیق نفس

 تمكین إلى أساسي بشكل یهدف المحرومة، الفلسطینیة للعائالت االقتصادي التمكین   برنامج  وبذلك 

   وذلك  المستدام، االقتصادياالستقالل حالة  إلى الفقر لتصل من التي تعاني الفلسطینیةالعائالت 

 قدرات تطویر على أیضاً  البرنامج  ویعمل والمالي. والطبیعي البشري المال رأس إنماء طریق عن

 العاملة في مجال المساندة  لمكافحة الفقر، بحیث تحقق أهدافها بكفاءة وفعالیة.  المؤسسات

األول  مكونین  رئیسین  من  الخدمات  الموجهة  للقراء  بشكل  مباشر؛  المكون   من دیب  یتكون  برنامج

  یشمل الثاني والمكون  ، اإلسالمي) األصغر التمویل  (المالیة الخدمات   أنشطة  من  مجموعة   یشمل
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  هاتین دمج  من   والهدف  ،االقتصادي)   التمكین  منح ( المالیة  غیر  الخدمات  أنشطة من  مجموعة 

 التحتیة بإنشاء البنيوًال  للقیام أ المنح مكون استخدام على المحرومة  األسر مساعدة  هو الخدمتین

  إلى  السعي الصغر،   متناهي  التمویل  على الحصول خالل  منكذل بعد ثم ،االقتصادیة الالزمة

 یقعون الذین األشخاص أي ، الفقراء أفقر  برنامج ویستهدفالستقاللیة االقتصادیة.  وااالستدامة   تحقیق

  .وطنیا علیه المتفق الفقر خط تحت

  مع  المختلفة والتدخالت  النشاطات  لتنفیذ  شریكة  وطنیة محلیة مؤسسات   على   یعتمد  البرنامج أن  كما

  سواء   المناسبة، التدخالت أشكال   لتصمیم  األسر مع  وتشاركي  مباشر   بشكل  فتعمل  المستهدفة، األسر

وعدد  مؤسسات األهلیة  ،  وعدد المؤسساتاالقتصادي  التمكین منح  أو األصغر التمویل في  كانت 

 )undp،2017األصغر.( التمویل 

كاآلتي: اآللیات   ویمكن توضیح

مرحلة البدایة   .1

أسست  هذه  المرحلة  البدایة المناسبة  لمرحلة  التنفیذ،  حیث  تم  التركیز  في  مرحلة  البدایة  هذه  على ثالثة 

أمور، وهي: اختیار  المؤسسات  األهلیة  ومؤسسات  اإلقراض األصغر  التي  ستشارك  في  تنفیذ  البرنامج 

 .،  وتطویر  المنهجیة  والوسائل  المناسبة  لعملیة  التنفیذ،  وتطویر  قدرات   المشاركین  في  تنفیذ  البرنامج

 اختیار المؤسسات األهلیة المشاركة .2

 لمؤسسات  المجتمع  المحلي  (المؤسسات 2007أعلن  برنامج  األمم  المتحدة  اإلنمائي  في  نیسان 

غیر  الهادفة  للربح  التقدم  بمقترحات  لتنفیذ  األنشطة   المتعلقة  بمنح  التمكین االقتصادي لألسر  ) األهلیة

 مؤسسة  لالنخراط  في  تنفیذ  نشاطات  البرنامج،  وقامت  لجنة 23الفقیرة،  وبناء على  اإلعالن،  تقدمت 
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 % من 80 خاصة  بمراجعة  المقترحات المقدمة بناء على معاییر تم إعدادها مسبقًا، حیث خصصت

% المتبقیة  للمعاییر  المالیة  للمقترح. 20 درجات التقییم  للمعاییر  الفنیة  للمقترح ،  بینما  خصصت لـ

وبعد  فتح  العروض  المقدمة  من هذه  المؤسسات،  حیث  تمت  دراسة  هذه  العروض  من  الناحیتین  الفنیة  

  عرضًا  المعاییر  الفنیة  التي تم وضعها مسبقًا،  وبعد  تقییم  هذه  العروض  من  17والمالیة، اجتاز

 عرضًا لتقییم المؤسسات  المتقدمة   بهذه   العروض   في   تنفیذ   تدخالت 16الناحیة  المالیة، تم  اختیار 

 .البرنامج   المتعلقة  بمنح التمكین  االقتصادي

 اختیار المؤسسات األصغر للمشاركة .3
 

 ، واقتصرت  عملیة  االختیار  على  مؤسسات   اإلقراض 2007بدأت  عملیة  االختیار  في  تموز  .1

األصغر  العاملة  في  فلسطین، وتمت  عملیة  اختیار  المؤسسات  بناًء  على  مؤهالتها   السابقة، 

 وذلك  من  خالل خطة  عمل  كل  مؤسسة  من  هذه  المؤسسات، وتم  اختیار  ست  مؤسسات  لیقوم  

البرنامج  بإقراضها ، ولتقوم  بدورها  بإقراض  العائالت  الفقیرة  لتمكینها اقتصادیًا، إلى جانب خطة 

العمل، أخذت عملیة التقییم بعین االعتبار قدرة المؤسسة على االستدامة في عملیاتها  المالیة 

 )undp،2017.( والتنفیذیة األخرى

یعتمد البرنامج على منهجیة المشاركة بشكل كبیر، سواء بالتخطیط، أو التنفیذ وأخذ القرار، كما تشرف 

على البرنامج ثالث لجان رئیسیة، وهي: مجلس األمناء، واللجنة االستشاریة، ولجنة الضمان 

الفنیة،والبرنامج یعتمد على مؤسسات محلیة وطنیة شریكة لتنفیذ البرنامج وتنفیذ النشاطات والتدخالت 

المختلفة مع األسر المستهدفة، فتعمل تلك بشكل مباشر وتشاركي مع العائالت لتصمیم أشكال 

التداخالت المناسبة، سواء كانت في القروض المالیة، أو في شبكة األمان االجتماعیة.(دلیل العمل 

). 2008اإلجرائي لبرنامج تمكین العائالت الفلسطینیة اقتصادیًا، 
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أهداف البرنامج  4.5.2
 

 الهدف العام:

مكافحة الفقر في األراضي الفلسطینیة من خالل تمكین األسر الفقیرة اقتصادیًا، والخروج من حالة 

االعتماد على المساعدات إلى توفیر دخل مستقل ومستقر ومستدام. 

 من یحقق مجموعة   البرنامج   فإن  الفقیرةلألسر  والخدمات الدعم   وتقدیم اله  أع  الهدف ولتحقیق

 األربعة:  مكوناته على تركز  التي  المخرجات 

ال  الحالي دخلها   والتي  الفقر  شدیدة لألسر   والمالي  البشري  المال رأس  لتنمیة  الدعم تقدیم  .2

األمان   شبكة  أنشطةخالل  من  التقلیدیة،الصغیر  برامج  التمویل   من االستفادة  من  یمكنها

 مدرة  أنشطة   في  البدء من  تمكنها   والتياإلشراف)، المنح،  التدریب،   (  التعزیزیة االجتماعي

  باستقاللیة.  نفسها  إعالة على   قادرة   تصبح  لكي  للدخل

 البرنامج یعمل حیث الفقیرة، لألسر  اقتصادیة  تطویر أنشطة  أوإلنشاء   مالیة  خدمات تقدیم   .3

 ،) الحسن  والقرض المرابحة إسالمي(تمویل توفیر خالل  من األصغر التمویل  مؤسسات مع

  ا. تمدیده متابعةو القروض تشغیل على المؤسسات قدرة  من یحدد الذي  المالي  العجز وتغطیة

   تجاه الصغیر)   التمویل  ومؤسسات األهلیة المؤسسات (البرنامج    في الشریكة المؤسسات  بناء   .4

  دراسة  مجال  في المؤسسات هذه  في   العاملین   قدرات  وتطویر  بناء  یتم  الفقراء،  حیث خدمة

 الفقراء  تخدم  التي والمشاریع للبرنامج  االستهداف معاییر  في والتزامهم  الفقیرة، األسروتحلیل

 الجدوى الصغیرة  المشاریع إدارة  ودراسة األعمال   تطویر  إلىباإلضافة   احتیاجاتهم،  وتلبي

 االقتصادیة.
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  یستهدف وهو الفقر،   لمكافحة   الجیدة الممارسات لتقدیم  كعنوان  البرنامج  مأسسة  على  العمل  .5

  لضمان  وذلك  البرنامج، علیها  التي  یعملواإلجراءات والسیاسات    البرنامج  في العمل  فریق 

 على البرنامج إدارة تعمل حیث للفقر، الوطنیة مجا البروٕادارةمؤسسة    أو كآلیة البرنامج تطویر

 والوا زارت البرنامج في العاملة البشریة ودعم الفقر  قضایا   في تعني وطنیة  الموارد تطویر

 العمل وٕاجراءات أدلة تطویر على أیضاً  وتعمل المالیة، والمؤسسات األهلیة والمؤسسات

 للبرنامج،    وتنظیمیة  قانونیة ترتیبات إیجاد على العمل إلى باإلضافة اء،رمع الفق العمل ومناهج

 )undp،2017األداء.(  تجاه التقدم  ولمراجعة  العملالمة  س لضمان
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 المبحث السادس: الدراسات السابقة 6.2
 

) دراسة بعنوان" أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تمویل 2015تناول المشهراوي والرمالوي (

المشروعات الصغیرة الممولة من المنظمات األجنبیة العاملة في قطاع غزة من وجهة نظر العاملین 

فیها" .هدفت الدراسة إلى الوقوف على المعوقات التي تقف حائًال أمام المنظمات غیر الحكومیة في 

تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل تمویل المشروعات الصغیرة. ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم 

ها يلا أهم النتائج التي توصلت وتتمثلالباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وأسلوب الحصر الشامل، 

غیاب التشریعات و االعتداءات اإلسرائیلیة بشكل كبیر على المشروعات الصغیرة، تأثیرالدراسة، في 

قدراتهم على إدارة ووالقوانین الخاصة بتنظیم عمل المشروعات الصغیرة، وضعف السمات القیادیة 

 .وقتهم بكفاءة لدى أصحاب المشروعات الصغیرة

) بعنوان"المشاریع الصغیرة في قطاع غزة ودورها في التنمیة 2011وفي دراسة أجراها الغلیت (

االقتصادیة"،بهدف التعرف على دور المشاریع الصغیرة في قطاع غزة وفي التنمیة االقتصادیة انطالقًا 

من دورها الهام في توفیر فرص عمل لجمیع الفئات االجتماعیة، وخاصة الریادیین، وتحقیق الدخل، ثم 

التعرف على مدى ما تحققه هذه المشاریع من االكتفاء الذاتي لبعض السلع وبعض الخدمات التي 

یحتاجها المجتمع.وتمثلت نتائج الدراسة في عدم توفیر نظام موحد ینظم آلیات عمل القطاع اإلنتاجي 

الصغیر وسیاسات اإلقراض والسیاسات الضریبیة، ووجود أكثر من طرف حكومي وغیر حكومي یعمل 

في هذا المجال بدون تنسیق األدوار، ویؤثر التدریب كذلك بشكل إیجابي وواضح على المشروعات 

 الصغیرة، ویؤدي إلى نجاحها.

تطویر تشریعات االستثمار الفلسطینیة لصالح المنشآت ) بعنوان "2010وفي دراسة أجراها ملحم(

، أكدت الدراسة أن  المشاریع الصغیرة والمتوسطة تشكل األغلبیة الساحقة من الصغیرة والمتوسطة"
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المؤسسات االقتصادیة القائمة والمسجلة في فلسطین، وهي التي توظف العدد األكبر من المستخدمین، 

وتنبهت السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلى أهمیة تلك المشاریع في التنمیة االقتصادیة، وعلیه، بدأت 

الدراسات المختلفة حول كیفیة دعم وتشجیع المشاریع الصغیرة والمتوسطة.وخلصت الدراسة إلى أن 

 ال یشجع االستثمار في المشاریع الصغیرة والمتوسطة، كما 1998قانون تشجیع االستثمار الفلسطیني 

ال یشجع المشاریع الصغیرة والمتوسطة األجنبیة على االستثمار في فلسطین، وذلك لتحدیده الحد 

 األدنى لرأس المال المستثمر بمائة ألف دوالر كحد أدنى لالستفادة من حوافز االستثمار.

المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتحدي البطالة بین ) بعنوان "2015وفي دراسة أجراها االسرج (

، بهدف إبراز دور المشروعات الصغیرة والمتوسطة في مكافحة البطالة في دول الشباب الخلیجي"

الخلیج، وذلك من خالل التعرف على المشروعات الصغیرة وأهمیتها بالنسبة للدول الخلیجیة، وأهم 

التحدیات التي تواجه تنمیتها، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في التحلیل، وتم الرجوع إلى 

الدراسات السابقة في مجال البطالة وسوق العمل واعتماد المنهج االستقرائي، وتمثلت أهم االستنتاجات 

 المشروعات ه أن تؤدي،الدور الهام والمحوري الذي من الممكنالتي توصل إلیها الباحث في دراسته

الصغیرة والمتوسطة في التشغیل، وخلق فرص العمل إذا تم التنسیق بین دول مجلس التعاون لدول 

هناك حاجة  والخلیج العربیة لزیادة الفرص في مجال التنمیة،وأن ترقیة هذه المشروعات أمر ذو أهمیة،

ماسة إلى اتخاذ العدید من اإلجراءات والسیاسات الرامیة إلى تنمیة المشروعات الصغیرة، وتحسین 

 األثر اإلجمالي لبرامج التشغیل وزیادة فعالیتها في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

بطالة الخریجین ودور المشاریع الصغیرة في ) بعنوان "2012وفي دراسة النمروخي وصیدم (

بهدف تسلیط الضوء على المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة، وتقلیل نسبة عالجها"، 

البطالة بین الخریجین في األراضي الفلسطینیة، من خالل قدرتها الكبیرة على إیجاد فرص عمل لعدد 
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كبیر من األیدي العاملة، وخلق فرص لها وألصحاب هذه المشاریع، األمر الذي یسهم في رفع 

المستوى المعیشي لفئات كبیرة من أفراد المجتمع، فالمشاریع الصغیرة لها أهمیة استثماریة وتنمویة 

 إلى استند،وااعتمد الباحثان في الدراسة على المنهج االستنباطي وأداته للتحلیل اإلحصائيحیث كبیرة. 

التحلیل المنطقي لمؤشرات التوسع في المشاریع الصغیرة، التي تؤثر فیه على البطالة والدخل المحلي 

لكل فرد، وتلخصت نتائج الدراسة في عدم إقبال الشباب على العمل المهني واألعمال الحرة وانتشار 

ثقافة العیب، وأن المشاریع متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة واحدة من الحلول لبطالة الخریجین 

الناتجة عن الخصخصة إذا تم استخدام جزء من عوائدها.  

"واقع حاضنات األعمال ودروها في دعم المشاریع الصغیرة ) دراسة بعنوان2010وتناولت القواسمة (

 التعرف إلى واقع حاضنات األعمال في الضفة الغربیة،  على. هدفت الدراسةفي الضفة الغربیة"

وتحدید الدور الذي تلعبه في دعم المشاریع الصغیرة من خالل تقدیم العدید من الخدمات التي تحتاج 

توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، من أبرزها: أن  وإلیها،حیث استخدمت الباحثة الوصف التحلیلي.

المشاریع الصغیرة في فلسطین تعاني من العدید من المشاكل، والتي یمكن أن تسبب الفشل في بدایة 

حیاة المشروع، باإلضافة إلى أن حاضنات األعمال تسیر وفق آلیة غیر علمیة، والخدمات المقدمة من 

قبل الحاضنات متدنیة، وال تعمل على دعم المشاریع الصغیرة. 

المشروعات الصغیرة في ) دراسة بعنوان "2005في دراسة أجراها الباحثین الصوراني ونصر اهللا(

، بهدف الوقوف على واقع المشاریع الصغیرة في فلسطین، وتحدید فلسطین: واقع ورؤیة نقدیة"

الوسائل التي تعمل على تطور المشاریع الصغیرة ونموها، والوقوف على أسباب فشلها،وأظهرت 

الدراسة عدة نتائج تمثل بعضها في أن اإلغالق الذي یقوم به االحتالل، وسیاسة المعابر، وضعف 
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البنیة التحتیة، وضعف قانون تشجیع االستثمار، وضعف اإلطار القانوني، من العوامل الرئیسیة التي 

 تمنع تطور ونمو المشاریع الصغیرة.

"فاعلیة برنامج المنح الصغیرة في التمكین االقتصادي ) بعنوان2014أما دراسة الهابیل، والنمروطي(

فهدفت الدراسة إلى لألسر الفلسطینیة الفقیرة، دراسة تطبیقیة على برنامج التمكین االقتصادي (دیب)"،

التعرف على فاعلیة المنح الصغیرة في تمكین األسر الفلسطینیة في قطاع غزة،والتي تعاني من الفقر 

)، وبیان فاعلیته، والتركیز على دور المتابعة الدوریة للمشاریع، DEEPالمدقع، والتعرف على برنامج (

وٕابراز دور التدریب لألسر،واستخدم المنهج الوصفي التحلیلي. وأشارت نتائج الدراسة بأن المشروع مصدر 

% من األسر حققت ارتفاعًا في الدخل، باإلضافة إلى وجود عالقة بین 74دخل رئیسي لألسرة، وأن 

) في تمكین األسر الفقیرة، بحیث كانت هناك زیادة في عدد العاملین في األسر DEEPفاعلیة برنامج (

واعتماد األسر على نفسها. 

 التعقیب على الدراسات السابقة 1.6.2
 

عملت الباحثة على االضطالع على العدید من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى مواضیع متشابهة، 

في المشاریع الصغیرة ومحددات نجاحها. وبعد االضطالع على الدراسات السابقة لوحظ وجود تشابه 

واتفاق بین جمیع الدارسات حول أهمیة ودور المشاریع الصغیرة في تحقیق التنمیة االقتصادیة. ولكن 

االختالف كان في انه الدراسات السابقة بعضها ركز على تحدید أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه 

المشاریع الصغیرة، وبعضها خصص مشكلة واحدة تواجه المشروع الصغیر، وبعضها ركز على دور 

المشاریع الصغیرة في تخفیف البطالة. وبعضها توجه إلى التطرق إلى مشروع التمكین االقتصادي، 

ولكن كان التركیز على تقییم  إدارة للمشروع وفاعلیة برنامج التمكین. وما یمیز هده الدراسة كونها 

 التي تساعد في نجاح وفشل هده المشاریع والتي تم وتقسیمها إلى عوامل مرتبطة  العواملركزت على
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بصاحب المشروع وعوامل مرتبطة بالمشروع وعوامل مرتبطة المؤسسة، ودراسة كل عامل على حدا 

من أجل البحث حول أسباب فشل المشاریع الصغیرة في فلسطین، والبحث حول الحلول التي تدعم 

 تطور المشاریع  الناجحة نحو األفضل.

 أوجه التشابه بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة:

 استخدام المنهج الوصفي التحلیلي. .1

أن جمیع الدراسات أكدت على أهمیة تنفیذ المشاریع الصغیرة وأهمیتها في تحقیق التنمیة  .2

 االقتصادیة في المجتمع.

 أوجه االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة:

 تركیز الدراسة الحالیة على محددات نجاح وفشل المشاریع الصغیرة. .1

تطبق هذه الدراسة على المشاریع المنفذة من خالل برنامج التمكین االقتصادي، وشمل مجتمع  .2

 العینة كافة المشاریع .

 ستكون هذه الدراسة الحالیة استكماال وامتداد للدراسات السابقة وما نادت به من توصیات. .3

 على تعریف  اتفاق موحد أهمیة المشاریع الصغیرة رغم عدم وجودأكدت نتائج الدراسات على .4

على وجود الكثیر من المشاكل والمعیقات التي تعترض تطور المشاریع ، ولمشاریع الصغیرةا

 .مرتبطة بغیاب القوانین والتشریعات التي تدعم المشروع الصغیروالالصغیرة، 
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الفصل الثالث 
 

اإلطار المنهجي للدراسة 

 

 مقدمة 1.3 
 

یتناول هذا الفصل وصفًا لمجتمع الدراسة، والطریقة التي اتبعتها الباحثة الختیار عینة الدراسة، كما 

یتناول وصف األداة المستخدمة فیها، واإلجراءات التي اتبعت في تنفیذها، باإلضافة إلى المعالجات 

 اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل النتائج.
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 عینة الدراسة2.3
 

من مجموع األسر الفلسطینیة المستفیدة من برنامج تمكین األسر الفقیرة  تم اختیار عینة عشوائیة

)DEEP في محافظة بیت لحم، علمًا بأن مجموع األسر المستفیدة من البرنامج في محافظة بیت (

 أسرة فقیرة من األسر الفلسطینیة المسجلة 519، هو 2015-2007لحم، وخالل الفترة الواقعة بین 

أسماؤها في وزارة التنمیة االجتماعیة.  

 العینة إلى قسمین: األول مكون من  هذهتم تقسیم  أسرة مستفیدة من البرنامج،222 العینة من تشكلت

، والقسم الثاني مكون من 2010 و2007 أسرة من المرحلة األولى في الفترة الواقعة بین عامي 111

وتم اختیار هذا العدد من  ،2015 و2013 أسرة من المرحلة الثانیة في الفترة الواقعة بین عامي111

المستفیدین؛ ألن المجتمع متجانس بالتصرفات والحیاة والعوامل المساهمة للحیاة، وهذا العدد نسبة إلى 

عدد المستفیدین الذین استفادوا من مشروع التمكین قادر على قیاس عوامل نجاح وفشل المشاریع 

 وان أهم االقتصادیة الصغیرة وعالقتها باستمراریة هذه المشاریع استنادًا إلى الدالالت اإلحصائیة.

 المعاییر التي تم اعتمادها عند اختیار عینة مجتمع الدراسة :

 أن تكون األسرة تحت خط الفقر. •

  أفراد.5أن یكون عدد أفراد األسرى أعلى من  •

 أن یتوفر لدى األسرة كادر بشري یستطیع إدارة المشروع. •

 وجود فكرة تتناسب مع البیئة المحیطة باألسرة. •

 وجود رغبة ودافعیة إلنشاء المشروع. •
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 أسرة 222 الختیار عینة الدراسة، حیث تشّكلت من  البسیطة المنتظمة  تم استخدام الطریقة العشوائیة

)، وفقا للمعادلة التالیة:  DEEPمستفیدة من برنامج تمكین األسر الفقیرة (
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حیث أنّ : 

N .حجم مجتمع الدراسة :

Z) 1.96) وتساوي (95.: الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الداللة .(

D) 05.: نسبة الخطأ وتساوي .(

P) 50.: نسبة توفر الخاصیة والمحایدة وتساوي .(

 

 منهجیة الدراسة 3.3
 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خالل الوصف النظري للواقع الفلسطیني، وبالتحدید منطقة بیت 

لحم، استنادًا إلى األدبیات السابقة والكتب والمجالت الدوریة واإللكترونیة، ثم تحلیل الواقع من أجل 

الوصول إلى العوامل التي تساهم في نجاح أو فشل المشاریع االقتصادیة الصغیرة المنفذة في المنطقة، 

وذلك من خالل تحدید عینة الدراسة، وجمع البیانات المتعلقة بها  ،)DEEPوبتمویل من برنامج (

 والمرتبطة بالموضوع، ثم تحلیل البیانات ومعالجتها إحصائیًا الستخراج النتائج ومقارنتها. 

 

 حدود الدراسة 4.3
 

تمت دراسة عوامل نجاح وفشل المشاریع االقتصادیة المنفذة في محافظة بیت لحم، والممولة من قبل 

 . 2015 و2007في الفترة الواقعة بین عامي ) DEEPبرنامج (
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 خصائص عینة الدراسة 5.3
 

)، وتم DEEP) أسرة مستفیدة من برنامج تمكین األسر الفقیرة (222اختارت الباحثة عینة مكونة من (

 2007 أسرة من المرحلة األولى في الفترة الواقعة بین عامي 111تقسیم العینة إلى قسمین: األول

 2013 أسرة من المرحلة الثانیة في الواقعة بین عامي 111، والقسم الثاني یتكون من 2010و

 ) أدناه.(1.3، كما هو واضح في جدول رقم 2015و

): توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر مرحلة التنفیذ 1.3جدول رقم (

النسبة (%) التكرار المرحلة 

 %50 111) 2010-2007األولى (

 %50 111) 2015-2013الثانیة (

 %100 222المجموع الكلي 

 

) أسرة من 70) توزیع العینة وفقًا لمتغیر المنطقة السكنیة، حیث تم اختیار (2.3یوضح جدول رقم (

) أسرة من المخیمات. 42) أسرة من القرى، و(110المدینة، و(

 ): توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المنطقة السكنیة2.3جدول (

) %النسبة المئویة (التكرار المرحلة  المنطقة السكنیة  

 %31.5 55األولى المدینة 
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 15الثانیة  

 %49.5 28األولى القریة  

 82الثانیة  

 %19 28األولى المخیم  

 14الثانیة  

 %100 222 المجموع الكلي  

 

) توزیع العینة وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي، حیث بلغت نسبة أصحاب 3.3یوضح جدول رقم (

% فقط من 7.5%، بینما  50المشاریع الذین حصلوا على مستوى تعلیمي أقل من ثانویة عامة

أصحاب المشاریع ممن یحملون شهادة بكالوریوس فأكثر. 

) : توزیع العینة وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي لمن یدیر المشروع 3.3جدول رقم (

) %النسبة المئویة (التكرار المستوى التعلیمي 

 50.0% 111أقل من ثانویة عامة 

 40.5% 90ثانویة عامة 

 7.2% 16بكالوریوس فأكثر 
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 Missingقیم مفقودة (

Data (

5 2.3% 

 100% 222المجموع الكلي  

  

 االجتماعیة، أو عائل األسرة التنمیةمن الواضح أن مصدر دخل معظم األسر المستفیدة كان من وزارة 

، یلیها القطاع الخاص %74.3یعمل عامًال في مجال ما، أو التبرعات الخیریة، حیث بلغت نسبتها

 ) أدناه.4.3%، كما هو واضح في جدول رقم (15.8بنسبة 

 

) توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر مصدر دخل األسرة  4.3جدول رقم (

) %( النسبة المئویةالتكرار مصدر دخل األسرة 

 7.7 17قطاع حكومي 

 15.8 35قطاع خاص 

 NGOs 2 .9مؤسسات 

 74.3 165غیر ذلك 

 Missingقیم مفقودة (

Data (

3 1.4 

 100% 222المجموع الكلي 
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نتائج تحلیل العینة إلى أن أكثر من نصف المشاریع الممولة تجاریة، حیث بلغت  أشارت

%، ثم  9.9%، وبعدها الزراعي النباتي بنسبة26.6%، تلیها المشاریع الزراعیة الحیوانیة 55.9نسبتها

أدناه. ) 5.3(%، كما هو مبّین في جدول رقم 7.7 الصناعي بنسبة

 

) توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر نوع المشروع 5.3جدول رقم (

) %النسبة المئویة (التكرار نوع المشروع 

 55.9 124تجاري 

 26.6 59زراعي حیواني 

 9.9 22زراعي نباتي 

 7.7 17صناعي 

 100% 222المجموع الكلي 
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) Pilot Studyالدراسة التجریبیة ( 6.3
 

 استمارة من األسر 30قامت الباحثة بإجراء دراسة تجریبیة على عینة الدراسة، حیث تمت تعبئة 

المستفیدة لدراسة وضوح فقرات االستمارة وسهولة تعبئتها بالنسبة للمستفیدین، وقیاس ثبات االستمارة 

وصدق فقراتها، وبناء على نتائج الدراسة التجریبیة، تم تعدیل بعض الفقرات وحذف بعضها وٕاضافة 

 فقرات أخرى. 

 

أداة الدراسة  1.6.3
 

لتحقیق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بتطویر استمارة مكونة من خمسة محاور: المحور األول یتعلق 

بالبیانات األولیة، حیث تم االعتماد على مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس العوامل التي تؤثر على نجاح 

 لألسر الفلسطینیة المحرومة  االقتصاديتمكینالبرنامج وفشل المشاریع الصغیرة الممولة من خالل 

)DEEP( ،وهي في المحاور الثاني والثالث والرابع، والمحور الخامس تعّلق ببیانات تطویر المشاریع ، 

 كالتالي:

 محاور االستمارة )6.3(جدول رقم 

عدد الفقرات عنوان المحور رقم المحور 

 9البیانات األولیة  1

 9العوامل المرتبطة بطبیعة المشروع  2

 14العوامل المرتبطة بصاحب المشروع  3

 6العوامل المرتبطة بالمؤسسة المنّفذة للمشروع  4
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 7البیانات المتعلقة بتطویر المشروع  5

ثبات أداة الدراسة  2.6.3
 

) لكل Alpha Cronbachتم حساب ثبات المقیاس باستخدام معامل االتساق الداخلي كرو نباخ ألفا (

كان معامل الثبات ، حیث وأیضًا االستمارة ككل  في القسم الثاني،االستمارة محور من محاور

 مقبولة  للمحاور) أدناه أن معامالت الثبات7.3( ، ومن الواضح في الجدول رقم938لالستمارة كاملة 

 وتفي بأغراض الدراسة.

  معامالت الثبات لمحاور االستمارة)7.3(جدول رقم 

معامل الثبات عنوان المحور رقم المحور 

 832العوامل المرتبطة بطبیعة المشروع  1

 885العوامل المرتبطة بصاحب المشروع  2

 818العوامل المرتبطة بالمؤسسة المنّفذة للمشروع  3
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صدق أداة الدراسة  3.6.3
 

هو أن تقیس األداة الشيء الذي صممت لقیاسه بشكل جید، وتم قیاس صدق األداة من خالل ثالث 

 طرق:

  Context Validity- الطریقة األولى: صدق المحتوى 

تم قیاس صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحّكمین في مجال 

اإلحصاء والتنمیة، حیث أبدوا رأیهم في المحتوى من حیث سهولة فهمه وشمولیته، ومدى مالءمة 

فقراته ألهداف الدراسة، وقامت الباحثة بتعدیل بعض الفقرات، وحذف بعضها، وٕاضافة فقرات أخرى 

بناء على مالحظاتهم.  

 Internal Validity- الطریقة الثانیة: صدق التجانس (االتساق الداخلي) لفقرات االستمارة 

هو قیاس الترابط بین كل فقرة من فقرات االستمارة والمحور الذي تنتمي إلیه، والتأكد من عدم وجود 

 Pearsonتداخل بینها، وتم قیاسه في البحث عن طریق حساب معامل االرتباط بیرسون (

correlation بین درجة كل فقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیه  بعد استبعاد درجة الفقرة من درجة (

المحور حتى ال تؤثر في معامل االرتباط الناتج. 

 أدناه أن معامالت االرتباط (11.3)، (10.3)،  (9.3 )،)8.3(وكما هو واضح في الجداول رقم

مرتفعة وداّلة إحصائیًا، وهذا یؤّكد صدق أداة البحث، وأنها تقیس ما صممت لقیاسه.  
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) لفقرات المحور األول: العوامل Pearson Correlationsمعامالت االرتباط ( (8.3) جدول رقم

المرتبطة بطبیعة المشروع 

مستوى الداللة  معامل االرتباط الفقرة  الرقم 

 .000 .545 تتناسب فكرة المشروع مع ثقافة المجتمع المحیط 1

 .000 .632 تلبي فكرة المشروع حاجات المجتمع المحیط 2

 .000 .611تتماثل مخرجات مشروعك مع مشاریع أخرى  3

 .000 .718 حقق مشروعك األهداف التي تسعى لها 4

حقق المشروع تغییرًا ملموسًا أو غیر ملموس في  5

 البیئة المحیطة

701. 000. 

یتناسب المشروع مع المیزانیة المرصودة من قبل  6

المؤسسة الممولة للمشروع 

515. 000. 

توجد دراسة أولیة لحاجة المجتمع المحیط للمشروع  7

قبل التنفیذ 

525. 000. 

 .000 .704یتناسب المشروع مع تطورات العصر الحالي   8

. 000 .472 یتم تمویل المشروع من أكثر من مصدر 9
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) لفقرات المحور الثاني: العوامل Pearson Correlations معامالت االرتباط ()(9.3جدول رقم

المرتبطة بصاحب المشروع  

مستوى الداللة  معامل االرتباط الفقرة  الرقم 

 .000 .604 لدي خبرة في إدارة  المشروع 1

 .000 .350 تتعاون األسرة معي في إدارة المشروع 2

 .000. 305 أواجه صعوبات أثناء تنفیذ المشروع 3

. 000 .440 أجتاز الصعوبات التي تواجهني بنجاح  4

أعمل على متابعة وتقییم للمشروع للتأكد من تحقیق  5

 األهداف المرجوة من المشروع 

666. 000 .

. 000 .649أخذت عدة دورات في إدارة المشروع   6

هناك وضوح في تقسیم وتوزیع المسؤولیات للقائمین  7

على المشروع 

679. 000 .

. 000 .594لدي تفرغ إلدارة المشروع   8

. 000 .562 وضعت مؤشرات قیاس لنجاح المشروع 9

. 000 .637أمتلك قدرة كافیة على التعلم من األخطاء وتجنبها  10
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بالمستقبل 

. 000 .819توجد آلیات رقابة مالیة للمشروع   11

. 000 .838أمتلك سجالت محاسبیة لكافة أنشطة المشروع  12

. 000 .624شاركت في وضع مواصفات معدات المشروع   13

. 000 .632شاركت في اختیار معدات المشروع عند التنفیذ  14

 

 

) لفقرات المحور الثالث: Pearson Correlationsمعامالت االرتباط ( )10.3 (جدول رقم

العوامل المرتبطة بالمؤسسة المنّفذة للمشروع  

مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة الرقم 

ساعدتني المؤسسة المنفذة للمشروع في تحدید فكرة  1

 المشروع

468. 000. 

اهتمت المؤسسة المنفذة ببناء قدراتي لدعمي لتحقیق  2

النجاح للمشروع 

784. 000. 

ساعدتني المؤسسة المنفذة في بناء دراسة جدوى  3

اقتصادیة للمشروع المنفذ 

791. 000. 
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ساعدتني المؤسسة في مواجهة العقبات والمشاكل  4

التي واجهتها أثناء العمل 

375. 000. 

من قبل المؤسسة المنفذة  هناك متابعة وزیارات دوریة 5

للمشروع 

740. 000. 

تتابع المؤسسة المشاكل التي من الممكن التعرض  6

لها بشكل جدي وتتم متابعة المشكلة 

321. 000. 

 

) لفقرات المحور الرابع: العوامل Pearson Correlations معامالت االرتباط ()11.3(جدول رقم 

المرتبطة بتطّور المشروع  

مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة الرقم 

 .000 .832 هل حقق مشروعك عائدًا منتظمًا؟ 1

 .000 .907هل مشروعك كاٍف إلعالة األسرة؟  2

 .000 .911زیادة العائد من المشروع  3

 .000 .180فتح  فرع آخر للمشروع  4

 .000 .536زیادة عدد العاملین بالمشروع  5

 

74 
 



 

 Structural Validity- الطریقة الثالثة: الصدق التكویني 

 Pearsonهو قیاس الترابط بین محاور االستمارة، وتم قیاسه من خالل إیجاد معامالت االرتباط (

Correlations( .بین درجة كل محور من محاور االستمارة والدرجة الكلیة لالستمارة 

 أدناه أن معامالت االرتباط مرتفعة وداّلة إحصائیًا، وهذا یدل )12.3(وكما هو موضح في جدول رقم 

على قدرة االستمارة على قیاس ما صممت لقیاسه. 

 

) لمحاور االستمارة والدرجة Pearson Correlations معامالت االرتباط ()12.3(جدول رقم

الكلیة لالستمارة 

مستوى الداللة  معامل االرتباط المحور   الرقم 

 .000 .911العوامل المرتبطة بطبیعة المشروع  1

 .000 .963العوامل المرتبطة بصاحب المشروع  2

 .000 .826 العوامل المرتبطة بالمؤسسة المنّفذة للمشروع   3

 .000 .703العوامل المرتبطة بتطّور المشروع   4
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تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة  7.3
 

المعالجة اإلحصائیة  1.7.3
 

تمت عملیة المعالجة اإلحصائیة عن طریق ترمیز اإلجابات وٕادخالها على الحاسب اآللي من خالل 

 , SPSS:Statistical Package for Social Scienceالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعیة (

version 20:وتم بعد ذلك ما یلي ،( 

   .استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات االستمارة

 .استخراج النسب المئویة ألفراد عینة الدراسة حسب متغیرات البحث 

  إنشاء جداولCross tabs .للمقارنة بین أفراد العینة في المرحلتین األولى والثانیة 

 ) استخدام اختبارchi-square .لفحص الفرضیات المتعلقة بمتغیرات الدراسة (

ثم تم تحلیل البیانات، واستخراج النتائج، وبناء على هذه النتائج، تمت مناقشة أهداف الدراسة.  

 

) Method Correctionتصحیح أداة الدراسة ( 2.7.3
 

) لإلجابة على فقرات االستمارة في المحاور الثاني Likert Scaleتم اعتماد مقیاس لیكرت الخماسي (

، معارض، معارض غیر متأكد، أوافق، بشدةإجابات: أوافق  5 والثالث والرابع، حیث كان لكل فقرة

 بشدة، وكان توزیع الدرجات علیها كالتالي: 
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) Likert Scaleدرجات مقیاس لیكرت () 13.3(جدول رقم 

معارض بشدة معارض  غیر متأكد  أوافق  بشدةأوافقاإلجابة 

 1 2 3 4 5الدرجة 

 

 Likert مفتاح المتوسطات الحسابیة لسلم إجابة مقیاس لیكرت الخماسي ()14.3(جدول رقم 

Scale (

المعیار الدرجة المتوسط الحسابي 

انحراف معیاري واحد عن المتوسط الحسابي  -قلیلة  2.49-1

الوسط متوسطة  3.49- 2.5

+انحراف معیاري واحد عن المتوسط الحسابي كبیرة  5- 3.5
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الفصل الرابع 
 

نتائج الدراسة 

 

 مقدمة 1.4
 

یتضمن هذا الفصل عرضُا كامًال لنتائج الدراسة، حول العوامل التي تساعد في نجاح المشاریع 

الصغیرة والعوامل التي تؤدي إلى فشل المشاریع الصغیرة المتعلقة بطبیعة المشروع، وصاحب 

المشروع، باإلضافة إلى المؤسسة التي تنفذ المشروع، وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة 

 وأهدافها واختبار فرضیاتها باستخدام التقنیات اإلحصائیة المناسبة.
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 نتائج الدراسة 2.4
 

) قبل تنفیذ المشروع في DEEPبلغ متوسط دخل األسر المستفیدة من برنامج تمكین األسر الفقیرة  (

 . شیقل 629، بینما كان في المرحلة الثانیةشیقل560 المرحلة األولى

، وفي المرحلة شیقل1129  أّما معدل دخل األسر بعد تنفیذ المشروع، فقد بلغ في المرحلة األولى

 شواقل. 1209الثانیة 

بدا واضحًا على واقع األسر  )DEEPأن األثر من تنفیذ مشروع (واستنادا إلى ذلك، ترى الباحثة 

الفلسطینیة، وخاصة الفقیرة، والدلیل على ذلك ارتفاع مستوى دخل األفراد مقارنة بین وضع األسرة قبل 

تنفیذ المشروع لدیها، ووضع األسرة بعد تنفیذه إلى أكثر من النصف، ولكن هذا األثر الواضح في 

التغییر ال یعني بالضرورة أن هذا المشروع المنفذ مع األسرة حقق دیمومة طویلة األمد، ویبقى السؤال 

هنا: إلى أي مدى حققت هذه المشاریع االستمراریة في الفائدة المرجوة من كل مشروع منفذ؟  

  إحصاءات وصفیة)1.4 (جدول رقم

أقل قیمة 

(Minimum) 

أعلى قیمة 

(Maximum) 

الوسط 

 الحسابي

المرحلة  المتغّیر 

األولى  2 3 1 عدد األشخاص المسؤولین عن المشروع  

الثانیة  2 4 1

األولى  560 2000 1 معدل دخل األسرة قبل تنفیذ المشروع 
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الثانیة  629 2000 200

األولى  1129 4500 200 معدل دخل األسرة بعد تنفیذ المشروع  

الثانیة  1209 3000 200

 

- استمراریة المشروع 

) في DEEPمن المشاریع المستفیدة من برنامج تمكین األسر الفقیرة ( %66.7أظهرت النتائج أّن 

% فقط من المشاریع المستفیدة في المرحلة األولى 33.3المرحلة الثانیة مازال قائمًا حتى اآلن، بینما 

 أدناه، والكثیر من المستفیدین یعزون عدم استمراریة )2.4مازال قائمًا، كما هو واضح في الجدول رقم(

مشاریعهم إلى عدم وجود دعم متواصل واستشارات لحل المشاكل والعقبات التي واجهتهم أثناء فترة 

مشاریعهم.  

) استمراریة المشروع 2.4الجدول رقم (

المجموع الكلي ال نعم المرحلة 

) %50.0( 111 )%62.7 (79 )%33.3 (32األولى 

) %50.0( 111 )%37.3 (47 )%66.7 (64الثانیة 

 )%100.0(222 %)100.0(126 )%100.0 (96المجموع الكلي 
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، أظهرت النتائج أن هناك عدة فروق ذات داللة إحصائیة في chi-square testحسب اختبار 

وهي أصغر من  P-value:.000استمراریة المشروع بین المرحلتین األولى والثانیة، حیث بلغت قیمة 

 ) أدناه.3.4وبذلك تكون داّلة إحصائیًا، وذلك واضح في جدول رقم ( 05.مستوى الداللة 

) الستمراریة المشروع Chi-squareجدول اختبار ( )3.4جدول رقم (

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  االختبار 

.000 1 18.794a Pearson Chi-Square 

 

وعلى الرغم من أن األسر عزت عدم استمراریة المشاریع إلى عدم وجود دعم متواصل واستشارات لحل 

المشاكل والعقبات من قبل المؤسسة الممولة التي واجهتهم أثناء فترة التنفیذ، واستنادًا إلى نتائج  

% فقط من المرحلة 33الدراسة المسحیة التي تم تنفیذها مع العینة العشوائیة لألسر المستهدفة، فإن 

األولى استمر مشروعهم للوقت الحالي.  

) في تحسین آني لمستوى المعیشة لألسر DEEPعلى أنه رغم نجاح برنامج (الباحثة وتؤكد 

الفلسطینیة الفقیرة، إال أن هذا التحسین لم یعمل على تمكین هذه األسر على المدى الطویل.  

 

) في خطته التنفیذیة للبرنامج خطة لمتابعة DEEPإلى عدم وضع برنامج (وتعزو الباحثة ذلك 

المشاریع المنفذة من قبل األسر الفلسطینیة حتى بعد انتهاء تمویل المشروع، إذ أن المتابعة تكمن فقط 

لحد انتهاء التنفیذ، خاصة أن األسر الفلسطینیة المستهدفة هي أسر تكاد تكون قدراتها اإلداریة 

ضعیفة، وهي بحاجة إلى تهیئة إداریة من أجل نجاح تحقیق االستمراریة في هذه المشاریع.  
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واستنادًا إلى عوامل النجاح والفشل التي تم التطرق إلیها في هذا البحث، فإن الباحثة تؤكد على أن هذا 

)، لكنه یتعدى ذلك لیشمل األسر المنفذة للمشاریع، كون من DEEPاإلخفاق ال یشمل فقط برنامج (

الضروري جدًا توفر صفات قیادیة وریادیة ومهارات في وضع خطط إلدارة ومواجهة المخاطر وحل 

المشكالت والعقبات لدى منفذي المشاریع. 

 

 المستوى التعلیمي لمدیر المشروع -
 

، أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الدرجة chi-square testحسب اختبار 

-pالعلمیة للمستفید من التمویل واستمراریة المشروع في المرحلة الثانیة، حیث بلغت قیمة 

value:.075 وبذلك تكون غیر داّلة إحصائیًا، بینما توجد عالقة 05. وهي أكبر من مستوى الداللة 

ذات داللة إحصائیة بین الدرجة العلمیة للمستفید من التمویل واستمراریة المشروع في المرحلة األولى، 

 وبذلك تكون داّلة إحصائیًا، 05.وهي أصغر من مستوى الداللة p-value: .014حیث بلغت قیمة 

حیث بلغت نسبة المشاریع القائمة حتى اآلن في المرحلة األولى لمن مستواهم أقل من الثانویة العامة 

 )5.4(، ورقم )4.4(%، وذلك مبین في جداول رقم 34.9وفي المرحلة الثانیة كانت النسبة  %،37.5

 أدناه.

 ) العالقة بین استمراریة المشروع والمستوى التعلیمي لمدیر المشروع4.4جدول رقم (

المجموع الكلي  استمراریة المشروع  المستوى التعلیمي المرحلة 

 ال نعم    

) %58.3 (63) %67.1 (51 )%37.5 (12أقل من ثانویة عامة  األولى 

82 
 



 

 )%31.5 (34 )%23.7 (18 )%50.0 (16ثانویة عامة 

 )%10.2 (11 )%9.2 (7 )%12.5 (4بكالوریوس فأكثر  

المجموع 

 1الكلي

 
32)100 (%76)100 (%108)100 (%

مفقودة  قیم

)Missing 

data (

 

  3 

 )%44.0 (48 )%56.5 (26 )%34.9 (22أقل من ثانویة عامة  الثانیة  

) %51.4 (56 )%39.1 (18 )%60.3 (38ثانویة عامة 

 )%4.6 (5 )%4.3 (2 )%4.8 (3بكالوریوس فأكثر  

المجموع 

 2الكلي 

 63) 100 (%46) 100(% 
109)100(% 

قیم مفقودة 

)Missing 

data (

   

2 
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لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع  )Chi-squareجدول اختبار ( )5.4جدول رقم (

والمستوى التعلیمي لمدیر المشروع 

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  المرحلة  

.014 2 8.576b Pearson Chi-Square  األولى

.075 2 5.176 Pearson Chi-Square  الثانیة

 

أن المستوى التعلیمي لمنفذي المشاریع قد تعزو الباحثة ذلك إلى استنادًا إلى نتائج المسح البیاني، 

یكون في بعض األوقات داعمًا ألحد عوامل نجاح المشروع كما ظهر في المرحلة األولى، وقد یكون 

غیر داعم لهذه العوامل كما ظهر في المرحلة الثانیة، إال أن عدم توفر مستوى تعلیمي عند منفذي 

المشاریع ال یعني بالضرورة فشل أو نجاح هذا المشروع؛ بسبب ارتباط عامل المستوى التعلیمي بعوامل 

أخرى قد تكون داعمة لهذا العامل، وقد تكون غیر داعمة .  

 - مصدر دخل األسرة

 

، أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین chi-square testحسب اختبار 

مصدر دخل األسرة المستفید من التمویل، سواء كان من القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، أو 

 p-value:.316غیر ذلك، واستمراریة المشروع في المرحلتین األولى والثانیة، حیث بلغت قیمة 

كما هو ، وبذلك تكون غیر داّلة إحصائیاً 05. على التوالي، وهي أكبر من مستوى الداللة 229.و

 أدناه. )6.4(مبّین في جدول رقم
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) لدراسة  العالقة بین استمراریة المشروع ومصدر Chi-squareجدول اختبار ( )6.4جدول رقم(

 دخل األسرة

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  المرحلة  

.316 3 3.538b Pearson Chi-Square  األولى

.229 3 3.676 Pearson Chi-Square   الثانیة

 

 على هذه النتیجة كون مصدر دخل األسرة ال یشكل دعمًا ألي عامل من عوامل نجاح وتؤكد الباحثة

أو فشل المشروع، في نفس الوقت تؤكد الباحثة على ضرورة عدم اعتمادها في دخلها فقط على العائد 

المالي من المشروع، خاصة في بدایات تنفیذه، كون العائد المالي من المشروع في المراحل األولى منه 

یجب أن یستخدم لتطویر المشروع، ولیس لتوفیر الحاجات األساسیة لألسرة.  

 

- نوع المشروع 
 

، أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین نوع chi-square testحسب اختبار 

المشروع (تجاري، صناعي، زراعي حیواني، زراعي نباتي) واستمراریة المشروع في المرحلتین األولى 

 05. على التوالي، وهي أصغر من مستوى الداللة 005.وp-value:.002والثانیة، حیث بلغت قیمة 

وبذلك تكون داّلة إحصائیًا، ومن الواضح أن أكثر المشاریع استمراریة هي المشاریع الصناعیة، حیث 

%، وفي 66.7بلغت نسبة المشاریع الصناعیة التي ال تزال قائمة حتى اآلن في المرحلة األولى

  أدناه. )8.4( و)7.4(%، كما هو مبّین في الجداول رقم 100المرحلة الثانیة 
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) العالقة بین استمراریة المشروع ونوع المشروع  7.4جدول رقم (

نوع المرحلة 

المشروع 

المجموع الكلي استمراریة المشروع 

 ال نعم    

) %100.0 (58 )%63.8 (37) %36.2 ( 21تجاري  األولى 

زراعي 

حیواني 
2) 6.7%( 28) 93.3%( 100.0% ) 30 (

زراعي 

نباتي   
3) 21.4%(  11) 78.6%( 14) 100.0% (

 )%100.0 (9 )%33.3 (3 )%66.7 (6صناعي  

) (%111100.0%) 71.2 (79  %)28.8 (32  1المجموع الكلي 

 )%100.0 (66 )%36.4 (24) %63.6 (42تجاري  الثانیة  

زراعي 

حیواني 
11) 37.9%( 18) 62.1%( 29) 100.0%( 

زراعي 

نباتي   
3) 37.5%( 5) 62.5%( 8) 100.0%( 
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 )%100.0 (8 )%0.0 (0 )%100.0 (8صناعي   

 111 47 64  2المجموع الكلي 

 

) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع ونوع Chi-squareجدول اختبار ( )8.4جدول رقم (

 المشروع:

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  المرحلة  

.002 3 15.374b Pearson Chi-Square  األولى

.005 3 12.795c Pearson Chi-Square  الثانیة

 

إلى أن وجود حرفة أو صنعة یعتمد علیها المستفید یحقق الدیمومة واالستمراریة وتعزو الباحثة ذلك 

لجمیع المشاریع الصناعیة، كون وجود هذه الصنعة عند أي مستفید بالضرورة تساعد في بناء وتطویر 

مهاراته اإلداریة والفنیة، وبالتالي نجاح هذه المشروع وفشله یعتمد على قدرة ومهارات المستفید، ولیس 

على عوامل خارجیة، باإلضافة إلى أن هذه المهنة أو الحرفة أو الصنعة ال تحتاج إلى تمویل مالي 

عاٍل مقارنة بالمشاریع التجاریة، والمخاطرة فیها أقل مقارنة بالمشاریع الزراعیة والحیوانیة في فلسطین. 
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- العوامل المرتبطة بطبیعة المشروع 
 

 أدناه أن الفقرة "تناسب فكرة المشروع مع ثقافة المجتمع المحیط" قد )9.4(من الواضح في الجدول رقم 

 4.14  في المرحلة األولى،3.87حازت على متوسطات حسابیة مرتفعة في المرحلتین، وكانت تساوي

في المرحلة الثانیة، وفقرة "توجد دراسة أولیة لحاجة المجتمع المحیط للمشروع قبل التنفیذ" قد حازت 

، بینما كان في المرحلة األولى منخفضًا 4.32على أعلى متوسط حسابي في المرحلة الثانیة، ویساوي 

. 1.88 جدًا، ویساوي

 

) العالقة بین استمراریة المشروع والعوامل المرتبطة بطبیعة المشروع 9.4جدول رقم (

رقم 

الفقرة 

الوسط المرحلة الفقرة 

الحسابي 

االنحراف الدرجة 

المعیاري 

النسبة 

المئویة 

تتناسب فكرة المشروع مع ثقافة  1

 المجتمع المحیط

 

 77.4% 1.222 كبیرة 3.87األولى 

الثانیة 
4.14 

 كبیرة
1.261 

%82.8 

2  

تلبي فكرة المشروع حاجات المجتمع 

المحیط 

 72.8% 1.285 كبیرة 3.64األولى 

الثانیة 
3.77 

 كبیرة
1.340 

%75.4 

 66.2% 807. متوسطة 3.31األولى تتماثل مخرجات مشروعك مع مشاریع  3
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 أخرى

 

 

الثانیة 

3.43 

 متوسطة

1.113 

%68.6 

حقق مشروعك األهداف التي تسعى  4

لها 

 45.8% 1.351 قلیلة 2.29األولى 

 52.6% 1.501 متوسطة 2.63الثانیة 

حقق المشروع تغییرًا ملموسًا أو غیر  5

ملموس في البیئة المحیطة 

 41.6% 1.266 قلیلة 2.08األولى 

 52.6% 1.274 متوسطة 2.63الثانیة 

یتناسب المشروع مع المیزانیة  6

المرصودة من قبل المؤسسة الممولة 

للمشروع 

 39.2% 1.136 قلیلة 1.96األولى 

الثانیة 
2.67 

 متوسطة
1.557 

%53.4 

توجد دراسة أولیة لحاجة المجتمع  7

المحیط للمشروع قبل التنفیذ 

 37.6% 988. قلیلة 1.88األولى 

 86.4% 1.095 كبیرة 4.32الثانیة 

یتناسب المشروع مع تطورات العصر  8

الحالي 

 

 43.6% 1.302 قلیلة 2.18األولى 

الثانیة 
3.34 

 متوسطة
1.492 

%66.8 

 33.6% 1.062 قلیلة 1.68األولى یتم تمویل المشروع من أكثر من  9
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 35.4% 1.246 قلیلة 1.77الثانیة  مصدر 

 

والدراسة تعزو حیازة فقرة "یوجد دراسة أولیة لحاجة المجتمع المحیط للمشروع قبل التنفیذ" في المرحلة 

األولى بمتوسط حسابي منخفض، وذلك ألنه لم یكن هناك تركیز من قبل المؤسسات المنفذة للمشاریع 

على األسر المستفیدة بان تعمل دراسة أولیة لحاجة المجتمع قبل البدء بتنفیذ المشروع، وهذا على 

عكس المرحلة الثانیة، إذ انه كان هناك تركیز على ضرورة أن یتم عمل دراسة الحتیاج المجتمع 

المحیط، الن هذا عامل أساسي في استمراریة المشروع وتحقیق النجاح له. 

 

، أظهرت النتائج أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین العوامل chi-square testوحسب اختبار 

 وهي أقل p-value:.000المتعلقة بطبیعة المشروع واستمراریة المشروع في المرحلتینـ حیث بلغت قیمة 

الفقرة "تتماثل مخرجات مشروعك مع مشاریع أخرى" في المرحلة األولى، ما عدا  05.من مستوى الداللة 

  أدناه.(10.4) وذلك واضح في جدول رقم p-value:.565فهي غیر داّلة إحصائیًا، حیث بلغت قیمة 
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) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع Chi-square) جدول اختبار (10.4جدول رقم (

 والعوامل المتعلقة بطبیعة المشروع

رقم 

الفقرة  

قیمة المرحلة  الفقرة  

اختبار 

chi-

square 

درجات 

الحریة 

مستوى 

الداللة 

 تتناسب فكرة المشروع مع ثقافة المجتمع المحیط 1

 

 000. 3 18.740األولى 

 000. 3 24.320الثانیة  

2  

تلبي فكرة المشروع حاجات المجتمع المحیط 

 000. 4 23.738األولى 

 000. 4 40.317الثانیة  

 565. 4 2.959 األولى تتماثل مخرجات مشروعك مع مشاریع أخرى 3

 000. 4 6.975الثانیة  

 000. 4 47.741األولى  حقق مشروعك األهداف التي تسعى لها  4

 000. 4 46.592الثانیة  

حقق المشروع تغییرًا ملموسًا أو غیر ملموس في  5

البیئة المحیطة 

 000. 4 63.203األولى 

 000. 4 37.356الثانیة  
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یتناسب المشروع مع المیزانیة المرصودة من قبل  6

المؤسسة الممولة للمشروع 

 000. 4 25.459األولى 

 004. 3 13.293الثانیة  

توجد دراسة أولیة لحاجة المجتمع المحیط للمشروع  7

قبل التنفیذ 

 000. 3 40.291األولى 

 000. 3 17.986الثانیة  

یتناسب المشروع مع تطورات العصر الحالي   8

 

 000. 4 65.606األولى 

47.788الثانیة  

8 

4 .000 

 000. 4 27.972األولى یتم تمویل المشروع من أكثر من مصدر  9

 001. 4 18.752الثانیة  

 

 على أن أحد أهم عوامل نجاح المشروع هو وجود دراسة أولیة والتخطیط التنفیذي من تؤكد الباحثة

 المسحیة تؤكد هذا العزم، الدراسة قبل منفذي هذه المشاریع، وأن النتیجة النهائیة التي توصلت إلیها 

% من المشاریع في المرحلة األولى استمرت لغایة اآلن، 33.3كون 

% من المشاریع في المرحلة الثانیة استمرت لغایة اآلن، وهذا الفارق یعود إلى أن المشاریع في 66.7و

المرحلة األولى لم تكن فیها الدراسات األولیة العلمیة والخطط التنفیذیة للمشاریع المنفذة جزءًا من 

 اآللیات واإلجراءات التنفیذیة عند تنفیذ المشاریع. (مقابلة مع فریق دیب).
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 - العوامل المتعلقة بصاحب المشروع
 

أظهرت النتائج أن فقرة "أواجه صعوبات أثناء تنفیذ المشروع" قد حازت على متوسط حسابي مرتفع في 

 في المرحلتین األولى والثانیة على التوالي. بینما 4.22، 4.05المرحلتین األولى والثانیة، وبلغت 

وضعت مؤشرات قیاسًا لنجاح المشروع" على متوسط حسابي منخفض في المرحلتین  حازت الفقرة "

 على التوالي، كما هو موضح  2.89 ،2.27األولى والثانیة، وبلغ المتوسط الحسابي في المرحلتین 

 .(11.4)في الجدول رقم 
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 ) العالقة بین استمراریة المشروع والعوامل المتعلقة بصاحب المشروع11.4جدول رقم (

رقم 

الفقرة  

الوسط المرحلة  الفقرة  

الحسابي  

االنحراف الدرجة 

المعیاري 

النسبة 

المئویة  

 لدي خبرة في إدارة  المشروع 1

 

 73.2% 1.195 كبیرة 3.66األولى 

 87% 849. كبیرة 4.35الثانیة  

 74% 1.067 كبیرة 3.70األولى  تتعاون األسرة معي في إدارة المشروع 2

 75.4% 1.305 كبیرة 3.77الثانیة  

 أواجه صعوبات أثناء تنفیذ المشروع 3

 

 81% 1.268 كبیرة 4.05األولى 

 84.4% 1.217 كبیرة 4.22الثانیة  

 54.6% 1.160 متوسطة 2.73األولى أجتاز الصعوبات التي تواجهني بنجاح  4

 52.2% 1.389 متوسطة 2.61الثانیة  

أعمل على متابعة وتقییم للمشروع للتأكد  5

 من تحقیق األهداف المرجوة من المشروع 

 

 53.2% 1.210 متوسطة 2.66األولى 

الثانیة  
3.31 

 متوسطة
1.413 

%66.2 

 41% 1.171 قلیلة 2.05األولى أخذت عدة دورات في إدارة المشروع  6

 90% 725. كبیرة 4.50الثانیة  
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هناك وضوح في تقسیم وتوزیع  7

المسؤولیات للقائمین على المشروع 

 

 45.4% 1.300 قلیلة 2.27األولى 

الثانیة  
3.83 

 كبیرة
1.271 

%76.6 

 60.4% 1.348 متوسطة 3.02األولى لدي تفرغ إلدارة المشروع  8

 72.6% 1.375 كبیرة 3.63الثانیة  

 وضعت مؤشرات قیاس لنجاح المشروع 9

 

 45.4% 1.300 قلیلة 2.27األولى 

 57.8% 1.238 متوسطة 2.89الثانیة  

أمتلك قدرة كافیة على التعلم من األخطاء  10

وتجنبها بالمستقبل 

 55.4% 1.399 متوسطة 2.77األولى 

 68.2% 1.232 متوسطة 3.41الثانیة  

توجد آلیات رقابة مالیة للمشروع   11

 

 45.6% 1.389 قلیلة 2.28األولى 

 83% 1.161 كبیرة 4.15الثانیة  

أمتلك سجالت محاسبیة لكافة أنشطة  12

المشروع 

 43% 1.329 قلیلة 2.15األولى 

 82% 1.250 كبیرة 4.10الثانیة  

شاركت في وضع مواصفات معدات  13

المشروع  

 52.2% 1.447 متوسطة 2.61األولى 

 91.4% 793. كبیرة 4.57الثانیة  
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شاركت في اختیار معدات المشروع عند  14

التنفیذ 

 35.8% 1.176 قلیلة  1.79األولى 

 60.8% 1.716 متوسطة 3.04الثانیة  

 

 

، أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین العوامل chi-square testحسب اختبار 

 أقل من p-valueالمتعلقة بصاحب المشروع واستمراریة المشروع في المرحلتین، حیث بلغت قیمة 

الفقرة "تتعاون األسرة معي في إدارة المشروع" في المرحلة األولى، فهي ما عدا  05.مستوى الداللة 

 . أدناه(12.4)، وذلك واضح في جدول رقم p-value:120غیر داّلة إحصائیًا، حیث بلغت قیمة 

) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع والعوامل Chi-square) جدول اختبار (12.4جدول رقم(

 المتعلقة بصاحب المشروع

رقم 

الفقرة  

قیمة اختبار المرحلة  الفقرة  

chi-square 

درجات 

الحریة 

مستوى 

الداللة 

 لدي خبرة في إدارة  المشروع 1

 

 004. 4 15.650األولى 

 000. 2 33.898الثانیة  

 120. 4 7.319األولى  تتعاون األسرة معي في إدارة المشروع 2

 000. 4 28.396الثانیة  
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 أواجه صعوبات أثناء تنفیذ المشروع 3

 

 004. 4 15.102األولى 

 000. 4 20.222الثانیة  

 000. 4 61.972األولى أجتاز الصعوبات التي تواجهني بنجاح  4

 000. 4 70.994الثانیة  

أعمل على متابعة وتقییم للمشروع للتأكد من  5

 تحقیق األهداف المرجوة من المشروع 

 

 000. 4 44.802األولى 

 000. 4 66.503الثانیة  

 004. 4 15.352األولى أخذت عدة دورات في إدارة المشروع  6

 006. 2 11.886الثانیة  

هناك وضوح في تقسیم وتوزیع المسؤولیات  7

للقائمین على المشروع 

 

 000. 4 47.662األولى 

 000. 4 40.620الثانیة  

 001. 4 17.627األولى لدي تفرغ إلدارة المشروع  8

 000. 4 47.380الثانیة  

 000. 4 20.421األولى  وضعت مؤشرات قیاس لنجاح المشروع 9
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 000. 4 26.884الثانیة   

أمتلك قدرة كافیة على التعلم من األخطاء  10

وتجنبها في المستقبل 

 000. 4 42.531األولى 

 000. 4 47.083الثانیة  

توجد آلیات رقابة مالیة للمشروع   11

 

 000. 4 78.374األولى 

 000. 4 25.322الثانیة  

 000. 4 80.124األولى أمتلك سجالت محاسبیة لكافة أنشطة المشروع  12

 000. 4 29.244الثانیة  

شاركت في وضع مواصفات معدات المشروع   13

 

 000. 4 28.745األولى 

 000. 2 16.635الثانیة  

 000. 4 36.593األولى شاركت في اختیار معدات المشروع عند التنفیذ  14

 000. 3 31.570الثانیة  

 

، فإن العوامل المرتبطة بصاحب المشروع والمتعلقة بقدراته القیادیة واإلداریة والریادیة استنادًا إلى ذلك

مهمة جدًا، ویجب التركیز على تطویرها وتمكینها قبل البدء بتمویل أي مشروع من قبل أي طرف. 

 وتعزو الباحثة عدم قدرة األسر على مواجهة الصعوبات إلى عدم توفر القدرات والمهارات اإلداریة 

، فهذه القدرات والمهارات من شأنها أن ترفع نسبة قدرة أصحاب المشاریع على منفذي المشاریعلدى 

مواجهة التحدیات والمعیقات عند تنفیذ أي مشروع.  
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 - العوامل المتعلقة بالمؤسسة المنفذة للمشروع
 

 أدناه أن المتوسطات الحسابیة للفقرات منخفضة في المرحلة األولى، )13.4(من الواضح في جدول 

ساعدتني المؤسسة المنفذة  بینما كانت متوسطة إلى مرتفعة في المرحلة الثانیة، حیث حازت الفقرة "

في بناء دراسة جدوى اقتصادیة للمشروع المنفذ" على أعلى متوسط حسابي في المرحلة الثانیة، 

، وكانت 1.96، بینما كان متوسطها الحسابي منخفضًا في المرحلة األولى، ویساوي 4.60ویساوي 

المتوسطات الحسابیة للفقرات "ساعدتني المؤسسة في مواجهة العقبات والمشاكل التي واجهتها أثناء 

العمل" و"تتابع المؤسسة المشاكل التي من الممكن التعرض لها بشكل جدي وتتم متابعة 

 المشكلة"منخفضة في المرحلتین األولى والثانیة.
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 ) العالقة بین استمراریة المشروع والعوامل المتعلقة بالمؤسسة المنفذة للمشروع13.4جدول رقم (

رقم 

الفقرة  

الوسط المرحلة  الفقرة  

الحسابي  

االنحراف الدرجة 

المعیاري 

النسبة 

المئویة  

ساعدتني المؤسسة المنفذة للمشروع في تحدید فكرة  1

 المشروع

 

 50.6% 1.127 متوسطة 2.53األولى 

الثانیة  
3.47 

 متوسطة
1.299 

%69.4 

اهتمت المؤسسة المنفذة ببناء قدراتي لدعمي لتحقیق  2

النجاح للمشروع 

 40.2% 1.124 قلیلة 2.01األولى 

 85.6% 1.097 كبیرة 4.28الثانیة  

ساعدتني المؤسسة المنفذة في بناء دراسة جدوى  3

اقتصادیة للمشروع المنفذ 

 39.2% 1.070 قلیلة 1.96األولى 

 92% 544. كبیرة 4.60الثانیة  

ساعدتني المؤسسة في مواجهة العقبات والمشاكل  4

التي واجهتها أثناء العمل 

 42.8% 909. قلیلة 2.14األولى 

 47% 1.312 قلیلة 2.35الثانیة  

هناك متابعة وزیارات دوریة من قبل المؤسسة  5

المنفذة للمشروع 

 32% 592. قلیلة 1.60األولى 

 84.4% 957. كبیرة 4.22الثانیة  

 41% 796. قلیلة 2.05األولى تتابع المؤسسة المشاكل التي من الممكن التعرض  6
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 48.6% 1.084 قلیلة 2.43الثانیة  لها بشكل جدي وتتم متابعة المشكلة 

 

، أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین استمراریة chi-square testحسب اختبار 

المشروع والفقرة "ساعدتني المؤسسة المنفذة في بناء دراسة جدوى اقتصادیة للمشروع المنفذ" في 

 فیها  p—valueالمرحلة األولى، بینما ال توجد عالقة بینهما في المرحلة الثانیة، حیث بلغت قیمة 

.063 

وأوضحت النتائج أیضًا أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین استمراریة المشروع والفقرة " تتابع 

المؤسسة المشاكل التي من الممكن التعرض لها بشكل جدي وتتم متابعة المشكلة" في المرحلة الثانیة، 

 فیما كانت غیر دالة إحصائیًا في المرحلة األولى، حیث بلغت p-value:.009حیث بلغت قیمة 

 أدناه. )14.4( كما هو موضح في جدول رقم141.

من هنا ترى الباحثة أنه وعلى الرغم من مساعدة المؤسسة جمیع المستفیدین في بناء الجدوى 

االقتصادیة لمشاریعهم، التي تم تنفیذها في المرحلة الثانیة، إال أن هناك بعض المشاریع لم تستمر لما 

بعد انتهاء تمویل المشاریع المنفذة، وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على أن هناك عدة أسباب أخرى 

تساهم في عدم استمرار المشروع بعد انتهاء التمویل، إضافة إلى مساعدة أو عدم مساعدة المؤسسة 

 المستفیدین في بناء الجدوى االقتصادیة. 
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) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع والعوامل Chi-square) جدول اختبار (14.4جدول رقم(

 المتعلقة بالمؤسسة المنفذة للمشروع

رقم 

الفقرة  

قیمة المرحلة  الفقرة  

اختبار 

chi-

square 

درجات 

الحریة 

مستوى 

الداللة 

ساعدتني المؤسسة المنفذة للمشروع في تحدید فكرة  1

 المشروع

 000. 4 24.998األولى 

. 001 4 19.917الثانیة  

اهتمت المؤسسة المنفذة ببناء قدراتي لدعمي لتحقیق  2

النجاح للمشروع 

 .000 4 22.764األولى 

 006. 4 14.589الثانیة  

ساعدتني المؤسسة المنفذة في بناء دراسة جدوى  3

اقتصادیة للمشروع المنفذ 

 001. 4 19.973األولى 

 063. 2 5.527الثانیة  

ساعدتني المؤسسة في مواجهة العقبات والمشاكل  4

التي واجهتها أثناء العمل 

 003. 4 15.863األولى 

 000. 4 37.899الثانیة  

هناك متابعة وزیارات دوریة من قبل المؤسسة  5

المنفذة للمشروع 

 002. 3 15.204األولى 

 006. 4 14.438الثانیة  
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تتابع المؤسسة المشاكل التي من الممكن التعرض  6

لها بشكل جدي وتتم متابعة المشكلة 

 141. 4 6.905األولى 

 009. 4 13.632الثانیة  

 

 تطّور المشروع

  العائد المنتظم

 

% 100% من المشاریع التي لم تستمر حتى اآلن لم تحقق عائدًا منتظمًا، و93.7أظهرت النتائج أن 

من مشاریع المرحلة الثانیة التي لم تستمر لم تحقق عائدًا منتظمًا، كما هو موضح في الجدول رقم 

 أدناه.  (15.4)

 العالقة بین استمراریة المشروع والعائد المنتظم للمشروع 15.4)(جدول رقم 

استمراریة 

المشروع 

 

 

المجموع الكلي هل حقق المشروع عائد منتظم؟  المرحلة 

ال نعم 

   32 (%100.0) ) 6 (%18.8 26) (%81.2نعم  األولى 

 79 (%100.0) (74)%93.7) 5 (%6.3ال 

 64(%100.0)) 2 (%3.1) 62 (%96.9نعم الثانیة  

) 47(%100.0 (100.0)47 0)(%0.0ال 
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 222 (%100.0) ) 129 (%58.1)  %41.9 (93   المجموع الكلي 

 

، فقد أظهرت نتائجه أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین chi-squareاستنادًا إلى اختبار 

-pاستمراریة المشروع وتحقیق عائد منتظم في المرحلتین األولى والثانیة، حیث بلغت قیمة 

value:.000 وبذلك تكون دالة إحصائیًا كما هو واضح في الجدول 05. وهي أقل من مستوى الداللة 

أدناه، حیث أن الهدف الرئیسي من تنفیذ المشروع الصغیر هو تحقیق عائد منتظم یعود ) 16.4(رقم 

على األسرة بالنفع، وعند عدم تحقیق هذا الهدف یعزى المشروع بالفشل، لذلك تلجأ كافة األسر في تلك 

الظروف إلى إغالق المشروع؛ ألنه یصبح أكثر عبئًا على األسرة إذا استمر، ومن الممكن أن یكبد 

األسر أعباء مالیة إضافیة، بحیث یصبح الصرف فیه أكثر من اإلنتاج. 

) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع وتحقیق Chi-square) جدول اختبار (16.4جدول رقم (

 عائد منتظم

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  المرحلة  

.000 1 63.512c Pearson Chi-Square  األولى

.000 1 103.142d Pearson Chi-Square  الثانیة
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- كفایة المشروع إلعالة األسرة 
 

% من المشاریع التي لم تستمر في المرحلة األولى كانت غیر كافیة إلعالة 98.7أظهرت النتائج أن 

% من المشاریع التي لم تستمر في المرحلة الثانیة كانت غیر كافیة إلعالة األسرة، كما 100األسرة، و

أدناه. ) 17.4(هو موضح في جدول رقم

 

 العالقة بین استمراریة المشروع وكفایة المشروع إلعالة األسرة )17.4(جدول رقم 

استمراریة 

المشروع 

المجموع الكلي هل مشروعك كاٍف إلعالة األسرة  المرحلة 

ال نعم 

 (32) %100.0) 10(%31.2 22)(%68.8نعم األولى 

 )79(%100.0 (78) 98.7 1 )(%1.3ال 

 64) (%100.0 (31)%48.4) 33(%51.6نعم الثانیة 

ال 
0.0%)0 (

100.0% 

)47 (
100.0%) 47( 

 (%100.0)222) 166(%74.8 )25.256(  المجموع الكلي 

 

، فقد أظهرت نتائجه أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین chi-squareاستنادًا إلى اختبار 

-pاستمراریة المشروع وكفایة المشروع إلعالة األسرة في المرحلتین األولى والثانیة، حیث بلغت قیمة 
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value:.000 وبذلك تكون دالة إحصائیًا، كما هو واضح في جدول 05. وهي أقل من مستوى الداللة 

 أدناه. (18.4)رقم 

) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع وتحقیق Chi-square): جدول اختبار (18.4جدول رقم(

 عائد منتظم

مستوى الداللة   درجات الحریة   القیمة   المرحلة  

.000 1  63.138 Pearson Chi-Square  األولى

.000 1 34.487 Pearson Chi-Square   الثانیة

 

العیش الكریم لألسرة، وتحقیق األهداف التي یضعها الفرد في سلم أولویاته، وتأمین دخل حیث أن 

 إلى تحقیقها، وٕاذا لم منفذ المشروع الصغیرثابت یعود على األسرة بالنفع،من أهم األهداف التي یسعى 

تتحقق األهداف الرئیسیة، فإن المشروع سیغلق، وتعزو الباحثة نتائج التحلیل التي توصلت إلیها في 

 هذا البحث فیما یتعلق بتحقیق عائد منتظم إلى ذلك. 
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 زیادة العائد من المشروع -
 

% من المشاریع التي لم تستمر في المرحلتین األولى والثانیة لم تحقق زیادة 100أظهرت النتائج أن 

  أدناه.(19.4)في العائد، كما هو موضح في جدول رقم 

  العالقة بین استمراریة المشروع وزیادة العائد من المشروع)(19.4جدول رقم 

استمراریة 

المشروع 

المجموع الكلي زیادة العائد من المشروع  المرحلة 

ال نعم 

 )32 (100.0% 8 (25.0%) %) 24 (75.0نعم األولى 

 ) 79 (100.0%%)  79 (100.0 0 (0.0%)ال 

)  64 (100.0%%) 34 ( 53.1 ) 30 (46.9%نعم الثانیة 

 47 (100.0%)) 47 (100.0% 0  (0.0 % )ال 

 222(100.0%)%)   168 (75.7%)  54  (24.3  المجموع الكلي 

 

، فقد أظهرت نتائجه أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین chi-squareاستنادًا إلى اختبار 

-pاستمراریة المشروع وزیادة العائد من المشروع في المرحلتین األولى والثانیة، حیث بلغت قیمة 

value.000 وبذلك تكون دالة إحصائیًا كما هو واضح في جدول 05. وهي أقل من مستوى الداللة 

 أدناه. )20.4(رقم 
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) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع وزیادة Chi-square) جدول اختبار (20.4جدول رقم(

 العائد من المشروع

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  المرحلة  

.000 1 75.595c Pearson Chi-Square  األولى

.000 1 30.191 Pearson Chi-Square  الثانیة

 

 إلى أن أحد أهم مقومات قیاس النجاح عند تنفیذ المشاریع الصغیرة هو وجود زیادة تعزو الباحثة ذلك

بالعائد المالي من المشروع، وعدم وجود زیادة بالعائد یؤدي بالضرورة إلى فشل لمشروع وعدم استمراره، 

استنادًا إلى الدراسة االستطالعیة التي نفذتها الباحثة، ومن الممكن أن یعرض األسرة إلى صعوبات 

 أكثر تعقیدًا إذا استمر المشروع. 

 زیادة عدد العاملین في المشروع -
 

% من المشاریع التي لم تستمر في المرحلتین األولى والثانیة لم تحدث فیها 100أظهرت النتائج أن 

 أدناه. )21.4(زیادة لعدد العاملین، كما هو موضح في جدول رقم 
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  العالقة بین استمراریة المشروع وزیادة عدد العاملین)(21.4جدول رقم

المجموع الكلي زیادة عدد العاملین    المرحلة استمراریة المشروع 

ال نعم 

 %) 32 (100.0) 31 (96.9% ) 1 (3.1%نعم األولى 

 79 (100.0%)) 79 (100.0%%) (00ال 

) 64 (100.0%) 64 (100.0% 0نعم الثانیة  

%) 47 (100.0 4 (100.0%) 0ال 

 %)100.0 (222%) 221 (99.5 1 (0.5%)  المجموع الكلي 

 

، أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین chi-squareاستنادًا إلى اختبار 

 p-value :.114استمراریة المشروع وزیادة عدد العاملین فیه في المرحلة األولى، حیث بلغت قیمة 

 وبالتالي فهي غیر دالة إحصائیاً . 05.وهي أكبر من مستوى الداللة 

وبالنسبة للمرحلة الثانیة، لم یزد عدد العمال في حال استمرار المشروع أو عدمه، كما هو واضح في 

 أدناه. )22.4(جدول رقم 

  

109 
 



 

) لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع وزیادة Chi-squareجدول اختبار ( )22.4جدول رقم (

 عدد العاملین

مستوى الداللة  درجات الحریة  القیمة  المرحلة  

.114 1 2.491c Pearson Chi-Square  األولى

- - - Pearson Chi-Square  الثانیة

 

حیث أن نجاح أو فشل المشروع ال یرتبط بزیادة عدد العمال، إذ یختلف العدد المطلوب من العمال 

باختالف طبیعة كل مشروع، وقد تكون الزیادة في عدد العمال ظاهرة سلبیة أكثر منها إیجابیة، فقد 

یحتاج مشروع شخصًا واحدًا لنجاحه، بالتالي ال توجد عالقة بین استمراریة المشروع والزیادة في عدد 

العمال للمشروع. 

 

زیادة الخدمات التي یقدمها المشروع: 

 

% من المشاریع التي لم تستمر في المرحلتین األولى والثانیة لم تحدث فیها 100أظهرت النتائج أن 

% من المشاریع التي استمرت في المرحلة 31.2زیادة في الخدمات التي یقدمها المشروع، وأیضاً 

% فقط من المشاریع التي استمرت في المرحلة الثانیة 6.2األولى تمت زیادة عدد الخدمات فیها، و

 أدناه. )23.4(تمت زیادة عدد الخدمات فیها، كما هو واضح في جدول رقم 
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العالقة بین استمراریة المشروع وزیادة الخدمات التي یقدمها المشروع  )23.4جدول رقم (

استمراریة 

المشروع 

المجموع الكلي زیادة الخدمات التي یقدمها المشروع  المرحلة 

ال نعم 

 )32(%100.0 )%22 (68.8 10 (31.2%)نعم األولى 

 )79(%100.0%) 79 (100.0%) 0 (0.0ال 

) 64(%100.0 %) 60 (93.8 ) 4 (6.2%نعم الثانیة 

) 47 (%100.0 )47 (100.0% 0ال 

%) 100.0 (222) 208 (93.7% %)6.3 (14  المجموع الكلي 

 

، أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین chi-squareاستنادًا إلى اختبار 

-pاستمراریة المشروع وزیادة الخدمات التي یقدمها المشروع في المرحلة الثانیة، حیث بلغت قیمة 

value:.081 وبالتالي هي غیر دالة إحصائیًا، بینما أظهرت 05. وهي أكبر من مستوى الداللة 

 p-value :.000النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائیة في المرحلة األولى، حیث بلغت قیمة 

 )24.4( وبذلك هي دالة إحصائیًا، كما هو موضح في جدول رقم 05.وهي أقل من مستوى الداللة 

أدناه. 
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)لدراسة العالقة بین استمراریة المشروع وزیادة Chi-squareجدول اختبار ( )24.4جدول رقم(

 الخدمات التي یقدمها المشروع

مستوى الداللة   درجات الحریة   القیمة   المرحلة  

.000 1  27.132 Pearson Chi-Square  األولى

.081 1 3.047 Pearson Chi-Square   الثانیة

 

كون أحد أهم عوامل نجاح المشاریع هو جودة الخدمة المقدمة بالمشروع، وحاجة المجتمع لهذه 

الخدمة، فمن الطبیعي أن ال تستمر أي من المشاریع التي ال توجد فیها زیادة في الخدمة المقدمة، 

% من المشاریع التي لم تستمر في كال 100واستنادًا إلى الدراسة التي تم تنفیذها من قبل الباحثة، فإن 

المرحلتین لم تقدم خدمة إضافیة، وعلیه، فعلى جمیع أصحاب منفذي المشاریع االستمرار في السعي 

نحو االبتكار والریادة ومسح متطلبات المجتمع باستمرار، من أجل مواكبة أي تغییر وحاجة ألفراد 

المجتمع. 
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الفصل الخامس 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتهاملخص 

 

مقدمة  1.5
 

یمكن تلخیص أهم نتائج التي توصلت إلیها الباحثة في هذه الدراسة، وذلك استنادًا إلى التحلیل 

 اإلحصائي وقراءة لألدبیات السابقة واإلطار النظري كالتالي: 

  نتائج الدراسة2.5
أظهرت الدراسة النتائج التالیة 
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نتائج متعلقة بالفرضیة األولى  .1

 حیث تفرض الباحثة أن العوامل التي ترتبط بطبیعة المشاریعالعوامل التي ترتبط بطبیعة المشروع، 

والمرتبطة بفكرة المشروع وتناسبه مع )،  DEEPبرنامج (المنفذة في محافظة بیت لحم، وبتمویل من 

المنطقة المحیطة، وارتباطه باألهداف الرئیسیة للمشروع، تؤثر بشكل مباشر على نجاح أو فشل 

 المشاریع الصغیرة.

اتضح وجود عالقة بین استمراریة المشروع ونوعه في المرحلتین، حیث بلغت نسبة المشاریع  .1

%، وهذا إن دل فإنه 100%، وفي المرحلة الثانیة  66.7الصناعیة التي ال تزال قائمة لغایة اآلن 

یدل على أن وجود حرفة أو صنعة لدى صاحب المشروع داعم أساسي لتحقیق االستمراریة والنجاح 

، وهذا تم التأكید علیه من خالل االضطالع على التجربة المصریة التي أكدت انه عدم للمشروع

وجود الخبرة لدى صاحب المشروع، سبب رئیسي في فشل المشروع وعدم استمراریته. باإلضافة إلى 

 حول أهمیة المشاریع 2015تأكید غرفة تجارة وصناعة بیت لحم في الدراسة التي أجرتها عام 

 الصغیرة.

% من مشاریع المرحلة 66.7% من مشاریع المرحلة األولى استمر لغایة اآلن، بینما 33 .2

الثانیة استمر لغایة اآلن، وهذا یعود إلى وجود بعض التغیرات في تنفیذ المشروع متمثلة بإعداد 

، ففي المرحلة األولى لم تكن معاییر االختیار األسر مبنیة على أسس الجدوى والمتابعة وغیرها

جیدة، والمرحلة الثانیة تضمن اختیار األسر معایر أكثر دقة، باإلضافة إلى التركیز على تدریب 

أصحاب المشاریع على التخطیط، عمل جدوى اقتصادیة للمشروع باإلضافة إلى التركیز على 

) بأنه ضعف اإلدارة 2015التسجیل. وهذا ما تم التركیز علیه في دراسة المشهراوي الرمالوي (

 وضعف الكفاءة لدى أصحاب المشروع إحدى المشاكل التي تضعف المشروع.
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أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بین العوامل المرتبطة بطبیعة المشروع واستمراریته ونجاحه  .3

في المرحلتین، فوجود دراسة أولیة وتخطیط من قبل منفذ المشروع من أهم العوامل التي تساعد على 

  نجاح المشروع.

لم تحقق عائدًا منتظمًا، حیث أن تحقیق العائد و، نجاحاالمشاریع التي لم تستمر، لم تحقق  .4

. ففي  في االستمرار ونجاح المشاریع الصغیرةتسهمالمنتظم هو أحد أهم األسباب الرئیسیة التي 

) أكد بان المشروع الصغیر یخلق فرصة عمل لصاحب المشروع 2012دراسة النمروخي وصیدم (

األمر الذي یرفع من مستوى المعیشة لفئات المجتمع، والمشاریع الصغیرة لها أهمیة استثماریة 

وتنمویة. لذلك عدم وجود عائد مادي من المشروع، حینها لم یتحقق الهدف التنموي منه، فتكون 

 النتیجة فشل المشروع.

المشاریع الصغیرة التي لم تستمر في المرحلتین لم تكن كافیة بعض أثبتت نتائج الدراسة أن  .5

 إلعالة األسرة وسد احتیاجاتها، وهذا كان عامًال رئیسیًا لفشل المشاریع وعدم نجاحها وتقدمها.
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 نتائج متعلقة بالفرضیة الثانیة: .2
 

 تفرض الباحثة أن العوامل المرتبطة بصاحبالعوامل التي ترتبط بصاحب المشروع، حیث  -

 والمرتبطة بالقدرات ) DEEPبرنامج (المشاریع المنفذة في محافظة بیت لحم، وبتمویل من 

والمهارات اإلداریة والریادیة والقیادیة لمنفذ المشروع تؤثر بشكل مباشر على نجاح أو فشل 

 المشاریع الصغیرة.

) DEEPارتفاع متوسط دخل األسرة المستفیدة من برنامج التمكین االقتصادي لألسر الفقیرة ( .1

 وهذا ما أكدت علیه الدراسة الناتجة عن تقییم برنامج التمكین االقتصادي بعده تنفیذ المشروع.

لألسر الفلسطینیة، والذي أكد من خالله على أن المنح أثرت بشكل جوهري في المجال 

% من 79االقتصادي لألسر الفلسطینیة كونها خلقت فرص عمل جدیدة لكل أسرة، حیث 

 األسر التي تم استهدافها قد تحسن دخلها وأصبحت أسرة معتمدة على نفسها.

المستوى التعلیمي للقائم على المشروع لیس أساسیًا لنجاح أو فشل المشروع، ومن الممكن أن  .2

یكون داعمًا، ولكنه لیس باألمر الرئیسي، حیث بلغت نسبة المشاریع القائمة للمرحلة األولى 

 وهذا ما %.34.9%، وفي المرحلة الثانیة كانت النسبة 37.5لمن هم أقل من الثانویة العامة 

) عندما أشاروا إلى أن السمات القیادیة 2015أكدت علیه دراسة المشهراوي والرمالوي (

 والخبرة العملیة والكفاءة من أهم األسس المرتبطة بنجاح واستمراریة المشروع.

مصدر الدخل لألسرة ال یشكل دعمًا ألي عامل من عوامل النجاح أو فشل المشروع، بحیث  .3

یجب عدم االعتماد على مصدر دخل واحد، ومن الضروري وجود مصدر آخر للدخل حتى 

ال یكون االعتماد بشكل رئیسي في بدایة إنشاء المشروع على المشروع نفسه، مما یؤدي حتمًا 

 إلى فشل المشروع أو إضعافه.
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توجد عالقة بین استمراریة المشروع ونجاحه وصاحب المشروع في المرحلتین، حیث أن  .4

القدرات القیادیة واإلداریة لدى منفذ المشروع مهمة جدًا في تطور المشروع واستمراره، كما أن 

وجود القدرات والمهارات یسمح للفرد بمواجهة الصعوبات والمشاكل التي من الممكن أن 

 وهذا ما تم التأكید علیه عند الحدیث عن التجربة المصریة بحیث یتعرض لها المشروع.

كانت احد أهم المشاكل والتحدیات التي تعیق تطور المشروع الصغیر قلة الخبرة اإلداریة 

والقدرات اإلداریة والتي تتمثل في عدم وجود تخطیط استراتیجي ومهارات وأدوات إداریة لبناء 

 المشروع.

 تعتبر احد عوامل نجاح استمرار المشروع وهي تدل على قدرة إن جودة الخدمات المقدمة،  .5

وهذا إن أكد على شيء فهو یؤكد على االبتكار واإلبداع المستمر من صاحب المنافسة، 

) في دراسته على أن وجود االبتكار واإلبداع یعزز من قدرة 2006وأكد خلف (المشروع. 

 المشروع على االستمرار والبقاء في سوق العمل والمنافسة. 

ال یرتبط نجاح أو فشل المشروع بزیادة عدد العاملین، وذلك كون العدد المطلوب من  .6

العمال یختلف باختالف طبیعة المشروع، بحیث من الممكن أن یتطلب مشروع معین زیادة 

 حیث أكدت كافة التجارب المذكورة في عدد العاملین، ولكن مشروعًا آخر ال یتطلب ذلك.

على ذلك كون أغلب المشاریع الصغیرة هي مشاریع یغلب علیها الطابع العائلي. وتعتمد 

 عدد أفرادها الداخلي.  بالشكل الرئیسي على

 

 نتائج متعلقة بالفرضیة الثالثة .2
 

للمشاریع المنفذة في محافظة بیت تفرض الباحثة أن العوامل المرتبطة بالمؤسسة المانحة  -

 والمتعلقة بإمكانیة المؤسسة الممولة على المتابعة )،DEEPبرنامج (لحم، وبتمویل من 
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والتقییم للمشاریع الممولة، ومساعدة منفذي المشاریع على مواجهة الصعوبات والعوائق، ال 

تؤثر على فشل أو نجاح المشاریع الصغیرة. 

وجود عالقة بین استمراریة المشروع والعوامل المتعلقة بالمؤسسة الممولة، وعلى عكس  .1

الفرضیة التي تم افتراضها من قبل الباحثة قبل تنفیذ الدراسة المسحیة، حیث أثبتت النتائج أن 

على المؤسسة الممولة أن تعمل على تكثیف جهودها في عملیة المتابعة والتقییم، وعمل 

وهذا ما أكدت علیه الدراسات دراسات جدوى اقتصادیة جدیة وواقعیة قبل تنفیذ المشروع. 

التقیمیة المنفذة من قبل برنامج التمكین االقتصادي بعد تنفیذ المشروع في كال المرحلتین 

والتي تؤكد على ضرورة تكثیف الجهود في تدریب األسر المستهدفة حول أهم األدوات 

 الواجب توافرها عند األسرة المنفذة للمشاریع من أجل ضمان نجاحها.

أغلبیة المستفیدین یعزون عدم استمراریة المشروع إلى عدم وجود متابعة من قبل المؤسسات  .2

 وكون المطلوب من المؤسسات المانحة توجیه صاحب المشروع نحو طریق  ودعم متواصل.

مثمر بأسس علمیة وٕاداریة، وتوفیر أهم األدوات التي تمكنه اقتصادیًا، فتصبح عملیة المتابعة 

للمشاریع الممولة من قبل المؤسسة عي عملیة غیر مجدیة خاصة اذا كانت الرغبة في نجاح 

 المشروع متوفرة لدى صاحب المشروع. 
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  توصیات الدراسة3.5
 

تقترح الباحثة عدة توصیات لتحقیق النجاح واالستمراریة للمشاریع الصغیرة، مما یسهم في تحقیق 

التنمیة االقتصادیة في المجتمع، باإلضافة إلى مواجهة عوامل الفشل التي من الممكن أن تعترض 

 طریق النجاح للمشروع الصغیر، ویمكن تلخص التوصیات كاآلتي:

توصیات متعلقة بالفرضیة األولى: 

ضرورة التركیز على المشاریع الصناعیة واإلنتاجیة؛ نظرًا لما لها من قدرة على المشاركة في  .1

عملیة التنمیة االقتصادیة حیث من الممكن استغالل طاقات األفراد وتوجیهها وتدریبهم؛ ألن الفرد 

 إذا كان یتمتع بمهارة معینة، یصقل شخصیته، وتزیده قدرته على إدارة المشروع.

ضرورة وجود دراسة أولیة للمشروع وخطة واضحة له مبنیة على أسس واقعیة تتناسب مع المشروع  .2

 المراد تنفیذه، ویتناسب مع البیئة المحیطة.

ضرورة السعي المتواصل إلى خلق أفكار جدیدة في المشروع، وذلك حتى یتم تحقیق عائد منتظم،  .3

األمر الذي یعد من العوامل الرئیسیة لقیاس نجاح المشروع، باإلضافة إلى أنه عامل مهم الستمرار 

 المشروع.

 

 توصیات متعلقة بالفرضیة الثانیة:

 

ضرورة وجود نظام لمتابعة المشاریع وتقییمها بشكل مستمر، وذلك للوقوف على المشاكل  .1

 والصعوبات، والعمل على مواجهتها، وٕایجاد الحلول المناسبة لها.

119 
 



 

تعزیز ثقافة الریادة، والتركیز على هذه الصفة التي من الممكن اكتسابها؛ ألن لها دورًا كبیرًا  .2

في تشجیع العمل الحر، حیث تخلق جیًال قادرًا على اإلبداع والتطور، وٕایجاد مبادرات وأفكار 

 منتجة.

ضرورة زیادة الوعي بأهمیة المشاریع الصغیرة في تحقیق التنمیة االقتصادیة، وٕایجاد فرص  .3

عمل، وذلك من خالل إدخالها كمنهج یدرس في المدارس والجامعات؛ نظرًا لما لها من أثر 

 كبیر في حل مشكلة رئیسیة یواجهها الشباب بعد تخرجهم.

ضرورة وضع خطة أولیة قبل البدء في تنفیذ المشروع، وذلك لدراسة كافة الجوانب المتعلقة  .4

 ببناء المشروع.

تدریب أصحاب المشاریع على إدارة المشروع الصغیر بطریقة ممنهجة، وذلك للتأكید على  .5

 المسائل التي یجب التركیز علیها لضمان نجاح المشروع واستمراره.

ضرورة تبادل الخبرات، وذلك ألخذ العبر والدروس واالستفادة من قصص النجاح، والتركیز  .6

على العوامل التي تساعد على استمراریة المشروع، واالبتعاد عن العوامل التي تؤدي إلى فشل 

 المشروع وٕاضعافه.

تمكین األسر من خالل توفیر مهن صناعیة، كون الدراسة أثبتت أن أكثر المشاریع نجاحًا في  .7

المرحلتین هي المشاریع الصناعیة، بالتالي فإن تمكین قدرات هذه األسر بمهن وحرف 

صناعیة من شأنه أن یوفر لهذه األسر فائدة مستمرة على المدى الطویل.  

توصیات متعلقة بالفرضیة الثالثة: 

 

ضرورة وجود مؤسسات، سواء كانت خاصة، أم حكومیة، تعطي الدعم الكافي والالزم  .1

 للمشاریع الصغیرة، وتقدم الدعم االستشاري، وتطور الكادر البشري.
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ضرورة أن یتم تقدیم دعم وتسهیالت للمشاریع الصغیرة من قبل البنوك، وذلك من خالل  .2

 تخفیض الفائدة، وتسهیل الموافقة على القرض.

إعادة البحث في على )  DEEPتمكین األسر الفلسطینیة الفقیرة (  برنامجضرورة أن یعمل .3

تمكین ، كون طویل الىتحسین مستوى المعیشة على المد على أهم الطرق التي من خاللها یتم

  ولكن لغایة اآلن یعملهدف لهذا البرنامج، األسر الفلسطینیة الفقیرة على المدى الطویل

  على تحسین مستویات المعیشة لهذه األسر على المدى القصیر.البرنامج

تبادل الخبرات بین المؤسسات التي تقدم الدعم للمشاریع الصغیرة، وذلك حتى تتم االستفادة  .4

وأخذ الدروس، حتى یتم الوصول إلى نتائج أكثر إیجابیة، وتحقیق التنمیة المطلوبة على 

 مستوى األفراد والمجتمع.
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 الدراسة استبانه): 1ملحق رقم (
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة القدس 

معهد التنمیة المستدامة 

برنامج الماجستیر في بناء المؤسسات وتنمیة الموارد البشریة 

 

 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

 " نجاح وفشل المشاریع الصغیرة في محافظة بیت لحممحددات الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :" تقوم

دراسة حالة: عوامل نجاح وفشل المشاریع الصغیرة الممولة من خالل برنامج تمكین األسر الفقیرة 

)DEEP وذلك استكماًال لمتطلبات 2015-2007) في محافظة بیت لحم خالل الفترة ما بین ،

وقد وقع علیك االختیار "، وتنمیة الموارد البشریةالحصول على درجة الماجستیر في " بناء المؤسسات 

عشوائیًا لتكون ضمن عینة الدراسة، لذا أرجو منك التعاون لتعبئة هذه االستبانة بما یتوافق مع وجهة 

نظرك، علمًا بأن بیانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسیتم الحفاظ على سیرتها، وال 

 یطلب منك كتابة اسمك أو ما یشیر إلیك.

 شاكرین لكم حسن تعاونكم

 إعداد. إیناس رحال إشراف. د. عزمي األطرش
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هناك وضوح في تقسیم وتوزیع المسؤولیات للقائمین على  7

المشروع 

     

     لدي تفرغ إلدارة المشروع   8

      وضعت مؤشرات قیاس لنجاح المشروع 9

     امتلك قدرة كافیة على التعلم من األخطاء وتجنبها بالمستقبل.  10

     توجد آلیات رقابة مالیة للمشروع   11

     امتلك سجالت محاسبیة لكافة أنشطة المشروع  12

     شاركت في وضع مواصفات معدات المشروع   13
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     شاركت في اختیار معدات المشروع عند التنفیذ  14

 العوامل المرتبطة بالمؤسسة المنفذة للمشروع:ثالثا: 

أوافق  البیان 

 بشدة

غیر   أوافق

 متأكد

معارض  معارض

 بشدة

      ساعدتني المؤسسة المنفذة للمشروع في تحدید فكرة المشروع 1

اهتمت المؤسسة المنفذة ببناء قدراتي لدعمي لتحقیق النجاح  2

للمشروع 

     

ساعدتني المؤسسة المنفذة في بناء دراسة جدوى اقتصادیة  3

للمشروع المنفذ. 

     

ساعدتني المؤسسة في مواجهة العقبات والمشاكل التي واجهتها  4

أثناء العمل 

     

     هناك متابعة وزیارات دوریة  من قبل المؤسسة المنفذة للمشروع  5

تتابع المؤسسة المشاكل التي ممكن التعرض لها بشكل جدي  6

ویتم متابعة المشكلة. 

     

 

آمل اإلجابة على األسئلة التالیة:  

  ال.    نعم           هل حقق مشروعك عائد منتظم ؟        •

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

  ال     نعم           هل مشروعك كافي إلعالة األسرة ؟        

........................................................................................................

 ........................................................................................................

........................................................................................................ 

 تطور مشروعك من خالل:* 

  ال  نعم زیادة العائد من المشروع :         . 1
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  ال  نعم فتح  فرع آخر للمشروع:         . 2

  ال  نعم زیادة عدد العاملین بالمشروع:          . 3

  ال  نعم زیادة الخدمات التي یقدمها المشروع:         . 4

 أخرى................................................................ 5

 

 

 شكرا
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