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 ىداءإ

. إلى مف عممني كػؿ حرػرؼ الرةػوة ككػؿ الل،ػوإؿ،  إلػى إلى كؿ الركح ككؿ العمر، إلى سبب كجكدم.
ف جعمنػػي مػػو حنػػو عمةػػو احف كمػػو حرػػب ككمػػو ةلر ػػر، إلػػى الرو،ػػر الىوإػػب الػػذم حرػػكؽ حف حرل نظػػرة مػػ

 .الل ر في عةنةة، إلى ركح حبي الىولي

إلى نبع الرنوف، إلى المرفأ احمف كالكطف الدافئ، إلى مف حعمك ببرىو كجمةؿ دعوإيو، إلى حمػي الربةبػة 
 .اطوؿ اهلل في عمرىو

 .حشد بيـ ظيرم، إلى إ كري الكراـ موجد كنوجي ك مؼ في غربريـ إلى سندم كعزكري كمف

شراقريو الجمةمة  .، إلى ح كاري الربةبوت جةيوف كسمرإلى نسمة الرةوة كا 

 .إلى صدةقوري الكفةوت المكاري حبرسـ لمدنةو معيف

ي قػػرة إلػػى دنةػػوم الجمةمػػة احمنػػة، كعػػولمي الػػذم حرػػب كاررػػوح ..حسػػرري الصػػىةرة زكجػػي الربةػػب كحبنػػوإ
 .عةني ممؾ كركوف

ف ةكػػكف صػػدقة جورةػػة عنػػي فػػي رةػػوري ححف ةنلػػع اهلل بػػو حىػػؿ العمػػـ ك  اىػػدةكـ بر ػػي المركا،ػػع ىػػذا  ممػػةن 
 .كمموري
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 رراـإق

 ال وصػة،نيػو نرةجػة حبرػو ي حك  الموجسػرةر،لنةػؿ درجػة  القػدس،الرسولة بأنيػو قػدمت لجومعػة  قر حنو معدٌ ح
و رة مو كرد، كحف ىذه الرسولة، حك حم جػزء منيػو، لػـ ةقػدـ لنةػؿ درجػة عمةػو  م بوسر نوء مو رـ اإلشورة ل
 جومعة حك معيد ح ر.

 
 

 :  الركقةع
 

  نةلةف مجمي ةرةى حبك سمةـ
 

 ـ6/8/2019:  الرورةخ
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 وتقدير شكر

ة مركا،عة في ككف مسوىمرف إلرموـ ىذه الدراسة الري ارمنى ح شكر اهلل العمي القدةر حف كفقنيبداةة ح
 .مجوؿ البرث العممي

حرقدـ بولشكر كالعرفوف لمشرفري اللو،مة د. ريوني جلوؿ رإةس برنومج الرنمةة المسردامة كبنوء 
جومعة القدس فرع غزة كالري حشرفت عمى رسولري كدحبت عمى رشجةعي كرفع ركري المؤسسوت 

سولري لمنكر عمى النرك الذم حرب رو كلر رج ر ظوت ال،عؼ  كاإلربوط  كمؿ مو بدحالمعنكةة في لر
 .كحر،ى، كلـ رد ر جيدا في إرشودم عممةون 

الدةف عكدة ال بةر االقرصودم بسمطة النقد اللمسطةنةة  سةؼ. د مف لكؿ الجزةؿ كمو حرقدـ بولشكر
كالرمكةؿ  عالء الدةف السةد عمةد كمةة اإلدارة  عمى قبكلو اإلشراؼ الدا مي عمى رسولري، كحشكر د.

 .عمى قبكلو اإلشراؼ ال ورجي ة ا قصىبجومع

في غزة عمى ركفةره  UNDPفي   DEEPرقدـ بولشكر كالعرفوف لمسةد طورؽ شروت منسؽ برنومج ا
 .لممعمكموت الالزمة عف البرنومج كعمى رعوكنو المسرمر معي

ةالت الري وفة الرسيرقدـ بجزةؿ الشكر لمسةد داكد الدةؾ ككةؿ كزارة الرنمةة االجرموعةة عمى كحكمو 
حشكر الطوقـ اإلدارم العومؿ بولكزارة السةد سعةد ا سروذ كالسةدة ةوسمةف نصور عمى كفرىو لي، ك 

 .دةرةوت الرنمةة االجرموعةة بىزة ارؿ االسربونة ككؿ العوممةف في ممر  رعوكنيـ البنوء في جمةع

طكاؿ  لي مسوندريـ الداإمةكفي ال روـ حرقدـ بكؿ  ةوت الشكر كالعرفوف كالمربة لزكجي كحبنوإي عمى 
 .فررة دراسري كررمميـ معي لمرظوت الصعبة الري مررت بيو
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 ممخص الدراسة:

كجكد الر طةط في عمى الرمكةف االقرصودم  اإلسررارةجيؼ عمى ح ر الرلكةر الرعرٌ لى إىدفت الدراسة 
كعمى كجو الرردةد العوممةف ، ةؽ عمى كزارة الرنمةة االجرموعةةكذلؾ بولرطب .كسةط رىٌةرمك اإلسررارةجي

، بوإل،وفة إلى عةنة مف مسرلةدم DEEPفي برنومج الرمكةف االقرصودم لألسر اللقةرة كالمرركمة 
 . الكزارة بىزةفي  DEEPبرنومج الرمكةف االقرصودم 

كرـ االعرمود عمى كؿ مف المصودر ا كلةة كال ونكةة  ،كقد اسر دمت الدراسة المنيج الكصلي الررمةمي
 صممترةث  .المعمكموت حداة االسربونة لجمع المقوبمة كعمى في جمع البةونوت، فقد رـ االعرمود عمى

عمى  اإلسررارةجي ر الرلكةر حركؿ  DEEPصت ا كلى لقةوس  راء العوممةف ببرنومج  صٌ  ،اسرموررةف
ت لمسرلةدم و ال ونةة فقد  صصحمٌ  .اإلسررارةجيبكجكد الر طةط  الرمكةف االقرصودم لممسرلةدةف

كقد رم ؿ  . ر البرنومج في عممةة الرمكةف االقرصودم مف كجية نظرىـحؼ عمى كذلؾ لمرعرٌ  ،البرنومج
( 55غزة )في مةة االجرموعةة العوممةف بوإلدارات ال الث دا ؿ كزارة الرنمجرمع الدراسة بولمكظلةف 

 الؿ ( مسرلةد 500كةف كالبولغ عددىـ )في المسرلةدةف مف برنومج الرم ترم مفو اللإة ال ونةة مٌ ح، ومكظلن 
كزارة الرنمةة في  DEEPكقد رـ اسر داـ حسمكب المسح الشومؿ لمكظلي برنومج  .ـ2019 العوـ

( 273ؽ بولمسرلةدةف فقد رـ ا رةور عةنة عشكاإةة بسةطة بمغ عددىو )و فةمو ةرعمٌ مٌ االجرموعةة، ح
 غراض الررمةؿ.اسربونة اسر دمت   (245)، كقد رـ اسررداد مسرلةد

رصوإةة عند مسركل داللة إداللة  كذكجكد ح ر  حىميوروإج نلى مجمكعة كقد ركصمت الدراسة ا
(0.05≥α لمرلكةر )ح ر إةجوبي غةر  كمو حظيرت النروإج كجكد .عمى الرمكةف االقرصودم اإلسررارةجي

عمى الرمكةف  ياإلسررارةج( لمرلكةر α≤0.05رصوإةة عند مسركل داللة )إداللة  كذمبوشر ك 
، كحة،و حف الرلكةر االسررارةجي ةؤ ر (اإلسررارةجيالكسةط )الر طةط  رىٌةرماالقرصودم مف  الؿ ال
عمى الر طةط اإلسررارةجي، بوإل،وفة إلى اف  (α≤0.05) داللة مسركل بشكؿ إةجوبي مبوشر عند

عمى الرمكةف  (α≤0.05) داللة مسركل الر طةط اإلسررارةجي ةؤ ر بشكؿ إةجوبي مبوشر عند
 قرصودماال
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كصت الدراسة ب،ركرة رطكةر مسركةوت الرشبةؾ كالرعوكف بةف ا طراؼ اللوعمة في عمؿ حكقد 
و برنومج ا مـ المرردة اإلنموإي كمؤسسوت المجرمع المدني ككزارة الرنمةة ك صكصن  ،البرنومج

 ،برنومج في قطوع غزةة كا،رة لعمؿ الإسررارةجةكذلؾ في إطور ركوممي ةجسد  طة  .االجرموعةة
 ر لألنشطة عمى ل،موف ررقةؽ االسرمرارةة كا  ،عةلى ال برات كالرجورب لكوفة ا طراؼ المرنكٌ إد رنرس

 .المدل الطكةؿ
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The Impact of Strategic Thinking on Economic Empowerment with 

Strategic Planning as A mediator. An Applied Study:  Economic 

Empowerment Program (DEEP) at Ministry of Social Development 

(Gaza). 

By: Neveen Abu Saleem 

Supervisor: Tahani Jaffal 

Abstract 

The present study aim at recognizing the effect of the strategic thinking on the economic 

empowerment in the existence of strategic planning as a medial variable that will be 

applied on the Ministry of Social Development, especially the workers in the (Deprived 

Families Empowerment Program), In addition to a sample of beneficiaries of DEEP in 

Gaza Strip.  

The study used the descriptive analytical methodology. The study depended on all the 

essential and secondary resources in collecting data. Meanwhile, the essential resources 

depended on the interviews and questionnaires as methods for data collection. Two 

questionnaires were created;the first is to measure the opinions of workers in the DEEP 

program about the effect of the strategic thinking on the economic empowerment in the 

existence of strategic planning. The second one is dedicated for beneficiaries of the 

program to recognize the effect of the program in the empowerment process from their 

point of view.  

The number of employees representing the community of study of the three levels of 

management system in the Ministry of Social Developments (55). The second category is 

represented by the (500) who are beneficiaries of DEEP program in 2019. The approach of 

overall survey for the employees in DEEP program in the Ministry of Social Development 

in Gaza Strip was used. In regard with beneficiaries of the program, the number of random 

samples was (273). Used for the purpose of analysis, (245) questionnaires were retrieved. 

SPSS and Smart PLS are used for data analysis.  

The most significant findings of study are the effect with statistical significance that exists 

for the strategic thinking on the economic empowerment. The study shows the indirect 

positive and statistical effect by Level of significance (α (.0.0≥ for the strategic thinking on 

the economic empowerment through the medial variable (strategic thinking) by  

Also, the strategic thinking positively and directly affect the strategic planning by, over 

and above  strategic planning positively and directly affect the economic empowerment  

The study recommended the importance of developing the networking and cooperation 

levels between the active parties in the program, particularly the UNDP, civil society 

organizations and Ministry of Social Development. 

The strategic plan is to be accomplished in an integral and clear framework and depends on 

all experiences of all parties to guarantee sustainability and activity long-term effect.  
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 ةمصطمحات الدراس

 التخطيط

كحسمكب عمؿ منرظـ لررقةؽ االسر مور ا م ؿ لممكارد البشرةة  ،وىك عممةة عقالنةة كجيد عممي مكجٌ 
 .ـ(2014 كالمولةة كاإلمكونوت المودةة المرورة مف حجؿ ررقةؽ حىداؼ كا،رة كمرددة )الجبكرم،

 ةاإلستراتيجي

ىػػي حنشػػػطة المؤسسػػػة ك ططيػػػو الرػػي رػػػـ رنظةميػػػو بطرةقػػػة ر،ػػػمف ررقةػػؽ درجػػػة االنسػػػجوـ بػػػةف رسػػػولة 
كطػػرؽ ررقةػػؽ  ،كبػػةف الرسػػولة كالبةإػػة الرػػي رعمػػؿ فةيػػو بصػػكرة فعولػػة ككلػػوءة عولةػػة ،المنظمػػة كحىػػدافيو

ارد المولةػػػة كالبشػػػرةة ا ىػػػداؼ مػػػع ا  ػػػذ بعػػػةف االعربػػػور اللػػػرص كالم ػػػوطر كالريدةػػػدات البةإةػػػة كالمػػػك 
 ـ(.2005كاإلمكونوت المرورة ليذه المؤسسة )ركفةؽ، 

  اإلستراتيجيالتخطيط 

 كالشػػراإح القطوعػػوت دكةرػػدٌ  كال ورجةػػة الدا مةػػة اترىٌةػػر مال االعربػػور فػػي ةأ ػػذ ،المػػدل بعةػػد ر طػػةط ىػػك
ػػ كةعػػرؼ، المنوفسػػة كحسػػمكب المسػػريدفة السػػكقةة  لدراسػػة عػػوـ كػػؿٌ  دة يوررػػ ةػػرـ دةمرجػػدٌ  عممةػػة وو بأٌنػػحة،ن

 .(ـ2010كالدا مةة )السكورنة،  ال ورجةة المسرجدات
 ة اإلستراتيجياإلدارة 

ف يػػو صػػةوغة كرطبةػػؽ كرقػػكةـ الرصػػرفوت كا عمػػوؿ الرػػي مػػف شػػأنيو حف رمٌكػػ: إنٌ  Frid David عرفيػػو
 (.David, 2016المنظمة مف ك،ع حىدافيو مك،ع الرنلةذ )

 اإلستراتيجيالبوستر 

د بقػوء المنظمػوت ا عمػوؿ و عنصر جكىرم ةردٌ نٌ حكفؽ نظرة معرفةة بمعنى  اإلسررارةجيلكةر ةعرؼ الر
جػػوه المنظمػػة إزاء ف ارٌ الػػذم ةبػػةٌ  اإلسػػررارةجي، كعبػػر عنػػو بولبكسػػرر رىٌةػػرمالرػػي رعمػػؿ فػػي مرػػةط بةإػػي 

 ـ(2010بةإريو. )ال لوجي، 
 التفكير

 ػوذ قػرار حك مروكلػة فيػـ مك،ػكع مػو، كىػك ك ارٌ ىك نشوط عقمي ةقكـ بػو اللػرد عنػدمو ةرةػد رػؿ مشػكمة ح
 .(ـ2015عممةة فردةة مسرقمة ررأ ر بولبةإة االجرموعةة كال قوفةة لملرد )دةوب ك  ركف، 
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 اإلستراتيجيالتفكير 

ات المسػػرقبمةة، رىٌةػػر مو ةقػػكد المنظمػػة السػػر مور اللػػرص كالىػػك رلكةػػر ةسرشػػرؼ المسػػرقبؿ كةرػػدد ارجوىنػػ
طكات المنوسػبة الرػي رنقػؿ رؤةريػو إلػى كاقػع، كةرػوكؿ الرػأ ةر عمػى مسػوراريو مػف كةقكدىو نرك ك،ع ال 

 ـ(.2009ؿ ذلؾ الرمـ إلى كاقع )الكر ي، حجؿ حف ةرركٌ 
 ينالتمك

 الجموعوت حك دفرالأل  الليو مف ةمكف رىةةر عممةة يوإنٌ  . رةوراال في كالررةة الرىةةر، عمى القدرة ىك
 عمى رؤ ر الري توراال ة  وذارٌ  عمى كالقكة القدرة عمى الرصكؿ قكة رممؾ ال الري حك ة،القمةم القكة ذات

  (Mudliar, 2015).رةوريو
 التمكين االقتصادي

كررمػؿ المسػؤكلةة مػػف كاالجرموعةػػة القرصػودةة اىػك ررسػةف قػدرة اللػػرد فػي عممةػة المشػػوركة فػي الرنمةػة 
 فػػػػي ذلػػػػؾ فػػػػرص العمػػػػؿ، ال ػػػػدموت بمػػػػو  ،لػػػػى المػػػػكارد االقرصػػػػودةة ػػػػالؿ زةػػػػودة فرصػػػػو فػػػػي الكصػػػػكؿ إ

 المولةػػػػػػػة، الممرمكػػػػػػػوت كا صػػػػػػػكؿ المنرجػػػػػػػة ا  ػػػػػػػرل كرطػػػػػػػكةر الميػػػػػػػورات كالمعمكمػػػػػػػوت عػػػػػػػف ا سػػػػػػػكاؽ 
(Gendernet, 2011.) 

 "Deprived Families Economic Empowerment program" :(DEEPبرنامج )

 UNDP (United Nations االنموإي منلذ مف قبؿ برنومج ا مـ المرردةىك برنومج 
Development Program  ةيدؼ بشكؿ حسوسي إلى رمكةف العوإالت اللمسطةنةة الري رعوني مف

إلى رولة  ،اللقر كاللقر المدقع، كررسةف م رجوت سبؿ عةشيو كمسوعدريو عمى ال ركج مف ىذه الرولة
 (.ـ2008 . )جومعة بةرزةت،ـاعرمود اقرصودم ذاري مسردا

  االستقاللية االقتصادية

ر إلى قدرة ا فراد لمكصكؿ إلى المكارد كاللرص االقرصودةة، بطرةقة رجعميـ قودرةف عمى رشكةؿ رشة
ةيـ، دكف الروجة لالعرمود عمى المسوعدات ذاربوت المعةشة الالزمة ليـ كلرةوريـ، كركفةر مرطمٌ 

 (.Circle of prevention, 2002ال ورجةة )
 الحماية االجتماعية

سمةة، كالري رقكـ برزكةد المسوعدات االجرموعةة الر غةرأو كاء الرسمةة رشمؿ جمةع المبودرات، س
، كال دموت االجرموعةة لملإوت الري ررروج إلى رعوةة صرةة كررسةف قدرريو الألفراد كا سر اللقةرة جدن 

لمكصكؿ إلى ال دموت ا سوسةة، بوإل،وفة إلى الرأمةنوت االجرموعةة لرموةة النوس مف م وطر 
لرموةة ال،علوء مف الم وطر االجرموعةة ك لصدموت المرعمقة بولد ؿ كالعدالة االجرموعةة، كعكاقب ا
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مف ال،عؼ االقرصودم  م ؿ الرمةةز حك سكء المعوممة، مع اليدؼ الشومؿ المرم ؿ في الردٌ 
 .(Deveren et al., 2004) ةلميمشكاالجرموعي لملقراء، كال،علوء، كاللإوت ا

 سبل العيش المستدامة

كرعرمػد فةيػو عمػى المػكارد المرػكفرة لػدةيو، حك رمػؾ الرػي  ، ذىو ا سرة كمصدر لمعةشريونشطة الري ررٌ ا 
 .ـ(2011رسرطةع الكصكؿ إلةيو )كزارة الرنمةة االجرموعةة، 

 رــــــلفقا

عػػػة كالشػػػوإعة فػػػي رةػػػث ال ةرػػػكفر لألفػػػراد فةيػػػو حدنػػػى مسػػػركةوت المعةشػػػة الميركقٌ  ،ىػػػك الرولػػػة االجرموعٌةػػػة
كالػػذم ةرػػدد مسػػركل اللقػػر ىػػك مسػػركل الػػد ؿ الػػذم  .كػػوف الػػذةف ةعةشػػكف فةػػو لمبقػػوء عمػػى قةػػد الرةػػوةالم

 (.Ashley, 2017) ة رمؼ مف مكوف إلى   ر

 الفقر نسبة

 ال الشػرةرة ىػذه حفٌ  رةػث اللقػر،  ػط عػف كاسػريالكيـ د ميػـ ةقػؿ الػذةف السػكوف نسػبة ةقػةس رمؤٌشػ
  ػط كىمػو ؿ،لمررمة  طةف اسر داـ ةرـ اللقر نسبة كلقةوس. سوسةةا  السمع ءشرا ركولةؼ ؿررمٌ  ةمكنيو
 المصػطمروت معجػـ اللمسػطةني، لإلرصػوء المركػزم يػوزجال) الشػدةد/المػدقع اللقػر طك ػ العػودم اللقػر

  ـ(2011، اإلرصوإةة
 خط الفقر 

رػػػو بشػػػكؿ ىػػػك القةػػػوس المعةػػػورٌم لػػػد ؿ ا سػػػرة المنوسػػػب، كالػػػذم ريرػػػدده كػػػؿ دكلػػػة حك كالةػػػة كةػػػرـ مراجع
، كرسػػررؽ ويػػو فقةػػرة رسػػمة  مسػػرمر، برةػػث ةػػرـ رصػػنةؼ ا سػػر الرػػي ركػػكف حقػػؿ مػػف ىػػذا المعةػػور عمػػى حنٌ 

  .(Poverty line, 2018) جرموعٌةة في المنطقةالالمسوعدة مف الرعوةة ا
 المدقع: الفقر خط

 إلرصػوءل المركػزم يػوزجال) كالمسػكف كالممػبس المأكػؿ مػف ا سوسػةة الروجػوت نةػةامةز  ةىطػي كىػك
 . ـ(2013إةة، اإلرصو المصطمروت معجـ ،اللمسطةني
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 الفصل األول 1
 خمفية الدراسة

 مقدمة الدراسة 1-1

، كالري بدح اسر داميو وىك حرد الملوىةـ الردة ة نسبةن  اإلسررارةجيالرلكةر  غني عف البةوف حفٌ 
ة، اإلسررارةجةكاإلدارة  ارةجياإلسرر مف الر طةط  ـ(، كقد اسر دـ في كؿ  1996 -ـ1992في العوـ )

بيذه الملوىةـ،  وحك ر ك،كرن  وكعولمةن  وكقد غدا اىرموـ المنظموت عمى ا رالؼ حنكاعيو كحرجوميو مرمةن 
بشكؿ حسوسي عمى اإلبداع كاالبركور، كرقدةـ حفكور رنوفسةة جدةدة، رجعؿ  اإلسررارةجيكةعرمد الرلكةر 

الرلكةر  كمو حفٌ  .سةف عممةة مكملة كررروج لكقت كبةرمف عممةة المروؽ بولمنظمة مف قبؿ المنوف
حرد ا دكات الردة ة المسر دمة في إدارة المنظموت الري رعمؿ عمى اسرشراؼ المسرقبؿ  اإلسررارةجي

حك اإلدارة  اإلسررارةجيبمو فةو عممةة الر طةط  ،عمؿ قةودم كىك ةسبؽ حمٌ  .كرردةد ارجوىورو
المبدع كال الؽ ةؤدل لرؤةة حف،ؿ  اإلسررارةجيالرلكةر  فٌ إكليذا ف .ـ(2009ة )الكر ي، اإلسررارةجة

لى ر طةط   .حف،ؿ رجوه بنوء المنظموت عمى حسس عممةة ىودفة إسررارةجيلممسرقبؿ، كا 

و في نيوةة ةر حنٌ غظير مليكـ الر طةط طكةؿ المدل في بداةة السرةنوت مف القرف المو،ي، 
 اإلسررارةجي، كمف ىنو ظير مليكـ الر طةط ذا المليـكيكر ليعقد السرةنوت بدحت االنرقودات في الظ

درةس،  لةرؿ مرؿ مليكـ الر طةط طكةؿ المدل كقد حصبح الر طةط . ـ(2007)رمداف كا 
ـ، كبرزت  الؿ العقكد ال مسة 1980حداة لإلدارة الرككمةة )القطوع العوـ( منذ عوـ  اإلسررارةجي

اإلدارة، لمرعومؿ مع اإلشكولةوت كالرعقةدات الري ركاجو المو،ةة حسولةب كحدكات جدةدة في مةداف 
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ة حرد حك ر ا دكات حىمةة في الرعومؿ مع اإلسررارةجةكاإلدارة  اإلسررارةجيكةعد الر طةط  .المنظموت
 الرىةةر في المنظموت بشكؿ  وص، كمع المسرقبؿ البشرم بشكؿ عوـ.

ةنبىػي  اإلسػررارةجيممورسػة الر طػةط  فٌ ة، فػإاإلسػررارةجةكبرسب  راء الك ةر مف  براء ال طػط 
بػةف البدةيػة  اإلسػررارةجيبشكؿ مؤ ر كفعوؿ، رةث ةجمع الرلكةر  اإلسررارةجيحف ةرـ في كجكد الرلكةر 

 اكمو ةقدـ نظرة شمكلةة كمركوممة لمسرقبؿ المنظمة في ا جؿ الطكةؿ، ككةؼ ةمكف جعمو حمػرن  .كاإلبداع
، اإلسػػررارةجيكلكػػي ةػػرـ الركػػـ عمػػى عممةػػة الر طػػةط  .ـ(2010 عمػػى رطػػكر المنظمػػوت )السػػولـ، وكاقعنػػ

كمدل نجوريو في المؤسسوت، كرنلةذىو  ىػداؼ  طػة الرنمةػة، فػال بػد حف ةػرـ الرقةػةـ الػدكرم كالمسػرمر 
ليو مف  ػالؿ ك،ػع مؤشػرات كمعػوةةر ةػرـ االلرػزاـ بيػو عنػد الرقةػةـ، كىػذه المعػوةةر رسػرمد مػف رلوصػةؿ 

 .ة عمى مسركةوريو الم رملةةاإلسررارةجا ىداؼ 

كمنيػو مشػكمة ازدةػود رػدة اللقػر  ،مشػكالتعػدة مػف ك ةرا مػف المجرمعػوت رعوني مف جية ح رل 
كزةودة عدد ا سر الري رعةش ررت  ط اللقر، كقد ر،وفرت جيػكد المجرمػع الػدكلي مػف  ػالؿ منظمػة 

فقػد رصػدر الق،ػوء عمػى . لجمةع لررقةقػوةسعى ا وإسررارةجةن  ولمكوفرة اللقر بوعربوره ىدفن  ا مـ المرردة،
ـ، كر لػػػةض نسػػػبة السػػػكوف الػػػذةف ةعةشػػػكف عمػػػى دكالر كارػػػد فػػػي الةػػػـك إلػػػى 2015اللقػػػر برمػػػكؿ عػػػوـ 

مػف ىنػو جػوء دكر كزارة  .ـ(2010النصؼ، قوإمة ا ىػداؼ الرنمكةػة لألللةػة ال ول ػة )لرمػةج كجصػوص، 
اللقػػػر، مػػػف  ػػػالؿ بػػػرامج الرمكػػػةف  لمرػػػد مػػػف ةإسػػػررارةجةالرنمةػػػة االجرموعةػػػة اللمسػػػطةنةة بك،ػػػع  طػػػة 

االقرصودم القودرة عمى دمػج اللإػوت اللقةػرة فػي عممةػة الرنمةػة، كررػكةميـ مػف قػكل اسػريالكةة إلػى قػكل 
فظيرت الروجة إلى رطكةر برامج رقكـ عمى بنوء قدرات اللقػراء، عبػر رػدرةبيـ كمسػوعدريـ فػي  .إنروجةة

كالػػذم قػػد ةسػػوىـ فػػي  .( ىػػك ا داةDEEPلرمكػػةف االقرصػػودم )ابػػدء حنشػػطة اقرصػػودةة، فكػػوف برنػػومج 
رمكػػةف العػػوإالت اللمسػػطةنةة لمسػػوعدريو فػػي ال ػػركج مػػف رولػػة االعرمودةػػة االقرصػػودةة إلػػى رولػػة رػػكفةر 

( UNDPالػػد ؿ كالكصػػكؿ ل ػػدموت الرمكةػػؿ ا صػػىر، ككػػوف الرعػػوكف مػػو بػػةف برنػػومج ا مػػـ المررػػدة )
لمسػػؤكلةريو عػػف قطػػوع الرموةػػة  اةػػة اللمسػػطةنةة لرطبةػػؽ ىػػذا البرنػػومج، نظػػرن كبػػةف كزارة الرنمةػػة االجرموع

االجرموعةة في الرككمة اللمسطةنةة، كالمرالكيو قوعدة بةونوت مركوممة عػف ا سػر اللقةػرة، كالرػي ةنطبػؽ 
، كمو ةركفر لدةيو الطوقـ اإلدارم المػدرب عمػى إدارة شػؤكنو كمروبعرػو .عمةيو شركط الرمكةف االقرصودم

كمػػف ىنػػو رػػأري حىمةػػة ىػػذه الدراسػػة لمعرفػػة مػػدل كلػػوءة رطبةػػؽ العػػوممةف ليػػذا البرنػػومج كمػػدل نجورػػو، 
 .اإلسررارةجية كمدل اسرنودىو عمى حسس الرلكةر اإلسررارةجةمف كلوءة ال طة  وانطالقن 
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ىنػػوؾ  (، كالرػػي حشػػورت إلػػى حفٌ UNDP, 2008كىػػذا مػػو حكدرػػو دراسػػة لبرنػػومج ا مػػـ المررػػدة )
كلكػػف لػػـ رنلػػذىو ، كبةػػرة مػػف ا سػػر اللقةػػرة فػػي ا را،ػػي اللمسػػطةنةة لػػدةيو حفكػػور مشػػورةع صػػىةرة نسػػبة

 سبوب ك ةرة منيو: نقص ال برة كنقص الرمكةؿ كعدـ اسػرقرار الك،ػع االقرصػودم، كىنػوؾ نسػبة كبةػرة 
ب و  سػػػبوب دةنةػػػة حك لىةػػػوإٌمػػػ ،رمكةػػػؿ عػػػف طرةػػػؽ مؤسسػػػوت إقػػػراضالمػػػف ىػػػذه ا سػػػر ال ررغػػػب فػػػي 

 .ذا ان،مت ىذه ا سر ليذا البرنومجل ،الكلوالت المطمكبة

ال ػوص بػكزارة الرنمةػة  اإلسػررارةجيرقػـك بدراسػة الر طػةط كء مو سبؽ اررػأت البور ػة حف كفي ،
مػف كالرػي . ةاإلسػررارةجةالػكزارة حىداؼ ؼ عمى مدل نجورو في ررقةؽ الرعرٌ االجرموعةة بىزة، كمروكلة 

مػف  عمػى اللقػر، كذلػؾ عبػر بػرامج الرمكػةف االقرصػودم لممنرلعػةف مػف الػكزارة الق،ػوء حرد حىـ مروكرىػو
 اإلسػػػػررارةجيمػػػػؿ الرلكةػػػػر اشػػػػرموؿ ىػػػػذا الر طػػػػةط عمػػػػى عنوصػػػػر كعكا ل، كمػػػػدDEEP ػػػػالؿ برنػػػػومج 

إنجػػػوح بػػػرامج  ة لمػػػكزارة، كعمػػػىاإلسػػػررارةجةررقةػػػؽ ا ىػػػداؼ  مػػػىالم رملػػػة، كشػػػدة رػػػأ ةر ىػػػذه العكامػػػؿ ع
رداث فػورؽ فػي رةػوة المسػرلةدةف مػف  بيو،مكةف االقرصودم الر ف رولػة العػكز مػىػذا البرنػومج، كنقميػـ كا 

 .لى رولة االسرقالؿ االقرصودمت إكاالعرمود عمى اإلعونو

 مشكمة الدراسة 1-2

ةرظى رحس الموؿ البشرم بوىرموـ كبةر مػف الرككمػوت كالمنظمػوت الدكلةػة كالمرمةػة، كقػد ةرجػع 
سػكاء مػف رةػث المشػوركة اللعولػة فػي إرػداث الرنمةػة حك  ،الشوممةمةة ذلؾ إلدراؾ حىمةرو في إرداث الرن

ررقةػؽ الرنمةػة دكف االىرمػوـ بػولرمكةف  حصػبح مػف المؤكػد حفٌ  فقد مف رةث االسرلودة مف عكاإد الرنمةة،
شػػراكيـ فػػي إرػػدا يو ةعػػد ىػػدرن  )شػػبةر كالملرػػي،   لقػػكل المجرمػػع المنرجػػةكرعطػػةالن  ااالقرصػػودم لألفػػراد كا 

عمػػى المسػػوىمة فػػي وء رولػػة مػػف النمػػك الم،ػػطرد القػػودر إذ ةسػػيـ الرمكػػةف االقرصػػودم بإرسػػ .ـ(2017
كاالنرقػػوؿ بػػو فراد مػػف رولػػة  ،ة المع،ػػالت االقرصػػودةة الرػػي ركاجييػػو المجرمعػػوت المرنكعػػةر لػػةض رػػدٌ 

ي العػكز إلػى رولػة االعرمػود عمػػى الػذات كدمجيػـ فػي الرةػوة االقرصػػودةة بصػلريـ منرجػةف كمسػوىمةف فػػ
  .المجرمعوتىذه الري ركاجييو ا مف المشكمة  مف اعربورىـ جزءن عجمة اإلنروج بدالن 

لمرمكػػػةف االقرصػػػودم ا  ػػػر اليػػػوـ فػػػي زةػػػودة مسػػػركةوت الرفػػػوه  كلقػػػد ح برػػػت الدراسػػػوت الردة ػػػة حفٌ 
كقػد حشػورت ا دبةػوت  ،ـ(2007)البنؾ الػدكلي،  لألسر كالمجرمع كررسةف مسركةوت المعةشة في الدكؿ

فعمػى  .ك صكصو المرحة اللمسطةنةة مر صصة إلى ردني مسركةوت الرمكةف االقرصودم في قطوع غزةال
كفةر رػعػة لرعزةػز ق،ػوةو الرمكػةف االقرصػودم عبػر لة مف قبػؿ المؤسسػوت المرنكٌ ك ذالرغـ مف الجيكد المب


