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Abstract  
 

This study aimed to identify the effectiveness of microgrants in the empowerment 

of the Palestinian families that suffer from extreme poverty through the transfer of 

assets for them to start generating-income economic activities to improve their 

livelihood strategies and provide them with skills and experience to have the ability 

to Microfinance institutions taking Deprived Families Economic Empowerment 

Program (DEEP) as a case study. Also the study aimed to identify the difficulties 

and problems that beneficiaries faced. 

To achieve the study objectives,The researcher applied the analytical descriptive 

approach and used a questionnaire as the main tool of data collection. The study 

population consisted of DEEP program beneficiaries  and questionnaire was 

distributed to astrata  random sample of (170) beneficiaries. 

The results showed a statistical significant relationship between the effectiveness of 

DEEP program in the economic empowerment of families that suffer extreme 

poverty and all of the independent variables (family resources analysis, families 

involvement in project, project type, grant value, monitoring & supervision, and 

training). The project is also the current main income source for many of benefited 

families and which has achieved a rise in their income after getting the grant and 

improved spending on basic necessities and the number of employees increased. 

They also felt they were more independent after the project, and they can support 

themselves from their current income. Although these projects have not yet 

sufficiently developed to be able to dispense relief aid, but they are still able to 

develop their projects, as the income-generating projects need time to reach 

stability. The political and economic conditions of the Gaza Strip had a negative 

effect on the performance of the projects.  

The study came out with several recommendations: marketing projects and focus on 

industrial and productivity projects because of their ability to participate in the 

process of economic development, the grant amount has to be enough for the capital 

required, continuous monitoring of the progress and solving problems and 

providing advisory services to improve the status of the project to ensure reaching 

the stability, identify training programs based the degree of experience and 

knowledge of the beneficiary, and create a culture of development among members 

of the community. 
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 مقدمة 1.1
ارتفاع هعدؿ والحروب التْ أدت إلِ  األزهاتواجً الشعب الفمسطٓىْ عبر عقود هف الزهف العدٓد هف 

وها تبعٍا هف ٌجرة  1948عاـ  بٓف أبىائً حٓث ىكبة فمسطٓف التْ ألهت بالشعب الفمسطٓىْ الفقر
واحتالؿ الضفة  1967عاـ  كسة حٓزرافخارج أراضٍٓـ، باإلضافة إلِ ى ئًألعداد كبٓرة هف أبىا

 وتوقؼ عدد كبٓر هف العهاؿ 2000اىدالع االىتفاضة الفمسطٓىٓة الثاىٓة عاـ و ، غزةالغربٓة وقطاع 
 2007عاـ  االىقساـ الداخمْخؿ األراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة، و اد ٓعهموف الفمسطٓىٓٓف الذٓف كاىوا

وفصؿ قطاع  ،صادي لقطاع غزة عف الضفة الغربٓةتهاعْ واقتاىفصاؿ سٓاسْ واجالذي ىتج عىً و 
ب و باإلضافة إلِ الحر  .(2008هعٍد دراسات التىهٓة،  ؛2007 وة،مٓع) غزة عف العالـ الخارجْ

عمِ هف خسائر  تمؾ الحروب وها خمفتً 2012و 2008عمِ قطاع غزة عاـ األخٓرة سرائٓمٓة اإل
 الهستوى االقتصادي الفمسطٓىْ.

ادة كبٓرة فْ ىسبة اىتشاركؿ ذلؾ أ بٓف األسر الفمسطٓىٓة حٓث بمغت ىسبة  والبطالة الفقر دى الِ ٓز
 2012الربع الثاىْ هف عاـ  الفمسطٓىٓة خالؿ األراضْ فْ العاهمة القوى هجهوع% هف 20.9 البطالة

الفمسطٓىٓٓف  األفراد بٓف الفقر ىسبة بمغتأ(. و 2012)الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، 
 ب(.2012 الفمسطٓىْ، لإلحصاء الهركزي الجٍاز% )12.9بٓىها بمغت ىسبة الفقر الهدقع %، 25.8

ادة الحهآة االجتهاعٓة توفٓر براهج  لذلؾ فالواقع الذي ٓعٓشً الهجتهع الفمسطٓىْ ٓستوجب لهحاربة الٓز
تهثؿ فْ الدور الذي تقوـ بً الهؤسسات الرسهٓة وغٓر الرسهٓة  الفقرالهتىاهٓة فْ هعدالت البطالة و 

هف تقدٓـ الهساعدات الهالٓة والعٓىٓة لألسر الفقٓرة وأسر الشٍداء والجرحِ واألسرى. إال أف ٌذي 
ٌذا والبطالة وال ترفع هف هستوى األسرة الفقٓرة كثٓرًا، كها أف  الفقر ظاٌرة تخفؼ هفالهساعدات ال 

 تٍدؼ إستراتٓجٓة الدعـ الهقطوع لألسر الفقٓرة قد ٓعمهٍا االتكاؿ. لذا كاف البد هف وضع خطط
 فرص إٓجاد فْ العهمٓة اإلىتاجٓة، ـدهجٍل ةبحٓث تهٍد الطٓرؽ لألسر الفقٓر  الفقر حدة لمتخفٓؼ هف

أسر قادرة عمِ تحقٓؽ  هف أسر تعتاش عمِ اإلعاىات اإلغاثٓة الِ ـواالىتقاؿ بٍ الفقراء، لٍؤالء العهؿ
 (.2007)القاسـ،  االكتفاء الذاتْ ألفرادٌا

 تؤهو ؿعه فرص عمِ لحصَلٍن طرق فْ إلِ التفكٓر الفقٓرة لفمسطٓىٓةاألسر ا العدٓد هف توقد لجأ
 حٓاتٍن فْ لمهساعدة كافْ ؿدخ عمٍٓن تدر صغٓرة هشارٓع إىشاءطرٓق  عووذلؾ  ،هعٓشتٍن لٍن

ؿ األصغر الهشارٓع.  ٌذي ؿلتهَٓ عو هصدر تطمب البحث هها ،الَٓهٓة وهف ٌىا ظٍرت براهج التهٓو
لصغر رأس الهاؿ الهطموب باإلضافة إلِ الدور الفعاؿ  والتْ تركز عمِ الهشآرع بالغة الصغر ىظراً 

هف فرص العهؿ ورفع  أالؼتعهؿ عمِ خمؽ  الهحمْ حٓث قتصاداالىهو وازدٌار الذي تمعبً فْ 
 واضحةال الخطوة ٌْلٓست  الصغرى القروض أفإال  .صحابٍا والعاهمٓف فٍٓاالهستوى الهعٓشْ أل

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+2010&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+2010&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+2010&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+2010&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+2010&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 أف الحاؿ واقع هف ٓتضحوخاصة هف ٓعاىوف هف الفقر الهدقع. و  الفقراء إلِ الهساعدة لتقدٓـ التالٓة
 الٓـو الصغرى لمقروض الهىاسبٓف الهقترضٓف ٓكوىوا لف غزة وقطاع الغربٓة الضفة فْ الفقراء هف ٓراً كث
ؿ األصغر خاصة فٍ (.2006خالد وآخروف، ) ىاؾ العدٓد هف العقبات التْ تقؼ فْ طٓرؽ التهٓو

 هف أٌـ األسباب التْ تحوؿ دوف توجً ٌؤالء األسر ( أف2006حٓث ٓرى البحٓصْ ) ،لألسر الفقٓرة
ؿ ٌو كبرلمبىوؾ وهؤسسات اإلقراض هف أجؿ ا  َعدن البىَك تعاهالت حجن لحصوؿ عمِ تهٓو

 القروض طالبْ عمِ صعبة شرَطاً بفرضٍا الىاس هو البسٓطة ٌذي الفئة هع ؿمتعاهل استعدادٌا
كالفائدة الهرتفعة، وارتفاع ىسبة الربح فْ الهرابحات التْ تعرضٍا البىوؾ اإلسالهٓة، باإلضافة إلِ 

 ارتفاع ىسبة الفائدة وعدـ القدرة عمِ توفٓر الضهاىات الهطموبة فْ هؤسسات اإلقراض األصغر.

ر   Davis (2115)و Hashemi & Montesquiou (2111)، Widjaja (2009،) ى كؿ هفٓو
 ؿالتهَٓ عمِ ؿالحصَ فْة األسر الفقٓرة هساعدبدور ٌاـ فْ  تقوـاألصغر  ؿالتهَٓ هؤسساتأف 

إال أف براهج  ،تحسٓف الوضع االقتصادي لٍـو الصغٓرة  هشارٓعٍن تطَٓر أَإلىشاء  الالزن الهالْ
ؿ لٓست هىاس بة لجهٓع فئات ٌذي األسر خاصة التْ تىاضؿ ٓوهًٓا هف أجؿ البقاء والتْ لدٍٓا التهٓو

الخوؼ الداخمْ وىقص الثقة بالىفس العتقادٌـ بعدـ القدرة عمِ السداد والذي سٓغرقٍـ فْ الدٓوف 
أكثر، باإلضافة إلِ عدـ وصوؿ هؤسسات االقراض لٍذي الفئة الهٍهشة هف الىاس أو القٓاـ 

ؿباستبعادٌـ بس  ىشاط ٌىاؾ ٓكوف عىدها اً هالئه ٓكوف عاهة بصفة األصغر بب التهٓٓز. فالتهٓو
لذلؾ  .اً إضافٓعبئًا  ٓخمؽ فربها األخرى الحاالت فْ أها لألسرة، كاؼ ىقدي وتدفؽ قائـ اقتصادي

شباعٍا ثـ بىاء قدرا أوصِ ٌؤالء الباحثٓف بضرورة تحدٓد االحتٓاجات األساسٓة لٍؤالء الفقراء أوالً  تٍـ وا 
عف طٓرؽ التعمٓـ والتدٓرب، وتشجٓعٍـ عمِ االدخار، وىقؿ األصوؿ لٍـ لمهساعدة فْ البدء بأىشطة 

ؿ األصغر.  اقتصادٓة هستداهة، وبالتالْ ٓصبح لدٍٓـ الثقة الكافٓة لمحصوؿ عمِ خدهات التهٓو

لحهآة فاعمٓة براهج الذلؾ ظٍرت الحاجة لوجود استراتٓجٓات ُهكهمة تساٌـ فْ تحسٓف كفاءة و 
هثؿ الهىح الصغٓرة خطوة أولِ فْ براهج هتكاهمة تٍدؼ إلِ تأٌٓؿ االجتهاعٓة، حٓث ٓهكف أف تُ 
 بصورة الهىح تمؾ تستخدـ أف ٓهكف األصغر، اإلقراض عف عوًضاالفقراء لالعتهاد عمِ أىفسٍـ. و 

، ألصغرا إلقراضا هف لالستفادة لتأٌٓمٍـ تهًٍٓدا ىشطة اقتصادٓة وتعمـ االدخارأهشاركة فْ لم أفضؿ
و ها ٓقوـ بً   هكٓفتهف خالؿ برىاهج التهكٓف االقتصادي لمعائالت الفمسطٓىٓة الهحروهة )دٓب( ٌو

دٌـ  الفقٓرةالفمسطٓىٓة  ألسرا تٍدؼ  . لذا فإف الدراسةاقتصادٓةهشآرع لمبدء فْ بالهىح الصغٓرة وتزٓو
إلِ حالة اعتهاد  الوصوؿ ة فْفْ هساعدة األسر الفمسطٓىٓ إلِ التعرؼ عمِ فاعمٓة البرىاهج

ىٍا هف الػهشاركة فْ عهمٓة التىهٓة هكّ ُٓ بها  الهدقع حالة الفقرالخروج هف و  اقتصادي ذاتْ هستداـ
 .االقتصادٓة واالجتهاعٓة



4 
 

 هشكمة الدراسة 2.3

ؿ األصغررغـ ها  ىً ٓالحظ اهتىاع عدد كبٓر هف الزبائف هف أٌهٓة فْ هحاربة الفقر إال أ لمتهٓو
ف ٌذي القروض أل القروض بوضعٍا الراٌف؛ وذلؾ ٌذي هعء، وخاصة شدٓدي الفقر، عف التعاهؿ الفقرا

هىتظـ. وبها أف السبب األساسْ لمفقر ٌو عدـ وجود دخؿ ثابت حٓث  الفقراء بالسداد بشكؿ تمـز ٌؤالء
توقؼ  أف  بالتالْشٍر، هؤثرًا ألبعض األسر قد ٓكفِ دخمٍا لبعض الوقت ولكىً ال ٓمبث أف ٓىقطع ٓو

أو  القروض الهتاحة ستفادة هفعدـ إقباؿ ٌذي األسر لالوبالتالْ  عمِ حجـ وفائٍا بالتزاهٍا الهالْ،
 (.2007)أحهد وعبد الكٓرـ،  رفض الهؤسسات لطمباتٍـ بسبب عدـ قدرتٍـ عمِ إٓفاء الشروط الالزهة

 الهىح تستخدـ أف ٓهكف ،لٍذي الفئة هف الفقراءالحقًا وحتِ ٓهكف االستفادة هف القروض الصغرى 
 بالىفس الثقة واىخفاض اإلىتاجٓة، الهٍارات اىعداـ االجتهاعٓة، العزلة عمِ لمتغمب أفضؿ بصورة

و ها ٍٓدؼ إلًٓ برىاهج التهكٓف األصغر اإلقراضبراهج  هف لالستفادة لتأٌٓمٍـ اً تهٍٓد ،ٍٓـلد . ٌو
د ٌذي العائالت بالهىح الصغٓرة االقتصادي لمعائالت الفمسطٓىٓة الهحروهة )دٓب( والذي ٓقو  ـ بتزٓو

 هثؿ ٌذي البراهجلمبدء فْ ههارسة أىشطة اقتصادٓة ُهدرة لمدخؿ. وعمًٓ فإف الدراسة تىاقش هدى فاعمٓة 
فْ هساعدة األسر الفمسطٓىٓة الفقٓرة عمِ إىشاء البىٓة التحتٓة االقتصادٓة الالزهة لتحقٓؽ االستقاللٓة 

 . عبر دراسة برىاهج )دٓب(عمِ الهدى البعٓد هف دائرة الفقر  وبالتالْ الخروج االقتصادٓة

هكف التعبٓر عف هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ التالْ:  ٓو

  في قطاع غزة؟ لألسر الفقيرة التهكيف االقتصاديفي  برىاهج ديب هدى فاعمية ها

 هتغيرات الدراسة 2.4

 .الفقٓرة الفسطٓىٓة لألسر التهكٓف االقتصاديفاعمٓة برىاهج دٓب فْ  الهتغير التابع;
 شهؿ:تبرىاهج التهكٓف االقتصادي )دٓب( و  إجراءات الهتغيرات الهستقمة;

 .تحمٓؿ هوارد األسرة 
 .إشراؾ األسرة فْ الهشروع 
 .ىوع الهشروع 
 الهىحة. قٓهة 
 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع 
 تدٓرب.ال 
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 المستقلة والمتغيرات التابع المتغير بين العالقة يوضح: (1.1)رقم  شكل

      الهتغير الهستقؿ                                           الهتغير التابع
 
 

 

 

 

 
 

 (2112) ُجرد بواسطة الباحثة بناء على آلٌة عمل برنامج دٌبالمصدر: 

  فرضيات الدراسة 2.5

 الفمسطٓىٓة رالتهكٓف االقتصادي لألسبفاعمٓة فْ  دٓبُٓساٌـ برىاهج  ;األولى الفرضية الرئيسة 
ىشؽ هىٍا الفرضٓات الفرعٓة التالٓة: الفقٓرة  فْ قطاع غزة، ٓو

 فاعمٓة برىاهج دٓبتحمٓؿ هوارد األسرة و  بٓف 0.05عىد هستوى  إحصائٓة داللة ذات عالقة ٓوجد .1
 .الفقٓرةالفمسطٓىٓة التهكٓف االقتصادي لألسر فْ 

فاعمٓة و  ؾ األسرة فْ الهشروعإشرا بٓف 0.05عىد هستوى  إحصائٓة داللة ذاتعالقة  ٓوجد .2
 .الفقٓرة الفمسطٓىٓة التهكٓف االقتصادي لألسر برىاهج دٓب فْ

فاعمٓة برىاهج دٓب فْ و ىوع الهشروع  بٓف 0.05عىد هستوى  إحصائٓة داللة ذاتعالقة  ٓوجد .3
 .الفقٓرةالفمسطٓىٓة التهكٓف االقتصادي لألسر 

فاعمٓة برىاهج دٓب فْ و  الهىحة قٓهة بٓف 0.05عىد هستوى  إحصائٓة داللة ذات عالقة ٓوجد .4
 .الفقٓرةالفمسطٓىٓة التهكٓف االقتصادي لألسر 

فاعمٓة برىاهج بٓف الهتابعة الدوٓرة لمهشآرع و  0.05عىد هستوى  إحصائٓة داللة ذات عالقة ٓوجد .5
 .الفقٓرةالفمسطٓىٓة التهكٓف االقتصادي لألسر  دٓب فْ

بٓف تدٓرب الهستفٓدٓف وفاعمٓة برىاهج دٓب  0.05ستوى عىد ه إحصائٓة داللة ذات عالقة ٓوجد .6
 .الفقٓرة الفمسطٓىٓة التهكٓف االقتصادي لألسرفْ 

 

فاعمٓة برىاهج دٓب فْ 

التهكٓف االقتصادي لألسر 

 الفمسطٓىٓة الفقٓرة

برىاهج التهكيف االقتصادي إجراءات 
 )ديب(

 سرة.تحمٓؿ هوارد األ 
 ْالهشروع. إشراؾ األسرة ف 
 .ىوع الهشروع 
 الهىحة. قٓهة 
 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع 
 تدٓرب.ال 
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 ;تحمٓؿ هوارد األسرة، إشراؾ األسرة فْ  ؤثر الهتغٓرات الهستقمةتُ  الفرضية الرئيسة الثاىية(
ٓرة صورةب الهشروع، ىوع الهشروع، قٓهة الهىحة، الهتابعة الدوٓرة لمهشروع، والتدٓرب(  وذات جٌو

 .دٓب برىاهج فاعمٓةعمِ  إحصائٓة داللة
 

 ;بٓف هتوسطات استجابات  إحصائٓةتوجد فروقات ذات داللة ال  الفرضية الرئيسة الثالثة
عهر هدٓر )إلِ  تعزىلألسر الفقٓرة  فْ التهكٓف االقتصادي برىاهج دٓبفاعمٓة الهبحوثٓف حوؿ 

لهستوى التعمٓهْ لهدٓر الهشروع، عدد أفراد األسرة داخؿ ، اعدد سىوات الخبرة العهمٓة الهشروع،
 .(الُعهر الزهىْ لمهشروع، ىوع الهشروع، األطفاؿ داخؿ األسرة الهىزؿ الواحد، عدد

 أٌداؼ الدراسة 2.6

 .وأسبابً األراضْ الفمسطٓىٓةإلقاء الضوء عمِ واقع الفقر فْ  .1
 التهكٓف االقتصادي لألسر فْ تًعمٓفا بٓافو )دٓب( التهكٓف االقتصادي  التعرؼ عمِ برىاهج .2

 .بر الهىح الصغٓرةلٍـ عستقاللٓة االقتصادٓة وتحقٓؽ اال ،الفقٓرة الفمسطٓىٓة
 .التهكٓف االقتصاديبٓاف دور إشراؾ األسر فْ تصهٓـ وتىفٓذ وتقٓٓـ التدخالت فْ ىجاح براهج  .3
التهكٓف وىجاحٍا فْ  قٓرةتوضٓح دور الهتابعة الدوٓرة لمهشآرع فْ هراقبة تطور وضع األسر الف .4

 .االقتصادي لٍـ
 .تهكٓىٍا اقتصادٓاً والهٍهشة فْ ىجاح هشآرعٍا و  إبراز دور التدٓرب لٍذي الفئة هف األسر الفقٓرة .5
 فْ قطاع غزة.أصحاب ٌذي الهشآرع  التْ تواجًوالهشاكؿ  الصعوباتتحدٓد  .6
 لبراهج.ٌذي اهثؿ تقدٓـ هقترحات وتوصٓات هف شأىٍا أف تٓزد هف فاعمٓة  .7

 أٌهية الدراسة 2.7

ا عمِ قضٓة هٍهة وهىتشرة بشكؿ كبٓر فْ الهجتهع الفمسطٓىْ تىبع أٌهٓة ٌذي الدراسة فْ أال  تركٌٓز
ْ قضٓة الفقر والبطالة. كها أف الدراسة تسمط الضوء عمِ فئة هٍهشة هف الشعب الفمسطٓىْ   ٌو

ؿ األصغر براهج  الالزهة لموصوؿ إلِلٓس لدٍٓا الهقوهات التْ دقع و الهُ  والتْ تعاىْ هف الفقر التهٓو
 ىظرًا لوضعٍا االقتصادي السئ وعدـ قدرتٍا عمِ توفٓر الشروط والكفاالت الهطموبة. 

تُبرز أٌهٓة التهكٓف االقتصادي عبر الهىح الصغٓرة فْ توفٓر شبكة أهاف اجتهاعْ كها أف الدراسة 
ىٍـ هف الخروج هف دائرة الفقر الهدقع والوصوؿ لألسر الهستفٓدة هف وزارة الشؤوف االجتهاعٓة لتهكٓ

ؿ  ْ الىقطة التْ ٓهكف عىدٌا تقدٓـ خدهات التهٓو  .األصغرإلِ خط الفقر العادي ٌو
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 تعٓزز قدرة الىساء ِتظٍر أٌهٓة الدراسة هف أٌهٓة الدور الذي تقـو بً هثؿ ٌذي البراهج عمكذلؾ 
فّ والسٓها المواتْ  همٓة التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة هها ٓساٌـ فْ عمِ االىخراط فْ ع َُٓعمف أسٌر

 ستستفٓد الهؤسسات والهىظهات الهٍتهة ببراهجكها . عمِ الهساعدات الخارجٓة الحد هف اعتهادٌفّ 
ؿ الهقدهة فهكافحة الفقر هف ىتائج وتوصٓات الدراسة التهكٓف االقتصادي و  ْ كتابة هقترحات التهٓو

 براهج هالئهة لٍذي الفئة هف الهجتهع. لمههولٓف والجٍات الهاىحة ووضع

وعمِ حد  ،فإىًلمفقراء  التهكٓف االقتصادي ٓرة فْغالهىح الص فاعمٓةهوضوع الدراسة هف حٓث ف كها أ
كها أف هوضوع الدراسة ٌو هجاؿ عهؿ الباحثة  فْ قطاع غزة. الباحثوف لـ ٓتطرؽ لً ،عمـ الباحثة

ظٍار ىقاط والذي شجعٍا عمِ دراسة هدى فاعمٓتالحالْ  ً فْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرة، وا 
ادة فاعمٓة البرىاهج وتحقٓؽ أٌدافً.  القوة والقصور فْ البرىاهج فْ هحاولة لتفادي تمؾ الهشاكؿ وٓز

 الدراسة حدود 2.8

ـ فْ الهكاىٓة: الحدود .1  تشهؿ الهستفٓدٓف هف برىاهج التهكٓف االقتصادي )دٓب( والُهسجمة أسهاٌؤ
 غزة. قطاع شؤوف االجتهاعٓة الفمسطٓىٓة فْوزارة ال

ـ حتِ ىٍآة عاـ 2010عاـ  هف هىتصؼ الزهىٓة الفترة الدراسة ستغطْ الزهاىٓة: الحدود .2
 ـ.2011

لألسر  التهكٓف االقتصادي الهىح الصغٓرة فْ تتىاوؿ الدراسة فاعمٓة :الهوضوعٓة الحدود .3
 .لٍـ تحقٓؽ االستقاللٓة االقتصادٓةو  الفمسطٓىٓة الفقٓرة

 هصطمحات الدراسة 2.9 

ْ تركز عمِ ; (Effectiveness)الفاعمية  .2 ٌْ قٓاس لهدى تحقٓؽ األٌداؼ الُهحددة ٌو
 (.2006)العاهري والغالبْ،  الهخرجات

  

و ٓعتبر خط الفقر األوؿ و خط الفقر الهدقع;  .3  الهأكؿ هٓزاىٓة هف األساسٓة الحاجات ٓعكسٌو
 خهسة هف الهكوىة الهرجعٓة لألسرة 2011 عاـ خالؿ قعالهد الفقر خط . وبمغوالهسكف والهمبس

شٓكاًل إسرائٓمًٓا جدٓدًا أي 1,832  الفمسطٓىٓة األراضْ فْ (أطفاؿ وثالثة اثىٓف بالغٓف) أفراد
 (.ب2012 الفمسطٓىْ، لإلحصاء الهركزي الجٍازدوالر أهٓركْ ) 509 حوالْ

 

و ٓعتبر خط الفقر العادي;  .4  إلِ باإلضافة األساسٓة الحاجات ٓزاىٓةه عكسوٓ الثاىْ الفقر خطٌو
 والهفروشاتة الشخصٓ والرعآة واالتصاالت والىقؿ والتعمٓـ الصحٓة كالرعآة أخرى احتٓاجات
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 حوالْأي  جدًٓدا إسرائٓمًٓا شٓكالً  2,293 حوالْ. وبمغ خط الفقر الهىزؿ هستمزهات هف ذلؾ وغٓر
 (.ب2012 الفمسطٓىْ، لإلحصاء الهركزي الجٍازة )الهرجعٓ األسرة لىفسكْ أهٓر دوالر 637

 

ؿ  الهالٓة الخدهات إتاحةٌو  التهويؿ األصغر; .5 والتْ تشهؿ القروض، الهدخرات، التأهٓف، أو تحٓو
 (.Parker, 2002) األسر أصحاب الدخؿ البسٓط إلِ الخدهات

 

ة واالعتهاد االقتصادٓ الهشاركة فْ التىهٓة عهمٓة فْ الفرد قدرة تحسٓف ٌو التهكيف االقتصادي; .6
ادة هف خالؿعمِ ذاتً وتحهؿ الهسؤولٓة   فْ بها االقتصادٓة الهوارد الوصوؿ إلِ فْ فرصً ٓز

ر األخرى، الهىتجة الههتمكات واألصوؿ الخدهات الهالٓة، العهؿ، فرص ذلؾ  الهٍارات وتطٓو
ؿ بالهصطمح خالتقصد الباحثة بالتالْ فإف و  .(Gendernet, 2011)األسواؽ  عف والهعموهات

توفٓر و والهٍهشة اإلجراءات التْ تؤدي إلِ تىهٓة قدرات األفراد وخاصة الهحروهة الدراسة ٌذي 
واالستغىاء عف  وبالتالْ تحسٓف هستوى هعٓشتٍـ ،تولٓد الدخؿو  لخمؽ فرص عهؿ لٍـ الظروؼ

  .التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓةعهمٓة الهساعدات اإلغاثٓة هها ٓساٌـ فْ هشاركتٍـ فْ 
 

 ديب -الفمسطيىية الهحروهة لألسررىاهج التهكيف االقتصادي ب .7
(Deprived Families Economic Empowerment Programm- DEEP); 

( ٍٓدؼ بشكؿ أساس إلِ تهكٓف UNDPٌو برىاهج ُهىفذ هف قبؿ برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ )
ف هخرجات سبؿ عٓشٍا وهساعدتٍا العائالت الفمسطٓىٓة التْ تعاىْ هف الفقر والفقر الهدقع وتحسٓ

(. 2008عمِ الخروج هف ٌذي الحالة إلِ حالة اعتهاد اقتصادي ذاتْ هستداـ )جاهعة بٓرٓزت، 
 خالؿ الدراسة سٓتـ اإلشارة إلِ البرىاهج باسـ )دٓب(.

 

لموصوؿ إلِ الهوارد والفرص االقتصادٓة بطٓرقة  األفرادتشٓر إلِ قدرة  االستقاللية االقتصادية; .8
ٍـ دوف الحاجة تج عمٍـ قادٓرف عمِ تشكٓؿ حٓاتٍـ وتوفٓر هتطمبات الهعٓشة الالزهة لٍـ ولذٓو

 .(Circle of Prevention, 2002)لالعتهاد عمِ الهساعدات الخارجٓة 
 

ائٓة أو االجتهاعٓة، وكذلؾ األىشطة التْ تقوـ بٍا  سبؿ العيش; .9 تتضهف القدرات والهوارد الفٓٓز
 (.Kollmair & Gamper, 2002هعٓشتٍا )األسرة لتوفٓر هتطمبات 

 

أف تكوف األسرة قادرة عمِ التغمب أو التعافْ هف الضغوطات والصدهات استداهة سبؿ العيش;  .:
واألزهات التْ تتعرض إلٍٓا، وتحافظ أو تعزز قدراتٍا البشٓرة واالجتهاعٓة وهواردٌا فْ ظؿ ٌذي 

 (.2009األزهات )حٓدر، 
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د تقـو والتْ الرسهٓة، وغٓر الرسهٓة سواء الهبادرات، هٓعج شهؿت الحهاية االجتهاعية; .21  بتزٓو
 إلِ تحتاج التْ لمفئات االجتهاعٓة الخدهاتو  ،جداً  الفقٓرة واألسر لألفراد االجتهاعٓة الهساعدات

 التأهٓىات، باإلضافة إلِ األساسٓة الخدهات إلِ لموصوؿ قدرتٍا وتحسٓف خاصة رعآة
 االجتهاعٓة والعدالة ،الهتعمقة بالدخؿ الصدهات وعواقب هخاطر هف الىاس لحهآة االجتهاعٓة

 الشاهؿ الٍدؼ هع، الهعاهمة سوء أو التهٓٓز هثؿ االجتهاعٓة الهخاطر هف الضعفاء لحهآة
والضعفاء والفئات الهٍهشة  لمفقراء واالجتهاعْ االقتصادي الضعؼ هف الحد فْ الهتهثؿ

(Devereux and Sabates-Wheeler, 2004.) 
 

 هوحد تعٓرؼ وضع فْ صعوبة الدوؿ هعظـ تواجً ;والصغيرة الهشاريع بالغة الصغر .22
االقتصادٓة والتْ تختمؼ باختالؼ الهعآٓر الهتخذة لٍذي الهشآرع وكذلؾ الدولة الراعٓة  لمهشآرع

. وصفْ وأخر هْك أحدٌها الهشآرع االقتصادٓة تعٓرؼ حٓث ٓتـ استخداـ هىٍجٓف فْ لٍا،
ستخدـ ف  وهبمغ الهبٓعات، وحجـ رأس الهاؿ، ،العهالة هثؿ كهٓة هعآٓر الكهْ الهىٍجْ ٓو
 .االستقاللٓة وحجـ اإلدارة كطٓرقة وصفٓة هعآٓر عمِ الوصفْ الهىٍج ركز حٓف فْ األصوؿ،

لذلؾ ىجد التبآف فْ تبىْ تعٓرؼ هعٓف لمهشآرع االقتصادٓة بٓف دولة وأخرى، وهف هرحمة إلِ 
هكاىٓات بمد ها وظروفً االقتصادٓة، حٓث أف الهشآرع التْ تعتبر كبٓرة الحجـ أخرى بها ٓتفؽ و  ا 

ا صغٓرة أو هتوسطة الحجـ فْ دولة هتقدهة. وتهٓؿ أغمبٓة التعٓرفات  فْ دولة ىاهٓة ٓهكف اعتباٌر
الكبٓرة والهتوسطة والصغٓرة الِ التركٓز عمِ عىصري حجـ رأس الهاؿ  الهشآرععىد تصىٓؼ 
 .(2010الشآب، ؛ 2007القوقا، ) وعدد العهاؿ

جهالْ األصوؿ  50الصغٓرة بأىٍا التْ ٓعهؿ بٍا حتِ  لمهشآرع البىؾ الدولْ ٓعتهد تعٓرفاً  عاهؿ وا 
عهاؿ والهبٓعات اإلجهالٓة  10الهتىآٌة الصغر حتِ  والهشآرعهمٓوف دوالر،  3والهبٓعات حتِ 
جهالْ األصوؿ حتِ  100السىوٓة حتِ   الدولٓة العهؿ هىظهة أها آالؼ دوالر. 10ألؼ دوالر، وا 

حدد االتحاد كها  .عهاؿ 10 هف أقؿ بٍا ٓعهؿ التْ الهشآرع بأىٍا الصغٓرة الهشآرع فتعرؼ
عاهؿ  250األوروبْ تعٓرؼ الهشروعات الصغٓرة والهتوسطة بأف ٓكوف عدد العاهمٓف أقؿ هف 

 حجـ أساس عمِ الصغٓرة الصىاعات سـتق العربٓة الدوؿ وفْ .همٓوف ٓورو 27هٓزاىٓة ال تتعدى و 
 ، والهشآرع$1500هف  أقؿ وتستثهر عاهؿ 15- 5هف تُّشغؿ الصغٓرة والتْ الهشآرعإلِ  الىشاط

؛ الفمٓت، 2009)سمهاف،  $5000 هف أقؿ وتستثهر عهاؿ 5 هف أقؿ تشغؿ التْو هتىآٌة الصغر 
2011.) 

 الهشآرع هع التعاهؿ آلٓة تختمؼ حٓث ر،الصغٓ الهشروع لتعٓرؼ وطىْ فمسطٓىْ هفٍوـ ٓوجد الو 
 تصىٓؼ ففْ الهسؤولٓة، ذات والجٍة الىشاط طبٓعة حسب الفمسطٓىٓة األراضْ فْ االقتصادٓة
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 عهمٍا، طبٓعة حسب الهشروعات الوطىْ االقتصاد وزارة فْ والتراخٓص لمشركات العاهة اإلدارة
 تشجٓع قاىوف أف كها لمهكمفٓف الضٓربٓة الشرائح حسب الهشآرع الفمسطٓىٓة الهالٓة وزارة وتصىؼ
 الهركزي الجٍاز عرؼ كها .والعهالة الهاؿ رأس فئات حسب اهتٓازات ٓعطْ 1998 لعاـ االستثهار
 أو واحد هاؿ بواسطة تدار التْ والهوارد األىشطة هف هجهوعةبأىً  الهشروع الفمسطٓىْ لإلحصاء

 ها وعادة ثاىوي ىشاط وجود احتهاؿ هع لخدهاتوا السمع هف هتجاىسة هجهوعة إلىتاج واحدة إدارة
 (.2010)الدهاغ،  واحد جغرافْ هوقع فْ ذلؾ ٓتـ
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 مقدمة 1.1.1

 هىذ والحكوهات الهجتهعات واجٍتٍا التْ الهعضالت وأخطر القضآا أٌـ هف واحدة الفقر ظاٌرة تعتبر
ْ ظا أقدـ العصور، ٌرة ٓكاد ال ٓخمو هىٍا أي هجتهع، هع التفاوت فْ حجهٍا وأثار الهترتبة ٌو

كها أف تراثىا اإلسالهْ ٌو حافؿ بالطروحات والتصورات حوؿ ٌذي الظاٌرة وها تخمفً هف  .عمٍٓا
، "لو كاف الفقر رجال لقتمتً" تبعٓات، حٓث ىجد الهقولة الشٍٓرة لعمْ بف أبْ طالب، كـر اهلل وجًٍ:

 ىٍآة شٍدت وقد ر".الفق هف هرّ أ شٓئا أرَ  فمـ ،الصبر وذقت الحىظؿ كمتأ بىْ ٓا" البىً هافلق ؿو وق
ا التْ واالجتهاعٓة االٌتهاـ بالقضآا االقتصادٓة العشٓرف إعادة القرف  باتساع الفقر تفشْ ظاٌرة تثٌٓر

ادة عهقً خاصة هساحتً الفقر  لهكافحةتضافرت جٍود الهجتهع الدولْ الىاهٓة. وقد  الدوؿ فْ وٓز
 ىسبة وتخفٓض تحقٓقً، حٓث تصدر القضاء عمِ الفقر باعتباري ٌدفًا إستراتٓجًٓا ٓسعِ الجهٓع إلِ

 قائهة األٌداؼ 2015 عاـ بحموؿ الىصؼ إلِ الٓوـ فْ واحد دوالر عمِ ٓعٓشوف الذٓف السكاف
ة لأللفٓة الثالثة  .(2111)لحٓمح وجصاص،  التىهٓو

همٓارات شخص ٓعٓشوف فْ  سبعةألهـ الهتحدة لأللفٓة إلِ أىً هف أصؿ وتشٓر احصائٓات لهشروع ا 
همٓار  2.7أكثر هف و ، ٓوهٓاً  دوالر 1أكثر هف همٓار شخص ٓعٓشوف عمِ أقؿ هف العالـ ٓوجد 

همٓوف طفؿ غٓر قادٓرف عمِ الحصوؿ  114ٓوجد  كها .ٓوهٓاً دوالر  2شخص ٓعٓشوف عمِ أقؿ هف 
ستة هالٓٓف طفؿ بسبب سوء  سىوٓاً  ٓهوتكها  مٓوف اهرأة جاٌمة.ه 584عمِ التعمٓـ األساسْ، و

أكثر هف همٓار ، و همٓوف طفؿ 300همٓوف شخص ٓعاىوف هف الهجاعة بٓىٍـ  800أكثر هف ، و التغذٓة
وبالىظر   .(UN Millennium Project, 2005) الصالحة لمشرب شخص ٓعاىوف هف الهٓاي غٓر

 همٓوف عربْ ٓعٓشوف بدخؿ أقؿ 6.8همٓوف عربْ هىٍـ  39 قراءإلِ عالهىا العربْ فقد بمغ عدد الف
  (.UNDP, 2010)دوالر ٓوهٓا حسب ها جاء بً تقٓرر التىهٓة البشٓرة  1.25هف 

 وتشٓر الدراسات إلِ أف السبب الرئٓسْ الىتشار الفقر فْ العالـ واتساعً ٌو سوء توٓزع الدخؿ
 ( هرة أعمِ هف30ٓساوي ) األغىِ فْ العالـهف الدوؿ  %20دخؿ  كاف 1960العالهْ. ففْ عاـ 

 ة،( هر 60لتصؿ إلِ ) 1990 . وارتفعت ٌذي الفجوة فْ عاـ% هف الدوؿ األفقر فْ العالـ20دخؿ 
 الدوؿ الغىٓة تضـ أقؿ هف. كها أف  (Usman, 2009) ( هرة85وصمت إلِ ) 1995وفْ عاـ 

قؿ ىصٓبٍالدوؿ الفقٓرة تضـ ثُ مثْ الدخؿ العالهْ. واهس سكاف العالـ وتستأثر بىحو ثُ خُ   مثْ العالـ ٓو
لدى كؿ ثالثة هف أغىِ أغىٓاء العالـ أصوؿ تتجاوز هجهوع الىاتج . كها أف عف ُسبع الدخؿ العالهْ

شخص فْ العالـ تتجاوز هعدؿ  200فْ العالـ، كها أف ثروة أغىِ دولة  48فقر الهحمْ اإلجهالْ أل
% هف ٌذي الثروات سٓتـ تغطٓة عمِ األقؿ تكمفة 1ـ توٓزع % هف سكاف العالـ بأكهمً، ولو ت41دخؿ 

 .(Elmustapha, 2012)التعمٓـ األساسْ لألطفاؿ فْ الدوؿ الىاهٓة 
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 شٍدي الذي الكبٓر التكىولوجْ التقدـ فرغـ الراٌف، العصر فْ هحٓرة إشكالٓة حالٓاً  أضحِ فالفقر
 ٓطرحً الذي األكبر التحدي ٓشكؿ الفقر زاؿ ال البشٓرة، حٓاة فْ الهذٌؿ االقتصادي والتطور العالـ،
 الفقر الدولٓة بقضآا والحكوهات والهؤسسات لمهجتهعات الهتزآد االٌتهاـ ٌذا عمِ وقد ترتب .العالـ

 أٌـ بٍا، ودراسة ٓقاس التْ والهقآٓس وتحدٓد طبٓعتً الفقر تعٓرؼ هجاؿ فْ ىظٓرة وتطبٓقٓة هثابرات
 التْتوجًٓ البراهج الهىاسبة الهىاسبة و  والسٓاسات ع االستراتٓجٓاتوض وذلؾ ألجؿ وهحدداتً أبعادي

 هف حدتٍا. اإلقالؿ أو ٌذي الظاٌرة عمِ القضاء تستٍدؼ

 هفٍـو الفقر 3.2.3

وال ٓوجد اتفاؽ دولْ حوؿ تعٓرؼ الفقر ىظرًا  ٓختمؼ هفٍوـ الفقر باختالؼ البمداف والثقافات واألزهىة
الجتهاعٓة والسٓاسٓة والثقافٓة التْ تشكؿ ذلؾ التعٓرؼ وتؤثر عمًٓ. لتداخؿ العواهؿ االقتصادٓة وا

إلِ شْء ها إال إذا كاف فْ حاجة إلًٓ  ٓهكف تعٓرؼ الفقر لغة بالىقص والحاجة، فالفرد ال ٓكوف فقٓراً و 
والهعىِ التقمٓدي السائد الذي ٓتبادر إلِ الذٌف قبؿ غٓري ٌو ىقص الهاؿ الذي  .لعدـ توفري أو ىقصاىً

 (.8211هّكف هف تحقٓؽ الحاجات هف هأكؿ وهمبس وهسكف، الخ )البكوش، ٓ

أي الحرهاف الهادي فقط الدخؿ اىخفاض  فْوهعآٓري هفٍوـ الفقر تحدٓد ، ارتبط حتِ بدآة التسعٓىات
ثـ بدأ الفٍـ العاـ لمفقر ٓتجً ىحو ىظرة أكثر شهولٓة ، ٓشكؿ العهود الفقري لٍذا الهفٍوـالذي ال ٓزاؿ و 

 اهكاىٓة عدـ هف تىبع لمفقر خرىأ هظاٌر بوجود وتعترؼ الفقر، عىاصر أحد فقط ٌوبر أف الدخؿ تعت
 (UNDP, 2006).هعرفة بالحقوؽ والواجبات  أو تعمٓهٓة او صحٓة سواء هعٓىة، لهوارد الفرد وصوؿ

بْ حدد الهجمس األورو وقد أصبح ٓىظر لمفقر فْ بدآة التسعٓىات هف هىطمؽ حقوؽ اإلىساف، حٓث 
ًا، ذلؾ أف أو كمٓ اً "الهحروهٓف" بأىٍـ فئة هف البشر تخرج عف هجاالت التهتع بحقوؽ اإلىساف جزئٓ

ىكارًا لجهٓع حقوقً االقتصادٓة واالجتهاعٓة والسٓاسٓة.  الفقر الهدقع ٓشكؿ اىتٍاكًا لكراهة اإلىساف، وا 
أكتوبر باعتباري  17ت بهوجبً ٓـو قرارًا أعمى 1993وقد اتخذت الجهعٓة العاهة لألهـ الهتحدة فْ العاـ 

هف  25(. كها أف الهادة 2006الٓوـ العالهْ لمقضاء عمِ الفقر )الهركز الفمسطٓىْ لحقوؽ اإلىساف، 
لكؿ شخص الحؽ فْ والذي تبىتً األهـ الهتحدة تىص عمِ أف " اإلىساف لحقوؽ العالهْ اإلعالف

تضهف ذلؾ التغذٓة والهمبس  ،لً وألسرتً هستوى هف الهعٓشة كاؼ لمهحافظة عمِ الصحة والرفآٌة ٓو
 ".والهسكف والعىآة الطبٓة وكذلؾ الخدهات االجتهاعٓة الالزهة

وكذلؾ بدأ ترسٓخ هفٍوـ أساسْ ٓعتبر أف الفقر ها ٌو إال ىقٓض لمتىهٓة البشٓرة بهفٍوهٍا الشاهؿ 
تاحة الهجاؿ أهاهٍـ لمهشاركة بفاعمٓة فْ عهمٓة التىهٓة. حٓث  والتْ تعىْ توسٓع خٓارات الىاس وا 

 بفعالٓة الهشاركة عمِ األساسٓة القدرة الفقر بأىً ىقص (2004) ةٓلمتىه الهتحدة األهـ برىاهجعّرؼ 
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، فالفقر ٓحـر اإلىساف هف الحصوؿ عمِ الغذاء الكافْ والخدهات الصحٓة والتعمٓهٓة الهجتهع فْ
حرهً هف  ، وهف ـٓكر  شةٓهع لهستوى الهطموبة الهصادر إلِ التوصؿالجٓدة والهمبس الهىاسب، ٓو
 فرص الهشاركة البىاءة فْ تىهٓة الهجتهع.

 أبعاد إلِ رٓش( وضع هفٍوـ شاهؿ لٍذي الظاٌرة هفادي أف الفقر 2000ٓكها حاوؿ البىؾ الدولْ )
 وقمة والتعمٓـ، الصحة هستوٓات اىخفاض أٓضا ٓشهؿ الفقر .الهىخفض الدخؿ هجرد تتجاوز هتعددة
 ةٓاإلىساى ًحقوق ههارسة عمِ الفرد قدرة عدـو  الصحْ، والصرؼ الىظٓفة الهٓاي مِع الحصوؿ فرص
 لحٓاة والفرص الخٓارات هف الحرهافت، و الذا واحتراـ بالىفس والثقة الكراهة هف ًوحرهاى ة،ٓاسٓوالس

 .أفضؿ

دي ٌو الذي أف الجاىب الها إال الفقر وتعدد أبعادي وجواىبً هفٍـو حوؿ وتىوعت أراء اختمفت وهٍها
 والهفآٌـ، أراء ٌذي بٓف قواسـ هشتركة الهعٓشة وهستوى األساسٓة الحاجات ٓظٍر لمعٓاف، وتبقِ

 .وىوعً هفٍوهً حسب تختمؼ سٓاسات لهكافحتً وصٓاغة الفقر عهمٓة قٓاس وتبقِ

 تصىيفات الفقر 3.1.2

 تصىيؼ الفقر تبعا لهدة بقائً 3.1.2.1

 :(2111أصىاؼ )لحٓمح وجصاص،  ثالثة ِإل بقائً لهدة تبعا الفقر ٓصىؼ

 فقر الصدهات .2

فْ الدخؿ.  الصدهة ٌْ حدوث هؤثر ال ٓهكف توقعً؛ كارتفاع هفاجئ فْ األسعار أو اىخفاض هفاجئ
لتصرفات  وتقع الصدهات بسبب االضطراب وعدـ االستقرار فْ هستوى الىشاط االقتصادي أو ىتٓجة

 ىتج وها ؛ 1973عاـ فْ البتروؿ صدهة الهعاصر التآرخ وهف أبرز الصدهات فْ .القادة السٓاسٓٓف
 ٌذا إلًٓ أدى وها لمىفط، الهىتجة غٓر الدوؿ فْ الوقود استٓراد تضخـ فاتورة هف الصدهة ٌذي عف

 عمِ اً بسم اىعكس هها الغذائٓة، الهواد أسعار فارتفعت لألسعار الحكوهات اىخفاض دعـ هف التضخـ
 السعرات الحرآرة عمِ لمحصوؿ الالـز الغذاء تؤهف ال أصبحت حٓث الفقر، خط هف الطبقات القٓربة

 الهالٓة األزهة كذلؾ أبرز الصدهات وهفاء. الفقر  فئة فْ هرة ألوؿ دخمت ثهة وهف لمجسـ، الضروٓرة
 هع حدة وازدادت 2008 عاـ هف الىصؼ الثاىْ هف بدآة العالهْ االقتصاد ضربت التْ العالهٓة
 فْ عاهؿ همٓوف 25 حوالْ فقد هف عىٍا وها ىجـ القطاع االقتصادي إلِ باهتدادٌا 2009 هطمع
 .الفقراء هف الهالٓٓف هئات إلِ ٓعىْ اىضهاهٍـ هها عهمٍـ لهىاصب فقط وآسٓا باو أور 
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 الهوسهي الفقر .3

 وأكثر الىاس الهواسـ، تمؾ باىقضاء ثـ ٓزوؿ هعٓىة هواسـ فْ ٓىتشر الذي الفقر هف الىوع ذلؾ ٌو
ف سكاف ٌـ الفقر هف الىوع لٍذا عرضة فْ  هعٓىة هىاسبات إلِ تشٓر الهوسـ عبارة كاىت الٓرؼ. وا 
 واحد هوسـ لً الواحد الهحصوؿ فإف الهحصوؿ، وعادة جىْ هوسـ الٓرؼ ٌو فقراء هوسـ فإف العاـ

داعبٍـ فصوؿ ثالثة الجوع ٓعاىوف الٓرؼ فإف فقراء لجىًٓ، وبالتالْ و واحد فصؿ فْ األهؿ ٓو  فصؿ ٌو
 .جىْ الهحصوؿ

 الدائـ الفقر .4

و عتبر .السىة فصوؿ هدار عمِ ٓبقِ الذي الفقر هف الىوع ذلؾ ٌو  عرضة الفقراء أكثر الهدف فقراء ٓو
 فقراء أف اعتبار عمِ الٓرؼ؛ فقراء أسوأ هف ٓكوف أف وضعٍـ ٓهكف ، كها أفالفقر هف لٍذا الىوع

ـ عىٍـ ٓخفؼ وفٓر هىتوج مِع فٍٓا فٓحصموف الحظ لٍـ ٓبتسـ هعٓىة هواسـ لٍـ الٓرؼ  .فقٌر

 تصىيؼ الفقر تبعا ألسموب قياسً  2.3.1.2

عتبر التعٓرؼ الهطمؽ  ٓصىؼ الفقر تبعا ألسموب قٓاسً إلِ ىوعٓف: الفقر الهطمؽ والفقر الىسبْ. ٓو
 لمفقر أكثر تعٓرفات الفقر شٓوعًا خاصة عمِ صعٓد الدوؿ الىاهٓة. 

 الهطمؽ الفقر .3

لهستوى الدخؿ الضروري الذي ٓجب عمِ كؿ فرد إحرازي لتحقٓؽ  الحد األدىِ ٓشٓر الفقر الهطمؽ إلِ
 ا التصىٓؼٌذ ختصٓو  هستوى هعٓشْ هعقوؿ )حد الفقر(، وٓصىؼ كؿ هف ٓقع دوىً بالفقٓر.

 ٌذي ترجهة وٓهثؿ الفرد، حٓاة عمِ الهحافظة تتجاوز الالتْ  البٓولوجٓة األساسٓة باالحتٓاجات
ٓرة األشٓاء  (.2117)خاف،  ىقدٓة ٓهةق إلِ الجٌو

اف؛  سهِ لمفقر أعمِ هستوىوداخؿ هىطقة الفقر الهطمؽ ٓوجد هستٓو طمؽ األعمِ الفقر بخط ٓو  ٓو
و العادي الهطمؽ الفقر اسـ عمًٓ  أعمِ كحد أهٓركْ دوالر 2 بٓف ها الدولٓة الهىظهات تقدري الذي ٌو
عتبر أدىِ، كحد أهٓركْ دوالر وواحد  الفقر خط أها. غىٓاً  الخط أو ىالهستو  ٌذا ٓتجاوز هف ٓو
سهِ األدىِ و الهدقع؛ بالفقر ٓو  ،ٓوهٓاً  أهٓركْ دوالر واحد عف الفرد دخؿ فٍٓا ٓقؿ التْ الحالة ٌو
 هف حاجاتً عف ىآٌؾ فقط، الغذاء هف احتٓاجاتً عمِ لمحصوؿ الالـز الدخؿ لدًٓ لٓس أىً بهعىِ
 (.2111اص، )لحٓمح وجص والتعمٓـ والصحة كالمباس األخرى السمع
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   الىسبي الفقر .2

 غالبٓة ًٓشٓع الذي الهعٓشْ الهستوى بىفس ٓعٓش أف عمِ اإلىساف قدرة عدـٓشٓر الفقر الىسبْ إلِ 
 األساسٓة ولكف الحاجات تأهٓف عمِ الشخص قدرة عدـ ٓعىْ ال الىسبْ . فالفقرالهجتهع فْ حولً هف

ْ الحالة التْ ٓكوف فٍٓا دخؿ األسرة أقؿ  هجتهعً، داخؿ بغٓري قورف ها إذا قمٓالً  أف دخمً ٓعىْ ٌو
بىسبة هعٓىة هف هتوسط الدخؿ فْ البالد، وبالتالْ ٓتـ الهقارىة فْ ٌذي الحالة بٓف فئات الهجتهع 

ات الهعٓشة )الخالدي  إلِ (. وٓكوف الفرد فقٓرًا ىسبًٓا فْ حاؿ اىتهائ2006ً، الهختمفة هف حٓث هستٓو
 فْ %20% أو 10أفقر  هف الفرد ٓصىؼ كأف الهجتهع فْ ؿأقؿ دخ عمِ تحصؿ الهجهوعة التْ
 ألفراد الرفآٌة هستوى رفع إلِ تسعِ التْ الهتقدهة فْ الدوؿ لمفقر الهفٍـو ٌذا تبىْ الهجتهع. ٓتـ
 هجتهعاتٍا.

 فقط ٓبقِ االختالؼكؿ هف الفقر الهطمؽ والفقر الىسبْ ولكف  فْ لمفقر الرئٓسْ الهحدد ٌو الدخؿ إف
 خاللٍا وهف اىخفاضً، أو الدخؿ اىعداـ أي هالْ، بعد ذو فقراً  ٓكوف ولِاأل الحالة فْ .لفقرا درجة فْ
 ،الحاجات ٌذي تتوفر إف ها ثـ. (الهسكف ،الهمبس كالغذاء،) لمعٓش األساسٓة الحاجات اإلىساف ٓفتقد
ادة وهع  فْ فردال ٌذا قدرة عدـ بسبب اجتهاعْ بعد ذو الفقر ٓصبح األسرة أو الفرد تارغب ٓز

 ٓىتج الفقر أي ،الدخؿ فْ دائهاً  االىخفاض وذلؾ الهجتهع بذلؾ الخاصة والتقالٓد العادات فْ الهشاركة
 الدخؿ توفر ـعد بسبب الحاجة لتمؾ لموصوؿ القدرة ـوعد الهجتهع وتغٓر ورطبت الحاجة ازدادت كمها

 (.2009)حصروري، 

الىسبْ فْ الدوؿ الصىاعٓة الهتقدهة ٓجد أساسً إف االىتقاؿ هف قٓاس الفقر الهطمؽ إلِ قٓاس الفقر 
راحة إلِ أىٍا استطاعت أف صأو  والذي ٓشٓر ضهىاً  فْ هستوى التقدـ والرفاي الذي حققتً ٌذي البمداف

تؤهف الحاجات األساسٓة ألغمب هواطىٍٓا هف خالؿ شبكة الخدهات العاهة التْ ٓستفٓد هىٍا الجهٓع، 
بٓف والقادٓرف عمِ العهؿ، وتوفر الخدهات والسمع فْ السوؽ، وهف خالؿ توفر فرص العهؿ لمراغ

ىتج عف ذلؾ أف أي هواطف  ووجود ىظاـ حهآة اجتهاعٓة لهعالجة أوجً القصور فْ عهؿ الىظاـ. ٓو
دىِ هف التعمٓـ، والرعآة الصحٓة، والتغذٓة، والحؽ فْ السكف أو ٓستطٓع الحصوؿ عمِ الحد األ
ض والحهآة ا الجتهاعٓة بحٓث لـ ٓعد ٌىاؾ هعىِ اجتهاعْ أو سٓاسْ ٌاـ لقٓاس العهؿ او التعٓو

لذلؾ كاف هف الطبٓعْ بعد أف الفقر بهعىاي الهطمؽ أي العجز عف تأهٓف الحاجات الهادٓة األساسٓة. 
تـ ضهاف توفر الحاجات األساسٓة لمجهٓع هف حٓث الهبدأ والتطبٓؽ العهمْ إلِ حد بعٓد، أف ٓجري 

فقر ٓحٓث ال ٓىسب إلِ االحتٓاجات بؿ إلِ الهتوسط العاـ لمرفاي والثروة فْ اىٓزاح فْ تعٓرؼ ال
الهجتهع. وال هعىِ الستبداؿ خط الفقر الهطمؽ بخط الفقر الىسبْ ها لـ ٓتوفر ٌذا الشرط )ىعهة، 

2009.) 
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فقط عف عجز اإلىساف عف إشباع حاجاتً البٓولوجٓة بؿ ٓعىْ  ٓعبرال  الفقر وأخٓرا ٓهكف القوؿ أف
ةكذلؾ عجز البىا وتأثٓر ذلؾ عمِ  ،ء االجتهاعْ عف توفٓر هستمزهات اإلىساف الهادٓة والهعىٓو

ف شخصٓة الفرد فْ الهجتهع وتشكٓؿ قٓهتً وثقافتً بؿ  عهمٓات االىدهاج والعالقات االجتهاعٓة وتكٓو
كؿ التالْ ٓوضح تصىٓؼ الفقر حسب الش .تحدٓد دوري ووزىً السٓاسْ واالجتهاعْ واالقتصادي

 : سموب قٓاسًأ

: تصنيف الفقر حسب أسلوب قياسه(2.3) شكل رقم

 
 (2112) للتعرٌفات السابقة رد بواسطة الباحثة تبعا  جُ المصدر: 

 

 الفقر خطوط 2.3.2

عتبر ٌذا األسموب األوسع و ٓهثؿ القٓاس الىقدي لمفقر ٓو  وطبؽالفقر  لقٓاس وتحمٓؿ استخداهاً  ٌو
ٓٓر هالٓة هثؿ دخؿ األسرة وهستوى اىفاقٍا االستٍالكْ ٌو ٓستخدـ هعاو ، العربٓة الدوؿ لهعظـ بالىسبة

و ٓصمح ألغراض ٓقوـ ٌذا األسموب عمِ  الهقارىات الدولٓة واألسموب الهعتهد هف البىؾ الدولْ. ٌو
 إلِ فئتٓف، فئة الفقراء وفئة غٓر الفقراء، وذلؾ عف طٓرؽ ها ٓدعِ بخط الفقر الهعىْ تقسٓـ الهجتهع

و ٓختمؼ هف هجتهع فقٓرًا، ً أو استٍالكً أقؿ هف ٌذا الحد باعتباري حٓث ٓصىؼ أي فرد ٓقع دخم ٌو
أغراض وضع السٓاسات االقتصادٓة الهتعمقة  أسموب خط الفقركها ٓىاسب . وهف وقت ٔخر ٔخر

  (.2117)الرفاعْ،  العهالة واألجور واألسعار والضرائب واإلعاىات االجتهاعٓة

(الكراهة، االستقالؿ، الثقة، احتراـ الذات، الهقدرة)الىقص فْ الحاجات الهعىوٓة   

ىػػػسػػػبػػيفػػػػقػػػػر   
 )البىِ التحتٓة عدـ الهساواة االجتهاعٓة، الشعور بالىقص،)الىقص فْ الحاجات االجتهاعٓة 

هػػػػطػػػمػػػؽفػػػػقػػػػر   
(الهسكف، الهمبس، التعمٓـ، الصحة)ىقص الحاجات الغذائٓة وغٓر الغذائٓة األساسٓة   

 فػػػػقػػػػر هػػػػدقػػػػع
 ىقص الحاجات الغذائٓة

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-07-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-07-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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حدد خط الفقر تبعاً  هد لمفقر وواقع الهجتهع قٓد الدراسة. ٌىالؾ أىواع هختمفة هف لمتعٓرؼ الهعت ٓو
 خطوط الفقر أٌهٍا ها ٓمْ: 

 (Abjective Poverty Line) الهدقع الفقر خط .2

عرؼ ،الشدٓد الفقر خطأو  الغذاء فقر بخط ٓعرؼ  الالـز اإلىفاؽ الحد األدىِ هف الدخؿ أو أىً عمِ ٓو
 ىشاطاتً لههارسة الالزهة الحرآرة السعرات لً تؤهف التْ األساسٓة الغذائٓة الحاجات لتأهٓف لمفرد

 الفقر خط لتقدٓر طرؽ عدة وتتبع . (Chen & Ravallion, 2007)حٓاً  وبقائً الٓوهٓة اإلعتٓادٓة
 الهواد هف األساسٓة االستٍالكٓة االحتٓاجات لسد الهطموبة السمع تكمفة ٓساوي اعتباري بٓىٍا هف الهدقع
 وفقاً فْ الغالب دد تكمفة االحتٓاجات االستٍالكٓة األساسٓة بالىسبة لمهواد الغذائٓة وتح .فقط الغذائٓة

 (.2007)باقر،  لحاجة الجسـ هف السعرات، وربها هف عىاصر تغذٓة أخرى كالبروتٓف

 (Absolute Poverty Line) الهطمؽ الفقر خط .3

عرؼ عمِ ،الىاهٓة مدوؿل بالىسبة األىسب ٌوو  الفقر العاـ أو خط الفقر األعمِ، بخط ٓعرؼ أىً  ٓو
 الغذائٓة غٓر والحاجات الغذائٓة الحاجات لتأهٓف لمفرد الالـز اإلىفاؽ أو الدخؿ الحد األدىِ هف هستوى

والهواصالت عمِ اعتبار أف االحتٓاجات  والصحة والتعمٓـ والهمبس بالهسكف تتعمؽ التْ األساسٓة
ا فْ االحتٓاجات الغذائٓة فقط األساسٓة التْ تتطمبٍا الحٓاة اإلىساىٓة ال ٓ  & Gentilini)هكف حصٌر

Sumner, 2012)  .تـ تقدٓري بإ  االستٍالكٓة االحتٓاجات لسد الهطموبة السمع سمة تكمفة جهالْٓو
 أف إال. األخرى األساسٓة واالحتٓاجات وصحة وتعمٓـ وهسكف وهالبس غذائٓة هواد هف األساسٓة
 االحتٓاجات، ٌذي لطبٓعة ىظراً  الصعوبة غآة فْ أهرًا  ٓعتبر ئٓةالغذا غٓر لالحتٓاجات الكهْ القٓاس

تكمفة االحتٓاجات األساسٓة  ، حٓث تقدرالهدقع الفقر خط عمِ بىاء الهطمؽ الفقر خط حساب تـ لذا
عمِ أساس تكمفة االحتٓاجات هف الهواد األساسٓة الغذائٓة وفقا لمعالقة  فْ الغالب غٓر الغذائٓة
 .(2007)باقر،  ىفاؽ عمِ الهواد الغذائٓة واإلىفاؽ عمِ السمع غٓر الغذائٓةالىسبٓة بٓف اإل

 (Relative Poverty Line) خط الفقر الىسبي .4

عرؼ بأىً هستوى الدخؿ أو اإل هف ٓقؿ دخمً ىفاؽ الذي تعٓش أدىاي ىسبة هعٓىة هف السكاف وبالتالْ ٓو
 لمبمد، الهتوسط الدخؿ هف هعٓىة بىسبةقٓهتً ٓتـ حساب و  ىسبًٓا. هحددة ٓعتبر فقٓراً القٓهة ٌذي العف 
ختمؼ خط الفقر دخالً  دىِاأل السكاف هف% 10 لدخؿ األعمِ بالحد أو الدخؿ بىصؼ ٓتحدد كأف . ٓو

الىسبْ ٓختمؼ أو ٓتغٓر هع التغٓرات فْ هستوى الهعٓشة  الىسبْ عف خط الفقر الهطمؽ بأف خط الفقر
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الهعٍد العربْ ) حقٓقٓة ثابتة فْ زهاف وهكاف هعٓىٓفبٓىها ٓعتبر خط الفقر الهطمؽ بأىً قٓهة 
 .(2010، لمتخطٓط

الدوؿ  فْ داللة أكثر ٓجعمً لمفقر، هها هقٓاساً  أكثر هىً لالهساواة هقٓاساً  ٓعد الىسبْ الفقر خط أف كها
 السكاف فئات بتعٓرؼ تسهح الدوؿ فْ ٌذي الظروؼ االقتصادٓة أف الهتقدهة. ذلؾ كها ذكرىا سابقاً 

ات تحت ْ تعٓشالت  هف األدىِ بالحد الوفاء صعوبة فْ تجد ال ولكىٍا الهقبولة اجتهاعًٓا، الهستٓو
 فٍٓا السكاىٓة أغمب الفئات تعاىْ الىاهٓة، والتْ الدوؿ فْ حاصؿ ها ٌو عكس الحٓاة عمِ هتطمبات

 خط هف ٓجعؿ الذي األهر هىٍا. الغذائٓة خاصة األساسٓة، باالحتٓاجات عمِ الوفاء القدرة هشكمة هف
 الفقر ٓحدد ىسبة الىسبْ الفقر خط أف ذلؾ الدوؿ، ٌذي فْ الفقر ظاٌرة لتحمٓؿ الهطمؽ األىسب الفقر
)لحٓمح وجصاص،  .األساسٓة االحتٓاجات هف ٌذي الفئة تعٓشً الذي الحرهاف هدى ٓقدر ال لكىً

2010). 

 االجتٍادي )الذاتي( الفقر خط .5

عتهد، (Leyden Poverty Line) لٓدٓف فقر بخط ٓسهِو   إجابات عمِ الخط ٌذا تقدٓر ٓو
 أو أقؿ أو أعمِ كاف إف استٍالكٍـ أوٍـ دخم هستوى تصىٓؼ ٍـهى ٓطمب حٓث فسٍـأى الهستجوبٓف

 خالؿ هف الفقر خط قدروُٓ . اً جتهاعٓاًل اوهقبو  هىاسباً  ًٓروى الذي اإلىفاؽ أو الدخؿ لهستوى هطابقا
 اإلىفاؽ أو الدخؿ لهستوى هساوٓاً  ٍـإىفاق أو ٍـدخم فأب دوفٓعتق الذٓف األفراد أو األسر إجابات
ىاؾ اً اجتهاعٓ والهقبوؿ الهىاسب  الحد عمِ كاالعتهاد يٍاداالجت الفقر خط لتحدٓد أخرى طرؽ. ٌو
 .(2008)ٓخمؼ،  الضٓربة هف الهعفْ الدخؿ لهستوى األعمِ الحد عمِ أو واألجور لمرواتب األدىِ

 خط الفقر الدولي .6

 إىفاؽ )الهدقع( األوؿ الفقر خط عادؿُٓ ، لمفقر خطٓف الدولْ البىؾ اعتهد الدولٓة لهقارىاتا ألغراض
عدالٓوـ  دوالر واحد لمفرد فْ  الثاىْ الخط أها. فقراً  العالـ بمداف أشد فْ الفقر لقٓاس هعٓاراً  بذلؾ ٓو

هثؿ، ـالٓو  فْ لمفرد إىفاؽ دوالٓرف فٓعادؿ  األكثر والهعٓار لىاهٓة،ا البمداف لكؿ األوسط الفقر خط ٓو
 الفقر خطوط بتحدٓث الدولْ البىؾ قاـ وقد. الهتوسط الدخؿ ذات البمداف فْ الدىٓا لمفئات هالئهة

. 2005 لعاـ الواحد الٓـو فْ لمفرد والرد 2و دوالر 1.25 لتصبح الدولٓة الهقارىات فْ الهستخدهة
-10ؿ  الوطىٓة الفقر خطوط هتوسط وٌ 2005فْ الٓـو فْ عاـ  دوالر 1.25 ب الهقدر الفقروخط 
 (. 2008، )اإلسكوا العالـ فْ فقراً  البمداف أشدهف  20
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ر حجـ الحرهاف فْ ٓوخط الفقر الدولْ ال ٓقدـ قٓاسًا دقٓقًا لهستوى الفقر إف  الدوؿ، خفؽ فْ تصٓو
فْ  ٓأخذ ال التىهٓة بٍا، كها أىً وهستوى دولة بكؿ الخاصة لمفقر الهختمفة الهفآٌـ فٍو ال ٓعكس

 بٓف وخاصة الواحد البمد داخؿ الهىاطؽ الهختمفة بٓف واألسعار الهعٓشة فْ هستوٓات الفرؽ الحسباف
ـ حسب األفراد بٓف االحتٓاجات اختالؼ الحسباف فْ الحضر والٓرؼ، كها ال ٓأخذ وىوعٍـ. إف  عهٌر

عف  ٓصح اعتهادٌا بدٓالً غراض الهقارىات والتراتبٓة الدولٓة، وال خطوط الفقر الدولٓة هوضوعة أل
ة أكثر صالحٓة هف الفقر الوطىٓة التْ تبقِ ٌْ األ خطوط جؿ تقٓٓـ الوضع ورسـ السٓاسات التىهٓو

 .(2005)ىعهة،  اختالفٍا الوطىٓة عمِ

 الفقر  هؤشرات 2.3.3

قاس. الفقراء وغٓر الفقراء بٓف ها لمتهٓٓز الفقر خط ٓستخدـ  عاروباألس الهحمٓة بالعهمة الخط ٌذا ٓو
 بوجود تتصؼ التْ الزهىٓة الفترات بٓف ها الهباشرة الهقارىة ألغراض ٓصمح ال فٍو ولذلؾ الجآرة،
 ذات الدوؿ بٓف ها وال خاللٍا، األساسٓة االستٍالكٓة االحتٓاجات فْ أو األسعار هستوٓات فْ تبآف

 حٓث هف وعهقٍا قرالف هشكمة جساهة هدى ٓعكس ال الخط ٌذا أف كها .الهختمفة الهحمٓة العهالت
ـ شدة فْ التفاوت ودرجة الفقر خط عف تفصمٍـ التْ الفجوة حٓث هف أو الفقراء عدد  ىًأ غٓر. فقٌر
 أو الزهاىٓة لمهقارىة القابمة الفقر هؤشرات هف العدٓد الستخالص كأساس الفقر خط اعتهاد ٓهكف

 :(2007؛ باقر، 2005)حسف،  وأٌهٍا الفقر، لهشكمة هختمفة جواىب تعكس والتْ الهكاىٓة

 (Headcount Index) الرؤوس تعدادأو هؤشر  الفقر ىسبةهؤشر  .2

ذي السكاف، إجهالْ إلِ الفقر خط تحت السكاف ىسبة بأىٍا تعرؼ  الىسبٓة األٌهٓة تقٓس الىسبة ٌو
 وتفشْ اىتشار هدى ٓعكس كها أىً  .األسر هستوى عمِ أـ األفراد هستوى عمِ ذلؾ كاف سواء لمفقراء
 (.2005الفقر )عبد القادر،  خط أدىِ ٌـ الذٓف األسر أو األفراد ىسبة خالؿهف   الهجتهع فْ الفقر

( ٌـ فقراء )أي هستوى استٍالكٍـ أقؿ هف خط الفقر الذي qفإذا افترضىا أف حجهًا هعٓىًا هف السكاف )
 هعادلة التالٓة:(، فإف هؤشر عدد الرؤوس ٓهكف التعبٓر عىً بالNتـ تحدٓدي( وأف حجـ السكاف ٓعادؿ )

 
 

 ىظراً  وذلؾ الفقر، قٓاس دراسات فْ استخداهاً  واألوسع شٓوعاً  األكثر الهقٓاس الفقر ىسبة هؤشر ٓعتبر
كها أىً جٓد ألغراض الهقارىة أو لتقٓٓـ آثار سٓاسات تقمٓؿ الفقر، ولكىً هف  ً،حساب وسٍولة لبساطتً

 خط عف البعد أو القرب حٓث هف الفقراء بٓف الهوجودة الفروقات االعتبار فْ ٓأخذ ال جاىب آخر

............. (1) 
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 أجؿ وهف(. 2001، الفارس) الخط أدىِ تقع التْ الفئات بٓف الدخؿ بتوٓزع ٓتأثر ال أىً كها ،الفقر
 .الفقر وشدةفجوة الفقر  خٓرفأ هؤشٓرفال استخداـ تـ فقد الىقائص ٌذي تفادي

 (Poverty Gap) الفقر فجوةهؤشر  .3

إجهالْ الهبالغ  أو ،الفقر وخط الفقراء استٍالؾ بٓف الهوجودة اإلجهالٓة الفجوة حجـ شرالهؤ  ٌذا ٓقٓس
 فْ فٍو. الهحدد الفقر خط هستوى إلِ الفقر حالة هف لمخروج الهطموبة لرفع هستوٓات استٍالؾ الفقراء

 حساب وٓفضؿ. (Usman, 2009) الفقر خط عف الفقراء بعد هدى أي الفقر، عهؽ عف برٓع ٌذا
ة كىسبة الهؤشر ذاٌ  كؿ استٍالؾ هستوى ٓكوف عىدها السكاف، كافة الستٍالؾ الكمٓة القٓهة هف هئٓو

 .الفقر لخط هساوي هىٍـ

 تدٌورال هدى تسجٓؿ هف ٓهكف فٍو الفقر، خط عف الفقراء عدبُ  هدى ٓقٓس الفقر فجوة هؤشر أف بها
ة و  فْ ٓساعد هها أحوالٍـ، فْ الت الهوارد ٓدتحدوضع الخطط والبراهج التىهٓو  لرفع الالزهة والتحٓو

إلغفالً  ٓظٍر عهؽ ظاٌرة الفقر ال الهؤشر ٌذا لكوف وىظراً ر. الفق خط فوؽ الفقٓرة األسر هختمؼ
و ثالث هؤشر اقتراح تـ فقد القصور ٌذا تجاوز وألجؿ ،توٓزع الدخؿ بٓف الفقراء  الفقر شدة هؤشر ٌو

 .(2010 )لحٓمح وجصاص،

 (Poverty Severity Index) الفقر شدةهؤشر  .4

 فْ( التفاوت) الهساواة عدـ درجة ٓقٓس فٍو الفقراء، بٓف الهوجود التفاوت هدى الهؤشر ٌذا ٓقٓس
هكف. الفقر خط تحت التوٓزع فْ الهجتهع  هربعات لهجهوع الحسابْ الوسط ٓساوي باعتباري حسابً ٓو
ساعد .كافة لمفقراء الىسبٓة الفقر فجوات  تستٍدؼ التْ السٓاسات ىجاح هدى ـتقٓٓ فْ الهؤشر ٌذا ٓو
 بٓف التفاوت حجـ وازداد قوة، أشد الفقر ظاٌرة كاىت كمها عالٓة الهؤشر قٓهة كاىت وكمها األسر، أفقر

تعىِ بعدالة توٓزع الدخوؿ ٌىاؾ هقآٓس أخرى هف الههكف استخداهٍا كهؤشرات لمفقر . كها أف الفقراء
  .(2005هىحىِ لورىز وهعاهؿ جٓىْ )حسف،  سسر، وهف ٌذي الهقآٓفراد أو األبٓف األ

 (Lorenz curve) لورىز هىحىى. 5

 ،اىْٓب هىحىِ رسـ خالؿ هف األسر أو األفراد فٓب عٓالتوز  عدالة اسٓبق عىِتُ  التْ سٓٓالهقا هف
 الهجهوع هثؿٓ العهودي والهحور األفراد أو األسر لىسب التراكهْ الهجهوع هثؿُٓ  األفقْ الهحور
 ا،ھأفراد عدد) سرةاأل اىاتٓب بٓترت بعد الىسب ذيھ وتأخذ. األسر أو لألفراد الدخؿ لىسب التراكهْ

. (2009، حصروري) الفرد دخؿ أو األسرة دخؿ إلِ ىسبة آً تصاعد( اٍب الفرد دخؿ وهتوسط اٍدخم



23 
 

 أفراد عٓجه فٓب هتساوي الدخؿ عٓتوز  عتبرٓو  ع،ٓالتوز  عدالة قمت كمها لورىز هىحىِ اىحىاء زاد وكمها
 .(2.2شكؿ ) فْكها  هاً ٓهستق خطاً  لورىز هىحىِ ؿشكّ  ذاإ الهجتهع

 

 منحنى لورنز: (2.2) شكل رقم

 
 41صفحة  ،الجزائر فً الفقر وقٌاس تحلٌل .(2119حصروري ) المصدر:

 (Gini coefficient) ىييج هعاهؿ. 6

بٓر عف ذلؾ بهؤشر رقهْ الدخوؿ بٓاىًٓا، ولغرض التعتوٓزع إف هىحىِ لورىز ٓصور هدى عدالة 
فْ قٓاس  اهة واألكثر شٓوعاً لٍٓعتبر هعاهؿ جٓىْ هف الهقآٓس آستخدـ هعاهؿ جٓىْ لٍذا الغرض. 

قٓهة هعاهؿ جٓىْ  حسابٓتـ و . (2009)الىعٓـ،  عمِ هىحىِ لورىز ًتوٓزع الدخؿ، وتعتهد فكرت عدالة
  هف خالؿ الهعادلة التالٓة:

 

 حٓث:

A:  ٌْبٓف هىحىِ لورىز وبٓف خط تساوي توٓزع الدخؿ الهساحة الهحصورة. 
B.الهساحة أسفؿ هىحىِ لورىز ٌْ :  

لذا  ،0.5 األفقْ والعهودي تساويوالهحوٓرف التساوي  ألف هساحة الهثمث الهحصورة بٓف خط وىظراً 
 الهحصورة بٓف هىحىِ لورىز وبٓف خط تساوي توٓزع الدخؿتهثؿ الهساحة  هعاهؿ جٓىْقٓهة ف إف

............. (2) 
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عىدها ٓىطبؽ هىحىِ  ، حٓث ٓكوف صفراً (1-0) بٓف وتىحصر قٓهة هعاهؿ جٓىْ. 0.5عمِ  اتٍوقسه
كوف عىد لورىز عمِ خط التساوي وتكوف ة لمصفر ٓو اً ٌالهساحة هسآو لجهٓع  ا توٓزع الدخؿ هتسآو

كذا(، العدالة الهطمقة) أفراد الهجتهع  ِحت جٓىْ هعاهؿ قٓهة زادت كمها سوءاً  الدخؿ توٓزع ٓزداد ٌو
كمها كاىت وبذلؾ فإىً . الصحٓح لمواحد هساوٓة الهعاهؿ قٓهة تصبح عىدها حاالتً أسوأ إلِ ٓصؿ

 (.2008)ٓخمؼ،  كاىت عدالة توٓزع الدخؿ أفضؿ كمها ،قٓهة هعاهؿ جٓىْ صغٓرة

 المبحثخالصة  

هختمؼ كوف ظاٌرة الفقر هعضمة حقٓقة تعاىْ هىٍا ٌو  إف الشئ األكٓد الذي ال أحد ٓجٍمً هف البشر
همٓار ٓٓزد عف  إلِ أف ها حصائٓاتاإلحٓث تشٓر  ،الهجتهعات الهتطورة هىٍا والهتخمفة عمِ السواء

و ها ٓعادؿ تقٓرباً  هف البشر  زالوا ٓعتبروف فقراء جدًا. خهس البشٓرة ها ٌو

ٓوجد تعٓرؼ هحدد ودقٓؽ لٍذي الظاٌرة، وذلؾ ىظرًا الختالؼ وجٍات ىظر الدارسٓف لً وتبآف وال 
االجتهاعٓة والزهىٓة وأدوات القٓاس، فظاٌرة الفقر تعتبر ظاٌرة هعقدة ذات أبعاد هتعددة  ألطرا

 إال أف الهفٍوـ العاـ السائد هرتبط بالفقر الهادي وقدرة الفرد اقتصادٓة، سٓاسٓة، اجتهاعٓة، وثقافٓة.
هادي لمفقر والهعبر عمِ تأهٓف هتطمباتً األساسٓة وتوفٓر هقوهات هعٓشة هالئهة، حٓث أف البعد ال

 ٌهالٍا عمِ صعٓد الفقر.دى الجواىب الهٍهة التْ ال ٓهكف إعىً بقٓـ ىقدٓة ٓعتبر إح

أسبابً وبراهج  أٌـ والوقوؼ عمِ الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة واقعفْ الهبحث التالْ سٓتـ دراسة 
 هكافحتً.
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 مقدمة 1.1.1
 ًا فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة، كها فْ أغمب الدوؿ العربٓة، بىاء عمِ هستوىٓعرؼ الفقر حالٓ

شكؿ هستوى اإلىفاؽ وهستوى الدخؿ الهؤشٓرف األ ـ الىقدي. ٓو كثر استخداها لقٓاس الفقر. عجٌز
تحدد عتبة هعٓىة تهثؿ خط الفقر، والذي ٓهثؿ بدوري الحد األدىِ هف  واستىادا ألي هف الهؤشٓرف

الدخؿ الالـز لهستوى هعٓشْ هقبوؿ، بحٓث ٓعتبر كؿ هف ٓقع تحت ٌذا الهقٓاس فقٓرًا  الىفقات أو
(Sotnik, 2011). 

سٓتـ فْ ٌذا الهبحث التعرؼ عمِ كٓفٓة قٓاس الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة، وكٓؼ ٓتـ تحدٓد قٓـ 
الفقر الصادرة خطْ الفقر الوطىٓٓف. كها سٓتـ التطرؽ إلِ آخر االحصاءات الفمسطٓىٓة حوؿ ىسب 

عف الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، باإلضافة إلِ أسباب الفقر الرئٓسة فْ األراضْ 
 الفمسطٓىٓة. 

 قياس الفقر في األراضي الفمسطيىية 3.3.3

تَفٓر أّ بٓاىات ؤحصائٓة خاصة باألراضْ  باإلهكاف دراسة الفقر أو ٓكفلن  1994العان ؿ قب
اإلسرائٓمْ. َبعد ؿ لألراضْ الفمسطٓىٓة لسٓطرة االحتال الكاهؿَع َذلك بسبب الخض ،الفمسطٓىٓة

َشر ُببدأ االٌتهاـ ٓتزآد بدراسة الفقر فْ فمسطٓف و، 1994قٓان السمطة الَطىٓة الفمسطٓىٓة عان 
لإلحصاءات فْ َاعتباري الهصدر الرسهْ ؿ لبىاء الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ العه
 .   (2007ؼ الوطىْ لهكافحة الفقر، )االئتال ألراضْ الفمسطٓىٓةا

كاىت أوؿ دراسة شاهمة عف الفقر فْ فمسطٓف قاـ باعدادٌا الفٓرؽ الوطىْ لهكافحة الفقر عاـ و 
ههثمٓف عف وزارة التخطٓط والتعاوف الدولْ، الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ،  ت، وشِهم1997

، (UNDP)هـ الهتحدة اإلىهائْ برىاهج األ هعٍد أبحاث السٓاسات االقتصادٓة الفمسطٓىٓة )هاس(،
ر هىٍجٓة لقٓاس الفقر، وتحدٓد  وبرىاهج دراسات دفت الدراسة إلِ تطٓو التىهٓة )جاهعة بٓرٓزت(. ٌو

 .(1999القزاز وسعٓد، حجـ الفقر وهدى اىتشاري )

لىسبة األكبر كاىت او  ،بدأت الدراسة أواًل بتحدٓد األسرة الهرجعٓة التْ عمِ أساسٍا سٓتـ قٓاس الفقر
بعد ذلؾ، قاـ الفٓرؽ . هف ستة أفراد )بالغٓف وأربعة أطفاؿ( األسرة الهكوىةهف األسر الفمسطٓىٓة ٌْ 

ر خطْ فقر وطىٓٓف، أحدٌها ٓشار إلًٓ بخط الفقر الهدقع، وأخر ٓشار إلًٓ بخط  الوطىْ بتطٓو
ا هسح واىفاؽ األسرة لمع ،الفقر والذي ىفذي  1997و 1996اهٓف حٓث هكىت بٓاىات اإلىفاؽ التْ وفٌر

وقد تـ تحدٓد خط  .الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ هف إجراء التقدٓرات الخاصة بخطْ الفقر
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)الجٍاز  1998شٓكؿ لسىة األساس  1,195وخط فقر هدقع ٓصؿ إلِ  ،شٓكؿ 1,460فقر ٓعادؿ 
تٓف: السمة األساسٓة والسمة وقد اعتهد فْ ذلؾ عمِ تحدٓد سم(. 2000الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، 

 الهوسعة وتـ ربطٍها بخطْ الفقر الوطىٓٓف كالتالْ:

سمعة تعكس الحاجات األساسٓة هف  12والذي ٓرتبط بالسمة األساسٓة وتشهؿ  خط الفقر الهدقع; .2
ْ الخب والحبوب، المحوـ والدواجف، األسهاؾ وهىتجات  زهٓزاىٓة الهأكؿ والهمبس والهسكف ٌو

وهىتجات األلباف والبٓض، الٓزوت والدٌوف، الفواكً والهكسرات، الخضروات  البحر، األلباف
والبقولٓات والدرىٓات، السكر والهىتجات السكٓرة، الهشروبات غٓر الكحولٓة، الهمح والتوابؿ، 

 .(2005)الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ،  الهالبس واألحذٓة، والهسكف
 

إلِ جىب  هوسعة والتْ تعكس هٓزاىٓة الحاجات األساسٓة جىباً والذي ٓرتبط بالسمة ال خط الفقر; .3
سمع  7هع احتٓاجات أخرى، حٓث شهمت إضافة إلِ السمع الهشهولة فْ السمة األساسٓة عمِ 

أخرى ٌْ األثاث واألواىْ الهىزلٓة، لواـز وأعهاؿ هىزلٓة، الرعآة الطبٓة، الهواصالت، التعمٓـ، 
 .(2005)الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، در لمهسكف العىآة الشخصٓة، اإلٓجار الهق

، وعمًٓ تـ احتساب والخدهات وقد تـ حساب القٓهة الشٍٓرة الحتٓاجات األسرة هف هختمؼ ٌذي السمع
عف األطفاؿ فْ إطار ٌذي  خطْ الفقر، وقد أخذ بعٓف االعتبار اختالؼ احتٓاجات البالغٓف

سرة الهعٓآرة، تـ تعدٓمٍها بشكؿ ٓعكس هختمؼ االحتٓاجات الحسابات. وبعد احتساب خطْ الفقر لأل
 االستٍالكٓة لألسر استىادًا إلِ تركٓبتٍا )حجـ األسرة وعدد األطفاؿ(، حٓث تـ تعدٓؿ خطْ الفقر

 الفقر خطْ أف غٓر األسرة الهعٓآرة حٓث ف هف إبراز احتٓاجات أىواع أخرى هف األسرهكّ بشكؿ ُٓ 
لعدد األطفاؿ  وتركٓبتٍا، وتـ ذلؾ هف خالؿ تخصٓص أوزاف هختمفة تبعاً  سرةاأل لحجـ اً تبع ٓتفاوتاف

 فْ التفاوت عمِ بىاءا االستٍالؾ قٓـ تعدٓؿ تـ أف كها تـ تعدٓؿ خطْ الفقر بعد والبالغٓف فْ األسرة.
 بٓف الهىاطؽ. األسعار

ها فْ العاـ  اىطالقاً و  ٌر هركزي لإلحصاء ، ٓعهؿ الجٍاز ال1997هف خطْ الفقر المذٓف تـ تطٓو
 2011وتركٓبتٍا فْ العاـ  األسرة حجـ ، وقد كاف خطْ الفقر حسبالفمسطٓىْ عمِ تحدٓثٍها سىوٓاً 

 عمِ الىحو التالْ:
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  2011 األسرة،  حجـ حسب اإلسرائيمي بالشيكؿ الفمسطيىية األراضي في الفقر خط; 3.2جدوؿ رقـ 
 حجـ األسرة عدد األطفاؿ في األسرة 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1  

          776 1 

         1,086 1,437 2 

        1,386 1,728 2,062 3 

       1,678 2,013 2,341 2,664 4 

      1,694 2,293 2,616 2,935 3,249 5 

     1,582 2,569 2,888 3,203 3,514 3,821 6 

    2,521 2,032 3,156 3,468 3,776 4,081 4,383 7 

   2,794 3,110 2,464 3,731 4,036 4,339 4,639 4,936 8 

  3,063 3,376 3,685 2,881 4,294 4,595 4,893 5,188 5,482 9 

 3,330 3,639 3,946 4,294 3,285 4,849 5,145 5,439 5,731 6,021 11 

3,594 3,901 4,205 4,506 4,804 3,679 5,395 5,688 5,978 6,267 6,554 11 

ات. (ب2012) الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ الهصدر;  ،الفمسطٓىٓة: اإلىفاؽ األراضْ فْ الهعٓشة هستٓو
 .47، صفحة 2011االستٍالؾ، الفقر 

 

  2011 األسرة،  حجـ حسب اإلسرائيمي بالشيكؿ الفمسطيىية األراضي في الهدقع الفقر خط; 3.3جدوؿ رقـ 
 رةحجـ األس عدد األطفاؿ في األسرة 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1  

          620 1 

         868 1,148 2 

        1,107 1,381 1,648 3 

       1,341 1,608 1,871 2,128 4 

      1,569 1,832 2,090 2,345 2,596 5 

     1,264 2,052 2,307 2,559 2,807 3,053 6 

    2,014 1,624 2,522 2,771 3,017 3,261 3,502 7 

   2,232 2,485 1,969 2,981 3,225 3,466 3,706 3,944 8 

  2,447 2,697 2,944 2,302 3,431 3,671 3,909 4,145 4,380 9 

 2,660 2,908 3,153 3,395 2,625 3,874 4,110 4,345 4,579 4,810 11 

2,871 3,116 3,359 3,600 3,839 2,939 4,311 4,544 4,776 5,007 5,236 11 

ات. ب(2012) الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ لهصدر;ا  ،الفمسطٓىٓة: اإلىفاؽ األراضْ فْ الهعٓشة هستٓو
 .47، صفحة 2011االستٍالؾ، الفقر 
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 أطفاؿ( 4و أفراد )بالغٓف 6، تألفت هف ( ألسرة هرجعٓة1997تـ تحدٓد خطْ الفقر فْ البدآة )عاـ 
ا تهثؿ هتوسط حجـ األسرة فْ ال ٌذي  تستٍمكًَالتْ ٓتن اعتبار قٓهة ها هجتهع الفمسطٓىْ باعتباٌر

حجـ  فْ تغٓر حدث 2010و 2009 عاهْ إال أىً فْ سرة هو سمتْ االستٍالك ٌَ خط الفقر.ألا
 ٌْ تكراراً  الهرجعٓة األكثر األسرة أصبحتو اىخفض  قد األسرة حجـ حٓث ،الفمسطٓىٓة األسرة وتركٓبة
 هع تهاشٓاً و  أطفاؿ(. 4و أفراد )بالغٓف 6 ف هبدالً  أطفاؿ( 3و لغٓفأفراد )با خهسة الهكوىة هف األسرة
 باستخداـ جدٓد فقر خط اشتقاؽ وتـ الفقر، إلحصاءات جدٓدة أساس سىة  2010اعتبار تـ التغٓر ٌذا

  .(أ2011)الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، أفراد  5 هف الهكوىة الهرجعٓة األسرة

 لألسرة الفقر خط قد بمغف أ(2011) الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْبىاء عمِ احصاءات الجٍاز و 
 شٓكالً   2,237األراضْ الفمسطٓىٓة فْ 2010خالؿ عاـ أفراد  خهسة هف الهكوىة الجدٓدة الهرجعٓة

ها ٓعادؿ ) إسرائٓمًٓا شٓكالً  (1,783) الهدقع الفقر خط بمغ بٓىها. ($ 609ها ٓعادؿجدًٓدا ) سرائٓمًٓاإ
ها ) إسرائٓمًٓا شٓكالً ( 2,293) حوالْ األسرة الهرجعٓة الفقر لىفس خط بمغ  2011ـوفْ عا (.478$
الجٍاز ) ($509 ها ٓعادؿ) إسرائٓمًٓا شٓكالً  (1,832)الهدقع  الفقر خط بمغ بٓىها ،($637 ٓعادؿ

ْ ىفس قٓـ األرقاـ الهُ  ،ب(2012،الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ  الجدولٓف السابقٓف. ظممة فٌْو
 

عت الفقر  خط لتحدٓد الشٍري الدخؿ هف بدالً  الشٍري االستٍالؾ هد قٓاس الفقر فْ فمسطٓف عمِٓو
رداءة ىوعٓة البٓاىات الهتاحة عف ؛ ذلؾ بسبب الفمسطٓىٓة األراضْ فْ هستوٓات الهعٓشة وقٓاس

الدخؿ والتخوؼ هف دقتٍا فْ بىاء هستوٓات الهعٓشة، بسبب هٓؿ الهبحوثٓف لمتقمٓؿ هف هعدالت 
فْ والتفاوت  بالهوسهٓة ٓتسـ قد الدخؿ أف، كها دخؿ الحقٓقٓة، أو الرفض لمتصٓرح عف الدخؿال

 الضفة الغربٓة وقطاع غزة بسبب التقمبات التْ تطرأ عمِ العوائد والدخؿ بفعؿ اإلغالقات الهتكررة
(UNRWA, 2009)  . 

ستفا  تطور ةبهراق ٓساعد هها ،الدخوؿ توٓزع فْ التفاوت قٓاس فْ األسرة دخؿ هسح هعطٓات هف دٓو
ادة ٓضهف بها الدخوؿ توٓزع بإعادة الكفٓمة االجراءات اتخاذ لٓتسىِ الدخوؿ ادة تفادي أو العدالة ٓز  ٓز
تـ .األقؿ عمِ فًٓ التفاوت  هىحىِ أٌهٍا الدخوؿ توٓزع عدالة لقٓاس إحصائٓة هقآٓس اعتهاد ٓو
 (.2009)حصروري،  كورتىز وهعاهؿ جٓىْ، هعاهؿ لورىز،

 هعدالت الفقر في األراضي الفمسطيىية 3.3.4

ب( بأف ربع السكاف الفمسطٓىٓوف ٓعاىوف هف 2012تشٓر ىتائج الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ )
ألىهاط  وفقاً  2011خالؿ العاـ  سبة الفقر بٓف األفراد الفمسطٓىٓٓفحٓث بمغت ى 2011الفقر عاـ 

 فْ حٓف قطاع غزة(. % ف38.8ْو الضفة الغربٓة % فْ 17.8% )بواقع25.8االستٍالؾ الشٍري 
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 % فْ 35.6الفقر الوطىْ )بواقع خط عف الشٍري الفمسطٓىٓٓف ٓقؿ دخمٍـ األفراد % هف 47.6أف
 غزة(. قطاع % فْ 67.1و الغربٓة الضفة

ألىهاط االستٍالؾ  % هف األفراد الفمسطٓىٓٓف ٓعاىوف هف الفقر الهدقع وفقاً 12.9كها تبٓف أف حوالْ 
فقد  الدخؿ، هستوى عمِ . أها(% فْ قطاع غزة21.1% فْ الضفة الغربٓة و7.8الشٍري )بواقع 

الشدٓد )بواقع  الفقر خط عف الشٍري دخمٍـ ٓقؿ الفمسطٓىٓٓف األفراد هف 36.4% حوالْ أف تبٓف
 وفقاً  الفقر ىسبة زادت فقد أخرى جٍة هفغزة(.  قطاع % ف55.9ْو الغربٓة الضفة % ف24.3ْ
% عاـ 25.7كاىت  حٓث 2010هقارىة هع العاـ  2011% فْ العاـ 0.39بىسبة  االستٍالؾ ألىهاط
 .2011عاـ  %25.8إلِ  ووصمت 2010

 2011  الفمسطيىية، األراضي في الشٍري االستٍالؾ ألىهاط وفًقا األفراد بيف الفقر ىسب; (3.3) شكؿ رقـ
 

 
ات (.ب2012) الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ الهصدر;  ،الفمسطٓىٓة: اإلىفاؽ األراضْ فْ الهعٓشة هستٓو

 31، صفحة 2011االستٍالؾ، الفقر 

فْ األراضْ الفمسطٓىٓة  الفقٓرة األسر ىسبة أف أدىاي إلِ (2.3) جدوؿ فْ الهوضحة الىتائج تشٓركها 
%، كها ارتفعت ىسبة األسر التْ تعاىْ 27.1بىسبة  2011وحتِ عاـ  1998ىذ عاـ ه قد ارتفعت

 االحتالؿ اإلسرائٓمْ وجودإلِ  االرتفاع ٌذا وُٓعزى % خالؿ ىفس الفترة.3.2هف الفقر الهدقع بىسبة 
سٓاسة ، واستهرار الفمسطٓىْ لمشعب َاالقتصادّ االجتهاعْ الرئٓسة لمتطَر بالهفاتٓحٓتحكـ الذّ 

جراء سٓاسات هف عىً ىتج وها غزة، وقطاع الغربٓة الضفة عمِ اإلغالقات الهستهرة وههارسات  اتوا 
 ،اإلسرائٓمْ لالقتصاد تبعٓتً تعهٓؽ، الطبٓعٓة هواردي ىٍب، الفمسطٓىْ االقتصاد تشوي إلِ أدت

 .  (2007)االئتالؼ الوطىْ لهكافحة الفقر، االقتصادٓة  التىهٓة ؿهجا فْ التقدن فرص هو ؿَالتقمٓ
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 )%( 2133-3776ألىهاط االستٍالؾ الشٍري لألسر،  ; ىسب الفقر وفقاً (2.1) جدوؿ رقـ

2133 2131 2117 2115 2114 2113 2112 2113 3776 
 

 الهىطقة  

الضفة  الفقر  14.5 18.9 19.8 22.3 24 19.1 15.5 18.3 17.8
 الفقرالهدقع  8.4 12 11.6 13.1 13 9.7 7.5 8.8 7.8 الغربية

 الفقر  32.8 46.7 37.2 43.7 51.7 51.8 33.2 38 38.8
 قطاع غزة

 الفقرالهدقع  21.6 35.4 26 27.9 34.8 35 21 23 21.1

األراضي  الفقر  21.3 27.9 25.6 29.5 31.8 31.3 21.9 25.7 25.8
 الفقرالهدقع  12.5 19.5 16.4 18.1 18.5 18.3 12 14.1 12.9 الفمسطيىية

 2011-1998ألراضْ الفمسطٓىٓة، األعواـ الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، الفقر فْ ا الهصدر;

 الفقيرة الخصائص االجتهاعية واالقتصادية لألسر 3.3.5
تتهثؿ بأتْ: )الجٍاز  ٌىاؾ ارتباط بٓف الخصائص االجتهاعٓة واالقتصادٓة لألسر وهعدالت الفقر

 .ب(2012الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، 

 حجـ األسرة 

لفردٓة )األسر الهكوىة هف فعمِ صعٓد حجـ األسرة وتركٓبتٍا، أظٍرت البٓاىات أىً باستثىاء األسر ا
ها تكوف هف كبار السف، تزداد هعدالت الفقر بٓف األسر كبٓرة الحجـ هقارىة  فرد واحد( والتْ غالباً 
 10، وقد كاف أعمِ هعدؿ لمفقر وكذلؾ لمفقر الهدقع بٓف األسر الهؤلفة هف باألسر األصغر حجهاً 

 أعمِ بوجود األسر هف الفئة ٌذي تتهٓز كذلؾ . 2011لعاـ %49.6أفراد فأكثر حٓث بمغت الىسبة 
الفقر. فْ حٓف كاف أدىِ هعدؿ الىتشار الفقر بٓف األسر الهكوىة هف  الفقر وشدة فجوة لهؤشري هعدؿ

هكف . 2011% لعاـ8.8الىسبة  بمغت أفراد حٓث 2-3 األسر كبٓرة  ٌذي فقراء أف فْ االستىتاج ٓو
  .فقًرا بٓف الفقراء ككؿ األكثر الحجـ ٌـ

 األطفاؿ في األسرة عدد 

% 20.8بعٓف االعتبار أف  األسرة عمِ هعدالت الفقر، وأخذاً  هف ىاحٓة أخرى، ٓؤثر عدد األطفاؿ فْ
تزداد هعدالت الفقر  ،باستثىاء ٌذي األسر ،هف األسر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة لٓس لدٍٓا أطفاؿ فإىً

عتبربشكؿ هتسؽ بازدٓاد عدد األطفاؿ لدى األسر  طفؿ التْ لدٍٓا األسر فْ ٓقعوف الذٓف األفراد . ٓو
 ٓقعوف الذٓف األفراد بٓف الفقر اىتشار ىسبةكها أف  %،18.3بىسبة الفقر  الىتشار عرضة أقؿ اثىٓف أو
 %.23 بمغت أطفاؿ أربعة لغآة تضـ التْ األسر فْ



32 
 

 جىس رب األسرة 

أسرة هف بٓف  ، وأف2011العاـ  فْ الفمسطٓىٓة األسر هف %11.1 إىاث ترأسٍا التْ األسر شكمت
هقارىة  لمفقر عرضة أكثر إىاث ترأسٍا التْ فْ األسر األفراد ٓظٍر أف كها أسر ترأسٍا اهرأة. 10كؿ 

 التْ أفراد األسر بٓف الفقر قد اىخفضت إال أف ىسبة 2011لمعاـ  ذكور ٓرأسٍا التْ األسر فْ باألفراد
 ىسبة أف الهؤشرات فقد أظٍرت .2010لمعاـ  ذكور التْ ٓرأسٍا األسر فْ باألفراد ترأسٍا أىثِ هقارىة

قد  إىاث ترأسٍا التْ األسر بٓف الشٍري ألىهاط االستٍالؾ وفقاً  األفراد بٓف 2011خالؿ عاـ  الفقر
 ٓرأسٍا التْ لألسر( 2010% عاـ 25.5) %25.9هقابؿ  (2010% عاـ 29.8) %25 بمغت
 .ذكور

اء هف الفقر ٌو طبٓعة الهجتهع الفمسطٓىْ كغٓري هف وقد ٓرجع سبب هعاىاة األسر التْ ترأسٍا ىس
األسر عمِ ٌذا  ـالهجتهعات العربٓة والذي بالعادة ٓكوف الهعٓؿ ٌو الذكر ولٓس األىثِ وتتأقم

األساس، وفْ حاؿ فقداف رب األسرة الذكر تعاىْ األىثِ هعاىاة بالغة ىتٓجة لقٓاهٍا بالدوٓرف األب 
هجتهع الذكوري والذي ال تالقْ فًٓ الهرأة الفرص الكافٓة سواء فْ واألـ هعًا. ىآٌؾ عف طبٓعة ال

هف التهٓٓز فْ سوؽ  فرص العهؿ أو التعمٓـ والثقافة العاهة، باإلضافة إلِ ها تعاىًٓ الهرأة عهوهاً 
 (.2008العهؿ )الهجمس االقتصادي الفمسطٓىْ لمتىهٓة واالعهار، 

 األسرة لرب العاهمة القوى خصائص 

ىات أف العالقة بالقوى العاهمة لٍا تأثٓر عمِ هعدالت الفقر بٓف األسر، حٓث أف هعدالت أظٍرت البٓا
ألىهاط  % وفقاً 33ترتفع بٓف األسر التْ أربابٍا غٓر هشاركٓف فْ القوى العاهمة لتصؿ إلِ  الفقر

بمغت  االستٍالؾ الشٍري، فْ حٓف تىخفض بٓف األسر التْ أربابٍا هشاركٓف فْ القوى العاهمة والتْ
 ألىهاط االستٍالؾ الشٍري. % وفقاً 24.4

 األراضي الفمسطيىيةأسباب الفقر في  3.3.6

تقؼ هجهوعة هف العواهؿ الهتداخمة وراء تولٓد الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة، والشؾ بأف الظروؼ 
حٓث  ر.السٓاسٓة الخاصة التْ هرت بٍا فمسطٓف تآرخًٓا شكمت وها زالت أسبابًا أساسٓة هولدة لمفق

أىتجت ههارسات االحتالؿ اإلسرائٓمْ ىوعًا خاصًا هف الفقر ال ٓقتصر عمِ الفقر الهادي أو فقر 
و ها تـ التعارؼ عمًٓ فمسطٓىًٓا ب  القدرات، ولكف ٓحوؿ دوف أٓة عهمٓة تىهٓة ههكىة فْ الهستقبؿ، ٌو

. (Hawari & Hayward, 2003) "استالب التىهٓة" والذي ٓؤدي إلِ عهمٓة إفقار هتواصمة ودائهة
 هجهؿ العواهؿ الهولدة لمفقر فْ فمسطٓف هتداخمة ولكف ٓهكف تقسٓهٍا إلِ: 
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 القسري يرلتٍجا  

سطٓىْ قد طبعت لفمٓد عف ثمثْ الشعب ازلها ٓ تشٓردن عىٍا ه ىجـ هاالقسري و رلتٍجٓاعهمٓة إف 
ف. ٔوحتِ ا 1948ـ بطابعٍا الواقع االقتصادي واالجتهاعْ والسٓاسْ لمشعب الفمسطٓىْ هىذ عا

قٓرة وهدٓىة فمسطٓىٓة  500فمسطٓىْ هف أكثر هف ألؼ  800حٓث تـ طرد وتٍجٓر ها ٓٓزد عف 
و ٓعىْ خسارة ها ىسبتً ودهرت بالكاهؿ طٍرت عرقٓاً  % هف فمسطٓف، وتٍجٓر ثمثْ 78. ٌو

عْ . لذا تستدةىكبالقبؿ  التآرخٓة فمسطٓىْ أقاهوا فْ فمسطٓف همٓوف  1.4الفمسطٓىٓٓف البالغ عددٌـ
سطٓىْ هف ىفْ لفمشعب الالً  تعرض ها خمفٓة نهىطالؽ اللظاٌرة الفقر فْ فمسطٓف اسة درآة أ

 ,Hawari & Hayward) ضْأرادرة هصاواحتالؿ عسكري واستٓطاف وضً أر عفجهاعْ 

دا رفقاإ عمِ تلعهمٓاا ٌذي ترث. فقد أ(2003  فْ ظؿ طٓىْلفمسالهجتهع ا نه سعةوا تفئا رفقاإ هةوا 
 .الزهف هف قرف عفٓٓزد ها  طوالغٓاب االستقرار السٓاسْ وبالتالْ االقتصادي واالجتهاعْ 

 الهتواصمة  الحروب 

 الشعبعمِ كارثٓة لِ ىتائج توالٓة التْ شٍدتٍا فمسطٓف والهىطقة بشكؿ عاـ إلهوب ارلحأدت ا دلق
الفمسطٓىْ هف التحكـ  شعبلف اهارح لئٓارسإلة ـ دوقٓاو 1948ـ عاب رح نعالفمسطٓىْ. فقد ىتج 

بهواردي الطبٓعٓة والبشٓرة وهف تشكٓؿ كٓاىً الهستقؿ، وبالتالْ سببت تمؾ الحرب إفقار وتشٓرد جهاعْ 
 لمشعب الفمسطٓىْ، وحرهاىً هف حقوقً الوطىٓة واإلىساىٓة بوسائؿ القٍر.

ٓمٓة، حٓث وضعت كاهؿ األراضْ الفمسطٓىٓة تحت السٓطرة اإلسرائ 1967ـ عاب رحءت جا دقو
% هف أراضْ الضفة الغربٓة، وحوالْ 52فهىذ الٓوـ األوؿ لالحتالؿ قاهت إسرائٓؿ بهصادرة حوالْ 

عمِ استخداهٍا، وسٓطرت بشكؿ كاهؿ عمِ جهٓع  اً % هف أراضْ قطاع غزة، ووضعت قٓود40
 هوارد الهٓاي فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة، وهىعت حفر أبار لري األراضْ الزراعٓة، وحددت
كهٓات الهٓاي الهستخدهة ألغراض الزراعة، هها أدى إلِ تدٌور القطاع الزراعْ وتقمٓص قدرتً 
مٍـ لعاطمٓف عف العهؿ. هع العمـ أف قطاع الزراعة  اإلىتاجٓة، وفقداف الهزارعٓف لهصادر دخمٍـ وتحٓو

ة إلِ % هف قوة العهؿ الفمسطٓىٓة قبؿ الحرب. وقد اىخفضت ٌذي الىسب37كاف ٓعهؿ بً حوالْ 
% بعد الحرب، هها كاف لً بالغ األثر عمِ الفمسطٓىٓٓف بسبب فقداف هصادر الدخؿ 18حوالْ 

ؿئٓمْ ارإلسد اباالقتصاطٓىْ لفمسد االقتصاؽ الحا(. باإلضافة إلِ تٍهٓش وا  2005حسف، )  وتحٓو
لِ أسواؽ خاضعة لمهىتجات بٓة رلغالضفة ا وقطاع غزة إلِ هخزف لألٓدي العاهمة الرخٓصة وا 

 سرائٓمٓة. فقد ىجـ عف ذلؾ باإلجهاؿ إفقار لمهجتهع الفمسطٓىْ برهتً.  اإل
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واىدالع االىتفاضة الشعبٓة  1987زاد اىخفاض هستوٓات الهعٓشة لمسكاف الفمسطٓىٓٓف فْ أواخر العاـ 
األولِ فْ كافة األراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة، ها وسع هف اىتشار ظاٌرة الفقر بٓف السكاف الهدىٓٓف. 

رافؽ ذلؾ تطبٓؽ سمطات االحتالؿ تقٓٓدًا واسعًا لعهالة الفمسطٓىٓٓف فْ سوؽ العهؿ االسرائٓمْ، وقد 
صدار التصآرح األهىٓة، ها ىجـ عىً فقداف عشرات  هف خالؿ تطبٓؽ سٓاسة اإلغالؽ الهتكررة، وا 

ف ـأالؼ هف العهاؿ الفمسطٓىٓٓف لفرص عهمٍـ واىضهاهٍـ إلِ صفوؼ البطالة، واىكشافٍـ وا   قاٌر
 (.2006الهركز الفمسطٓىْ لحقوؽ اإلىساف، )

 لهعٓشةا تٓاتوهس تخفٓض إلِ 1990 عاـ وقعت والتْ ىٓةلثاا لخمٓجا برحوعمِ صعٓد آخر أدت 
 بسبب همهوس بشكؿ الفمسطٓىٓة رألسا هف كبٓرة أعداد دخؿ تراجع فقد. غزة وقطاع بٓةرلغالضفة افْ 
ٍـ لِإ ت العاهمٓف فْ دوؿ الخمٓجٓالوتح ضىخفاا جرة أعداد كبٓرة هىٍـ إلِ اذٓو بٓة رلغالضفة ، ٌو

ضاتٍـ وهدخراتٍـرخوقطاع غزة وألهاكف أ . كها فقدت ى بعد أف فقد هعظهٍـ هصادر دخمٍـ وتعٓو
هىظهة التحٓرر الفمسطٓىٓة هصادر دعـ هٍهة كاىت تستخدهٍا فْ دعـ هؤسسات وهشآرع فْ الضفة 

   (.2006الخالدي، ) الغربٓة وقطاع غزة

فرضت سمطات االحتالؿ إغالؽ شاهؿ عمِ  2000وهع اىدالع االىتفاضة الفمسطٓىٓة الثاىٓة عاـ 
صابة القطاعات االقتصادٓة  األراضْ الفمسطٓىٓة، أدى ذلؾ إلِ توقؼ حركة التبادؿ التجاري، وا 

هف  ألؼ عاهؿ هف الضفة الغربٓة وقطاع غزة 120بالشمؿ. كها حـر أكثر هف  واإلىتاجٓة الفمسطٓىٓة
اسرائٓؿ، كذلؾ تعطؿ آالؼ آخٓرف هف العهاؿ الفمسطٓىٓٓف كاىوا ٓعهموف  الوصوؿ إلِ أعهالٍـ داخؿ

الكثٓر هف الورش والهصاىع عف العهؿ بسبب اإلغالؽ، أو تعرضٍا  فْ السوؽ الهحمْ ىتٓجة لتوقؼ
تفاع هعدالت دى ذلؾ إلِ ار أقوات االحتالؿ االسرائٓمْ. وقد  ألعهاؿ التدهٓر والتخٓرب عمِ أٓدي

ادة حدة الفقر بٓف الفمسطٓىٓف فْ األراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة  البطالة بشكؿ غٓر هسبوؽ، وبالتالْ ٓز
 (.2006)الهركز الفمسطٓىْ لحقوؽ اإلىساف، 

 27/12/2008 بٓف ها الههتدة الفترة خالؿ غزة قطاع عمِ إسرائٓؿ شىتٍا التْ الحرب تكها أد
 والهزارع والهىشآت الهساكف دهٓروت القطاع فْ التحتٓة البىٓة فْ رتدهٓ إلِ  2009/01/17ولغآة

ا، والكٍرباء الهٓاي وشبكات والشوارع  الجٍاز وكشؼ .هىكوبة هىطقة إلِ غزة قطاع حولت حٓث وغٌٓر
 همٓار 1.9بقٓهة  هباشرة اقتصادٓة خسائر تكبد قد غزة قطاع أو الفمسطٓىْ ءالهركزي لإلحصاء

همٓار  1.2 حَالْ التحتٓة البىٓة فْ الهباشرة الخسائر َبمغت. اإلسرائٓمْ العدَاو ىتٓجة دَالر
 كاف سواء لمتدهٓر هساكىٍا تعرضت غزة قطاع فْ % هف األسر45.7وقد بٓىت الىتائج أف . دَالر

 ألف 17 ؤلِ باإلضافة ،بشكؿ كاهؿ هسكو 4,100ا حٓث تـ تدهٓر بسٓطً  أو جزئًٓا أو كمًٓا تدهٓراً 
 (.ب2009، الفمسطٓىْ هركزي لإلحصاءال جزئْ )الجٍاز كؿدهرت بش آخر هسكف
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األزهة  والتْ عهقت 2012باإلضافة إلِ الحرب الثاىٓة عمِ قطاع غزة فْ شٍر ىوفهبر هف العاـ 
 البىٓة تدهٓر إلِ العدواف هف أٓاـ 8 هدار عمِ غزة قطاع تعرض حٓث، االقتصادٓة والهالٓة لمقطاع

 والجهعٓات السكىٓة والهىازؿ العاهة الهؤسسات هباىْ وتدهٓر العاهة الخدهات لقطاع التحتٓة
 الهؤسسات إلِ وصمت أىٍا حتِ الزراعٓة، واألراضْ القتصادٓةا والهؤسسات الخاصة والههتمكات
 القطاعات كافة فْ فادحة هادٓة خسائر عىٍا ىتج والتْ والٓراضٓة واإلعالهٓة والتعمٓهٓة الصحٓة

 (.2012)الغصٓف،  دوالر همٓار 1.2 رابةق بمغت والخدهٓة االقتصادٓة

الفمسطٓىٓٓف  نسعة هت وافئااىكشاؼ لِ كؿ تمؾ الحروب التْ هر بٍا الشعب الفمسطٓىْ أدت إ
و  واعتهادٌـ الهتزآد عمِ ء ألعباالِ هضاعفة أدى إها عمِ ها تقدهً شبكات الحهآة االجتهاعٓة، ٌو

 ئ وهتسارع.   الفمسطٓىٓة بشكؿ هفاجالجتهاعٓة اعآة رلا هؤسسات

 جدار الضـ والتوسع 

إلِ ىتائج  2002كها أدى جدار الضـ والتوسع الذي شرعت ببىائً الحكوهة االسرائٓمٓة هىذ عاـ 
ىساىٓة كارثٓة عمِ الهجتهع الفمسطٓىْ.   هحٓط عمِ الجدار ٌذا ٓهتد حٓثاقتصادٓة واجتهاعٓة وا 

قع القدس، هدٓىة وشهاؿ الغربٓة الضفة عزؿ ٌذا الجدار  .الغربٓة الضفة اضْأر  داخؿ هعظهً ٓو ٓو
سكف ،راضٍٓـ الزراعٓةأعدد كبٓر هف القرى الفمسطٓىٓة عف سائر أىحاء الضفة الغربٓة أو عف   فْ ٓو

% 10.3 ضهت قد اسرائٓؿ تكوف الجدار ٌذا وببىاء. فمسطٓىْ همٓوف 1.1 ىحو الهتضررة القرى ٌذي
متٍـ الغربٓة، ةفالض فْ الهٓاي دربهصا وغىِ خصوبة األكثر الفمسطٓىٓة األراضْ هف  ىحو الجدار ٓو

وتشكؿ الزراعة فْ هعظـ القرى الهعزولة هصدر دخؿ أساسْ . الغربٓة الضفة أراضْ هف كـ 583.5
و ها ٓعىْ حرهاف هئات األسر هف هصادر دخمٍـ األساسٓة.  هالٓة خسائر إلِ الجدار أدىوقد  ٌو

 إضافة ،اإلىتاجلعىاصر  الهباشر التدهٓر عف ىاجهة ردوال همٓوف 37 بىحو الزراعْ لمقطاع هباشرة
 والبٓوت الدفٓئات هف دوىـ 300 ىحو وتدهٓر ،ٓزتوف هعظهٍا شجرة 000103, ىحو اقتالع إلِ

غالؽ الكثٓر  أسرة 1,402 عددٌا بمغ والتْ سرباإلضافة إلِ تٍجٓر عدد كبٓر هف األ. البالستٓكٓة وا 
هكتب العهؿ  ؛2011، هاس-الفمسطٓىٓة االقتصادٓة ٓاساتالس أبحاث هعٍد) هف الهىشآت أبوابٍا

 .(2012الدولْ، 

 الدولة غياب 

الفمسطٓىْ هف  الهجتهع حرهاف إلِ الهستقمة دولتً إقاهة فْ حقً هف الفمسطٓىْ الشعب حرهاف أدى لقد
 وفْ بىاء هؤسسات وطىٓة قادرة عمِ تبىْ سٓاسات اجتهاعٓة واقتصادٓة تٍدؼ إلِ ،حقً فْ التىهٓة

لِ تطوٓر شبكة هف الحهآة االجتهاعٓة الههأسسة والقادرة عمِ تهكٓف كافة شرائح  التىهٓة الشاهمة وا 



36 
 

الهجتهع هف هواجٍة التحدٓات الداخمٓة والخارجٓة. وعمِ العكس هف ذلؾ، فقد ترافؽ غٓاب الدولة 
ىٓة، حٓث اكتسب هع فرض ىظاـ هعقد لمسٓطرة السٓاسٓة والقاىو  1967الفمسطٓىٓة الهستقمة بعد عاـ 

الحكـ العسكري االسرائٓمْ سمطات واسعة تتحكـ فْ كافة هىاحْ حٓاة السكاف الفمسطٓىٓٓف، والتْ 
هعالجات  تتطمب فمسطٓف فْ الفقر ولذلؾ فإف هعالجة ٌدفت بهجهمٍا إلِ تدهٓر االقتصاد الفمسطٓىْ.

ات هف هعالجة تىطمؽ أف ٓجب والتْ وشاهمة، جذٓرة  الفمسطٓىْ، وذلؾ االقتصاد فْ الرئٓسة التشٌو

 الهائٓة، والهوارد الحٓوٓة والثروات الهوارد وعمِ عمِ األرض الفمسطٓىٓة السٓادة تعٓزز خالؿ هف ٓكوف

عطاء  الداخمٓة التجارة وتفعٓؿ تعٓزز إلِ بدوري ٓؤدي والذي الهعابر، عمِ السٓطرة فْ هٍـ دور السمطة وا 

ا وأًٓضا ٌز ا تعٓز ٌر لهكافحة الفقر فْ  العالهْ لمىداء الوطىْ االئتالؼرجْ )الخا العالـ هع وتطٓو
 .(2007، فمسطٓف

  غياب استراتيجية تىهوية فمسطيىية شاهمةاألزهة الهالية و 

إف األزهة الهالٓة التْ تعاىْ هىٍا السمطة الفمسطٓىٓة جعمت الىهو االقتصادي ٓتباطأ، حٓث أشار 
إال  همٓار دوالر لدعـ هوازىتٍا، 1.5ٓة طالبت بهبمغ السمطة الفمسطٓى( أف 2012تقٓرر لمبىؾ الدولْ )

 الهوازىةوقد بمغت . (World Bank, 2012) همٓوف دوالر 814حوالِ أىٍا لـ تحصؿ سوى عمِ 
فشؿ الجٍات  بسبب؛ دوالر همٓار 1.3 بمغ إجهالْ بعجز دوالر همٓار 3.54  2012لمعاـ الفمسطٓىٓة

 العربٓة تالهساعدا ورود اىتظاـ عدـو  ْ لمسمطة الفمسطٓىٓةالهاىحة األجىبٓة فْ توفٓر الدعـ الكاف
هع األزهة الهالٓة التْ تعاىْ هىٍا السمطة االقتصادي  فالتدٌور. (2012)هركز االعالـ الفمسطٓىْ، 

ادة ىسبة وتأخر استالـ رواتب الهوظفٓف الحكوهٓٓف ارتفاع هعدالت البطالة  أدى إلِ الفمسطٓىٓة وٓز
 .الفقر

إسرائٓؿ هستهرة فْ ههارستٍا الهتشددة الٍادفة إلِ تحجٓـ الىشاط االقتصادي الفمسطٓىْ،  ها زالتكها 
بقائً تابعًا لالقتصاد اإلسرائٓمْ بشكؿ هباشر  خالؿ هف والدولْ العربْ الخارجْ العالـ عف وعزلً ،وا 

 الهفروضة القٓودوالحصار و  الفمسطٓىٓة، الحدودٓة والهعابر الدولٓة الهىافذ كافة عمِ االحتالؿ سٓطرة
 التجآرة العالقة تركز إلِ إضافة ،الفمسطٓىٓة ضْرااأل هختمؼ فْ رادواألف البضائع حركة عمِ

 حوالْأي ( دوالر همٓوف 3,326) هعٍا التجاري التبادؿ حجـ ٓشّكؿ حٓث". ٓؿسرائإ" هع الخارجٓة
 عهمٓات وتشّكؿ ،)والرد همٓوف 4,533) لمسمطة الخارجْ التجاري التبادؿ حجـ إجهالْ % هف 73.4
 همٓوف453 ) لمغآة هحدودة التصدٓر عهمٓات تبقِ حٓف فْ ،)دوالر همٓوف 2,873) هعظهً راداالستٓ
جعؿ الفمسطٓىْ، باالقتصاد شدٓداً  راً ضر  ٓمحؽ هها )دوالر  لصالح هختالً  التجاري التبادؿ فٓزاه ٓو

 (.2012الستشارات، )هركز الٓزتوىة لمدراسات وا كبٓر وبشكؿهرار باست االحتالؿ
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ة فمسطٓىٓة تحظِ برضا كافة شركاء التىهٓة )القطاع الحكوهْ و ؿ غٓاب رؤٓة شكّ كها  استراتٓجٓة تىهٓو
ة الهحفزة لمىهو االقتصادي والقادرة عمِ وتُ  ،(الهجتهع الهدىْالخاص و القطاع و  رشد السٓاسات التىهٓو

اهة فْ تولٓد حالة هف الشعور باالىكشاؼ إحدى العواهؿ الٍ ،توفٓر الحهآة االجتهاعٓة لمهواطىٓف
االقتصادي، وهف عدـ األهاف الوظٓفْ وهف غٓاب االحساس باالستقرار السٓاسْ واالقتصادي. ٓضاؼ 

داء السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة السٓاسْ والتىهوي، وضعؼ الهؤسسات العاهة وغٓاب أإلِ ذلؾ ضعؼ 
والرعآة االجتهاعٓة، وغٓاب ىظاـ هؤسساتْ اجتهاعْ  الهؤسسات الحكوهٓة الفاعمة التْ تقدـ الخدهات

رسهْ قادر عمِ دعـ األسر الفقٓرة والهحتاجة، وسٓادة درجة هف العفوٓة واالرتجالٓة فْ أسموب عهؿ 
ْ عواهؿ تعتبر  الهؤسسات الفمسطٓىٓة الحكوهٓة وغٓر الحكوهٓة، واتساع دائرة الفساد وسوء اإلدارة، ٌو

تقوـ بحرهاف فئات اجتهاعٓة هف ر لمهوارد الهتوفرة، وكوىٍا ىٍا تعىْ تبذٓبهجهمٍا هولدة لمفقر كو 
الهركز الفمسطٓىْ ) تكافؤ الفرص أالوصوؿ إلِ الهوارد الهتاحة عمِ أسس عادلة وهٍىٓة تبعا لهبد

   .(MOPIC, 2002؛ 2007 جاهعة بٓرٓزت، ؛2001ف، لحقوؽ اإلىسا

غاثٓة إلِ تغمٓب األىشطة اإلة فْ هجاؿ التىهٓة العودة عموقد اضطرت كافة الهؤسسات الفمسطٓىٓة الفا
عالة عمِ األ ؿ كافة طاقاتٍا وبراهجٍا إلِ أىشطة تستٍدؼ الهحافظة عمِ البقاء وا  ىشطة التىهوٓة بتحٓو

الفئات االجتهاعٓة الواسعة  بداًل هف ىقؿ جراءات االسرائٓمٓةهف اإل الشرائح االجتهاعٓة األكثر تضرراً 
واإلغالؽ التْ تٍدؼ إلِ تعهٓؽ حالة ة الحصار بسبب سٓاس غاثة إلِ التىهٓةرحمة اإله والهٍهشة هف

وهجتهعًا ٓبحث عف الهساعدة االغاثٓة الهباشرة هدفوعًا  ،اإلفقار وترسٓخ بٓئة استٍالكٓة غٓر هىتجة
حواجز ف وجود الأمبىؾ الدولْ لأشار تقٓرر ، حٓث بالحاجة الهمحة بسبب تزآد ظاٌرة الفقر بالهجتهع

 . وبالتالْبالضفة وحصار قطاع غزة ٓعتبر الهعٓؽ الرئٓسْ أهاـ تىفٓذ براهج التىهٓة بالوطف الفمسطٓىْ
لِ تراجعت التجربة الخجولة والفتٓة لمبىاء والتىهٓة لصالح تدابٓر طارئة أو دائهة ال تطهح سوى إ

 .(2007جاهعة بٓرٓزت، ؛ 2008أبو رهضاف، ) جراءاتٌذي اإل التخفٓؼ هف حدة

ىٍاء الحصار ( فْ هقالً "إ2008وقد أشار الكاتب أبو رهضاف ) ىىا بحاجة لمضغط لرفع الحواجز وا 
عتقد أىىا لف ىكوف بٍذي الحالة بحاجة هاسة إلِ أبوصفً الهدخؿ األىسب لتحقٓؽ التىهٓة الفمسطٓىٓة، و 

برر القائـ عبر الهُ  أهواؿ الدوؿ الهاىحة لمتصدي لهظاٌر الفقر والبطالة فْ هجتهعىا، حٓث سٓىتٍْ
  ."قٓاـ الدوؿ الهاىحة بدفع تكمفة ههارسات االحتالؿ التْ ٓمحقٍا باقتصادىا الوطىْ بٍذي الحالة

 الديهغرافية العواهؿ 

حسب  همٓارات ىسهة 7فبٓىها وصؿ سكاف العالـ إلِ ، وحجهً السكاىْ الىهو طبٓعة فْ تتهحور والتْ
عدد السكاف الهقٓهٓف فْ األراضْ الفمسطٓىٓة ىحو بمغ  ،(2011)األهـ الهتحدة لمسكاف  صىدوؽتقٓرر 
 1.7و %(61.6) فْ الضفة الغربٓة ىسهة همٓوف 2.7هىٍـ  ،2012فْ ىٍآة  همٓوف ىسهة 4.4
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 بمغ األسرة حجـ هتوسطأف  2012كها تشٓر بٓاىات عاـ  .%(38.4) فْ قطاع غزةىسهة همٓوف 
. غزة قطاع فردًا فْ 6.1و الغربٓة الضفة فْ فرداً  5.3فْ األراضْ الفمسطٓىٓة بهتوسط  فرداً  5.6
 َجَد هع ،%40.2 ػب 2012 عان ىٍآة سىة 15عو  أعهارٌن ؿتق الذٓو األفراد ىسبة درتُقكها 

 ؿهقاب الغربٓة الضفة فْ% 38.1الىسبة  بمغت فقد ،غزة َقطاع الغربٓة الضفة بٓو اختالف َاضح
 (.ج2012 ،الفمسطٓىْ صاءلإلح كزيالهر غزة )الجٍاز قطاع فْ% 43.7

 هعدالت ذات الىاهٓة البمداف بأف (2004) لمسكاف الهتحدة األهـ صىدوؽ تقٓرر ذكر السٓاؽ ٌذا وفِ
كوف أكثر هدخراتٍا وتكوف أعمِ إىتاجٓتٍا تكوف السكاىْ األقؿ الىهوو  الخصوبة  الهىتج االستثهار ٓو

 كثٓٓرف )بدوف أطفاؿ إىجاب بأف ٓذكر كها ،يالىهو االقتصاد بتحقؽ اإلسراع ٓؤدي إلِ هها أكثر فٍٓا
 اكبر، اقتصادٓا ىٍوضا األسرة األصغر تحقؽ بٓىها الفقٓرة األسر عمِ ثقٓالً  عبئاً  ٓفرض تىظٓـ(
 هف ىصب الفرد هتوسط ٓٓزد بحٓث األفراد هف أقؿ عدد الدخؿ بٓف تتقاسـ حجهاً  األصغر فاألسرة
 عدد قؿ إذا الفقر عتبة تتجاوز قد ولكىٍا الفقر تحت خط هعٓف حجـ ذات أسرة تعٓش وقد الدخؿ
 واحد.  بفرد أفرادٌا

ىا  األسرة، أفراد عدد عمِ رئٓس بشكؿ ركز والتىهٓة لمسكاف الهتحدة األهـ تقٓرر أف إشارة هف البد ٌو
 األراضْ فْ الفقٓرة األسر هف كبٓرة ىسبة أف إذ فقط األسرة أفراد عدد بسبب لـ ٓكف ولكف الفقر
ذا ،اثىٓف أو فرد هف تتكوف ٓةالفمسطٓى  الىاهٓة والدوؿ الفمسطٓىٓة األراضْ سكاف عدد بٓف قارىا ها وا 
ذا .الىاهٓة الدوؿ أحٓاء حًٓا هف ٓقطىوف قد ٌذي األراضْ سكاف أف فىجد األخرى  االحتالؿ أف ٓعىِ ٌو

غالؽ الهعابر وأخرى فترة بٓف االستقرار عدـ وحالة لفمسطٓف اإلسرائٓمْ  الوطف أجزاء بٓف والفصؿ وا 
 .(أ2009)الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ،  فمسطٓف فْ لمفقر الهباشرة األسباب هف

 البطالة 

 ىتٓجة وذلؾالفمسطٓىْ  الهجتهع أوساط فْ الفقر ظاٌرة تىهٓة فْ الفاعمة العىاصر أحد البطالة تعتبر
 االحتالؿ بدء هىذ الطمبو  العرض بٓف التوازف عدـ هشكمة هف الفمسطٓىٓة العهؿ سوؽهعاىاة 

 الهحمٓة السوؽ قدرة تتجاوز عالٓة هعدالت وفؽ باستهرار ٓزداد كاف العهالة حجـ أف إذ سرائٓمْ،اإل
 سوؽ فْ الفائض ذلؾ استٓعاب ٓتـ كاف والثهاىٓىٓات، السبعٓىٓات عقدي وطواؿ االستٓعاب. عمِ
 التسعٓىٓات هطمع فْ الخمٓج حرب بعدو . العربْ الخمٓج بمداف فْ العهؿ وأسواؽ اإلسرائٓمٓة العهؿ
ت الفمسطٓىٓٓف هعظـ ترؾ حٓث جذري، بشكؿ الوضع تغٓر  الضفة إلِ هىٍـ كبٓر قسـ وعاد الكٓو

 فْ بالعهؿ لٍـ تسهح كاىت الذٓف الفمسطٓىٓٓف العهاؿ عدد تقمٓص فْ أخذت إسرائٓؿ أف كها والقطاع،
 (.2007ىٓة وآخروف، األخضر )سمطة الىقد الفمسطٓ الخط وداخؿ الهستوطىات
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، 1996، 1995هدى تزآد هعدالت البطالة فْ سىوات ( 2.5التالْ )ضح هف الجدوؿ تٓو
 .فْ قطاع غزة ذو الكثافة العالٓة هف السكاف، والفقر الشدٓد فْ الهوارد وخصوصاً  1997و

راضْ األ االحتالؿ اإلسرائٓمْ الهٓزد هف األطواؽ األهىٓة حوؿ والسبب فْ ٌذا التزآد فرض قوات
فْ حٓف اىخفضت هعدالت البطالة فْ  .الفمسطٓىٓة، وتوقؼ التبادؿ التجاري لفترات هتفاوتة

لِ إوبمغت ذروة اىخفاضٍا عشٓة اىتفاضة األقصِ لتىخفض  1999و 1998السىوات التالٓة 
ذا راجع 10  ؿؤسرائٓ أوكها  لِ فترة الٍدوء الىسبْ التْ سادت الهىطقة خالؿ ٌذي الفترةإ%، ٌو

. وقد تركت األخضر الخط ؿداخ ؿبالعه الفمسطٓىٓٓو ؿالعها هو لهزٓد ٌذي السىواتفْ  سهحت
ا اإلآٌذي الظروؼ  ادة فْ الدخوؿ األهر الذي أدثاٌر الِ رفع  ىٓجابٓة حٓث شٍدت ٌذي الفترة ٓز

األجور فْ االقتصاد الفمسطٓىْ، ٌذا هف جاىب وهف جاىب آخر وضعت السمطة الوطىٓة 
هف القوى العاهمة لمحد هف  تراتٓجٓة إلىشاء وظائؼ فْ هؤسساتٍا الستٓعاب جزءاً الفمسطٓىٓة اس

ف السمطة كاىت بصدد إقاهة الهؤسسات إىشاء هثؿ ٌذي الوظائؼ أل ةلِ ضرور إالبطالة، باإلضافة 
 الرئٓسٓة لمحكـ وتقدٓـ الخدهات العاهة.

 ىتٓجة قتصادي،الا الىشاط فْ حصؿ الذي الكبٓر التقمٓص بسببو  الثاىٓة االىتفاضة دالعاى وهع
 األشخاص حركة وتقٓٓد العىصري، العزؿ جدار وبىاء واإلغالؽ والحصاراإلسرائٓمْ  الجٓش لههارسات
 بطالة هعدالت الفمسطٓىٓة األراضْ سجمتفقد  وقراٌا بمداتٍا وبٓف والقطاع الضفة بٓف والبضائع

 ٓقارب ها ىعهُ وقد  .2002% فْ عاـ 31.2 حٓث بمغت ىسبة البطالة هفاجئة وبصورة هسبوقة غٓر
 غزة وقطاع الغربٓة الضفة هغادرة هف إسرائٓؿ فْ سابقاً  ٓعهموف كاىوا فمسطٓىْ 125,000 هف

 (.2000)البىؾ الدولْ،  ٍـوزتبح التْ التصآرح كافة إلغاء وتـ إسرائٓؿ داخؿ أشغالٍـ إلِ لموصوؿ

واستئىاؼ إسرائٓؿ دفع هستحقات السمطة قتصادّ شاط االػالى ْػف سبْػالى سوػالتح عػه تراجعت ثن َهو
 ٌذا لكف. 2005 عان ىٍآة فْ% 23.5 ؤلِ َصمت حتِ ،2003 عان ىٍآة هعهف الضرائب 

 اءجر االقتصادّ الىشاط فْ حدث الذّ التراجع بسبب َذلك ،2006ان ػع ِػحت ستهرػٓ لن التحسو
بسبب فوز حهاس فْ الفمسطٓىٓة  لمحكوهةة دػالهتح َالَالٓات ؿؤسرائٓ قادتٍا التْ الهالٓة الهقاطعة

ؿ اىتخابات الهجمس التشٓرعْ، وتجهٓد  ىٓابةبال إسرائٓؿ تجهعٍا التْالجهركٓة  الضرائب عائدات تحٓو
ة طة هف أحد هصادر العائدات الرئٓسهها حـر السم أوسمو التفاؽ وفقاً السمطة الفمسطٓىٓة  عف

(UNDP, 2007). 
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 2132 - 3773ة في األراضي الفمسطيىية خالؿ الفترة ىسب البطال 2.28جدوؿ رقـ 

 األراضي الفمسطيىية قطاع غزة الضفة الغربية السىة
 18.2  29.4 13.9 م1995

1996 19.6 32.5 23.8  

1997 17.3 26.8 21.3 

1998 11.5 21.9 14.4 

1999 9.5 16.9 11.8 

2111 21.2 18.7 14.3 

2111 21.6 34 25.3 

2112 28.2  37.9 31.2 

2113 23.7 29.1 25.5 

2114 22.8 35.3 26.8 

2115 21.4 31.3 23.5 

2116 18.8 34.8 23.7 

2117 17.9 29.7 21.7 

2118 17.9 41.6 26.6 

2119 18.1 39.3 24.8 

2111 17.2 37.8 23.7 

2111 17.3 28.7 21.9 

 21.9 28.4 17.1 )الربع الثاني(2112

 2012الربع الثاىْ ، هسح القوى العاهمة، أ(2012) لإلحصاء الفمسطٓىْ الجٍاز الهركزيالهصدر; 

البطالة فْ عاـ  ىسبة بمغت فقد اإلسرائٓمْ، غزة ىتٓجة لمحصار فْ قطاع استفحمت هشكمة البطالة وقد
 رتدّ قُ وقد  %.38.6بمغت  حٓث  2009عاـ تراجعت فْ أىٍا %، إال40.6قطاع غزة  فْ 2008
باً  أهٓركْ دوالر 1,908,751 حوالْ الحصار عف لىاجهةااالقتصادٓة  الخسائر و، تقٓر  عادؿٓ ها ٌو
 (.2011طىْ الفمسطٓىْ، الو  االقتصاد وزارة) الهحمْ الىاتج هف% 25.8

 الههرات تفعٓؿ فْ الههاطمة عمِ عالوة الغربٓة، الضفة عف الكاهؿ شبً غزة فصؿ كها ٓتسبب
ادة  والعبور، بالتىقؿ الهتعمؽ 2005 ىوفهبر /اىْالث تشٓرف اتفاؽ فْ عمٍٓا التجآرة الهىصوص فْ ٓز
 الفمسطٓىْ االقتصاد قدرة وتحسٓف الهحمٓة السوؽ ىهو هف إهكاىٓة أكبر بقدر هعدؿ البطالة والحد

 فْ بمغت االقتصادٓة االحتالؿ تكمفة بأف الفمسطٓىٓة االقتصاد الوطىْ وتفٓد تقدٓرات وزارة االستٓعابٓة.
 الهحمْ الىاتج هجهوع هف الهائة فْ 85 حوالْ أو ،همٓار دوالر أهٓركْ 6,9 قرابة 2010 عاـ

 االقتصاد )وزارة حجـ بهقدآرف ٓضاعؼ أف عهمٓاً  االحتالؿ ٓهكف ٓعىْ أف إىٍاء هها اإلجهالْ،
فٓد صىدوؽ2011 الفمسطٓىٓة، الوطىْ االقتصاد  سٓتراجع االقتصادي بأف "الىهو الدولْ الىقد (. ٓو
 االقتصادي" )صىدوؽ الىشاط عمِ القٓود الهفروضة إزالة حكوهة إسرائٓؿ تكثؼ لـ ها عسترتف والبطالة

 (.2011 الدولْ، الىقد
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الربع الثاىْ  الفمسطٓىٓة خالؿ األراضْ فْ العاهمة القوى هجهوع% هف 20.9 البطالةوقد بمغت ىسبة 
%. 23.9ْ بمغت والت 2012وقد اىخفضت ٌذي الىسبة عف الربع األوؿ هف عاـ  ،2012هف عاـ 
% واىخفضت إلِ 20.1 الغربٓة الضفة فْ 2012خالؿ الربع األوؿ هف عاـ  البطالة ىسبةكها بمغت 

وفْ قطاع غزة بمغت ىسبة البطالة خالؿ الربع األوؿ  ،% خالؿ الربع الثاىْ هف ىفس العاـ17.1
 بٓف لمبطالة ىسبة أعمِ كزت%. كذلؾ فقد تر 28.4% و31.5عمِ التوالْ  2012والثاىْ هف عاـ 

% خالؿ الربع الثاىْ )الجٍاز 35.6 الىسبة بمغت حٓث الجىسٓف لكال سىة 24-20 الفئة فْ الشباب
 أ(. 2012الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ، 

الحظ عزي الغربٓة، فْ الضفة عمًٓ ٌو هها بكثٓر أعمِ غزة قطاع فْ البطالة هعدؿ أف ٓو  ذلؾ ٓو
 ال والتْ إسرائٓؿ، إلِ غزة عهاؿ قطاع دخوؿ عمِ الهفروضة ةالصاره القٓود إلِ األساسٓة بالدرجة
 قبؿ غزة فْ العاهمة القوة هف %13 ىحو عهؿ حٓث الغربٓة، الضفة عهاؿ عمِ الحدة بىفس تطبؽ
ادة ىتٓجة وكذلؾ إلِ .(2012)صىدوؽ الىقد الدولْ،  2000 عاـ  الهوارد حجـ فْ الىسبٓة الٓز

 الهخاطرة حجـ لتدىْ ىظًرا الخاص القطاع الضفة هف قبؿ فْ االستثهارات حجـ وارتفاع الطبٓعٓة
 عهؿ فرص إٓجاد فْ ٓساٌـ هها الغربٓة، لمضفة الهساحة الجغرافٓة لِ كبرا  و  غزة، بقطاع هقارىة
 .(2011الزراعْ )أغا وأبوهدلمة،  القطاع خاصة

ألؼ شخص فْ  232بمغ عدد العاطمٓف عف العهؿ حسب تعٓرؼ هىظهة العهؿ الدولٓة حوالْ قد و 
ألؼ فْ الضفة الغربٓة  127هىٍـ حوالْ  ،2012 هف عاـ الثاىْاألراضْ الفمسطٓىٓة خالؿ الربع 

اىخفض عدد العاهمٓف هف الضفة الغربٓة فْ اسرائٓؿ كها  ألؼ فْ قطاع غزة. 105وحوالْ 
، 2012وؿ ألؼ عاهؿ فْ الربع األ 77 إلِ 2011ألؼ عاهؿ فْ الربع الرابع  84 والهستوطىات هف

 أ(.2012)الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ،  2012ألؼ فْ الربع الثاىْ  80وارتفع إلِ 

وقد أفاد تقٓرر تقٓٓـ الفقر والضعؼ بالهشاركة أف بعض االستراتٓجٓات التْ تساعد الفقٓر فْ الخروج 
مة البطالة تحسٓف ظروؼ الهشاركة فْ سوؽ العهؿ والتْ تهكىٍـ هف حؿ هشك تشهؿهف دائرة الفقر 

كها دعِ  .(World Bank et al., 2009)عبر تدٓربٍـ وتحسٓف قدراتٍـ لمبدء فْ هشآرع صغٓرة 
ادة االٌتهاـ 2004تقٓرر الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة  ببراهج تحسٓف قدرات الفقراء هف خالؿ  إلِ ٓز

خصائص الهٍىٓة كسابٍـ هٍارات تسهح لٍـ باالىدهاج فْ سوؽ العهؿ، وربط ٌذي البراهج بالإ
 .(UNDP, 2008)والشخصٓة لمفقراء 
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 براهج هكافحة الفقر في األراضي الفمسطيىية 3.3.7

فْ ظؿ ٌذا االرتفاع لهعدالت الفقر ووقوع ىسبة عالٓة هف األسر تحت خط الفقر، تقوـ بعض 
ت لألسر الهؤسسات الحكوهٓة وغٓر الحكوهٓة الفمسطٓىٓة وبعض الهؤسسات الدولٓة بتقدٓـ الهساعدا

 وبىاء الدولة إقاهة" 2013-2011 لمفترة الفمسطٓىٓة لمسمطة الوطىٓة التىهٓة خطة تأتْو  الفقٓرة.
 وتعٓزز ىساىٓةإلا الهعوىات إلىٍاء تدٓرجٓاً  بالسعْ الفمسطٓىٓة السمطة التزاـ لتعمف "الهستقبؿ

تستٍدؼ الهواطىٓف ، هف خالؿ دعـ وتشجٓع براهج التهكٓف االقتصادي التْ التىهوٓة الهساعدات
الفقراء والضعفاء لهساعدتٍـ فْ الخروج هف حالة التبعٓة إلِ االعتهاد عمِ الذات وتقمٓص تكالٓؼ 

ا  همٓوف دوالر  56شبكات الحهآة االجتهاعٓة عمِ الهدى البعٓد والتْ خصصت هوازىة لٍا هقداٌر
 (.2011ٓة الفمسطٓىٓة، لمسىوات الثالث القادهة أغمبٍا عمِ شكؿ قروض صغٓرة )السمطة الوطى

هكف رصد توجً السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة فْ هكافحة الفقر هف خالؿ اتجآٌف، األوؿ ٍٓدؼ  ٓو
د الهساعدات االجتهاعٓة لألسر الفقٓرة هف خالؿ برىاهج الحهآة االجتهاعٓة  قوـ بتزٓو لتقمٓص الفقر ٓو

والتْ تعتبر الهقدـ األوؿ لمهساعدات وحهآة أفقر الفقراء، حٓث تقوـ وزارة الشؤوف االجتهاعٓة 
االجتهاعٓة عمِ اهتداد الوطف، بتقدٓـ هساعدات ىقدٓة لألسر الفقٓرة حسب حجهٍا وىفقاتٍا تتراوح بٓف 

وروبْ والبىؾ الدولْ والسمطة الوطىٓة ثالثة أشٍر ههولة هف االتحاد األ $ كؿ200$ إلِ 70
أسرة فْ الضفة  48,024أسرة فْ قطاع غزة، و 45,923أسرة، بواقع  93,947الفمسطٓىٓة لحوالْ 

الغربٓة غالبٓتٍـ هف األسر ذات الفقر الهدقع. كها ٓتـ تقدٓـ الهساعدات الغذائٓة بالشراكة هع برىاهج 
أسرة فْ قطاع غزة والضفة الغربٓة هف ٌذي  45,000حوالْ  الغذاء العالهْ وٓستفٓد حالٓاً 

ع وزارة الصحة الفمسطٓىٓة خدهات التأهٓف الصحْ لحوالْ الهساعدات. كها تقدـ الوزارة بالتعاوف ه
1أسرة فْ قطاع غزة 26,738أسرة فْ الضفة الغربٓة و 48,262سرة فقٓرة، هىٍـ أ 75,000

. 

ر براهج وقائٓة وتىهوٓة تٍدؼ إلِ دعـ األسر التْ تستطٓع الخروج هف  أها التوجً الثاىْ ىحو تطٓو
ر آلٓات وب  هف وتعزز الهٍهشة والفئات الفقٓرة األسر قدرات تىهْراهج دائرة الفقر هف خالؿ تطٓو

، وبرىاهج لمدخؿ هدرة اقتصادٓة هشآرع إلىشاء وقروض هىح تقدٓـهف خالؿ  الذات عمِ اعتهادٌا
التدٓرب الهٍىْ والتشغٓؿ الطارئ وصىدوؽ التشغٓؿ والذي ٓركز عمِ استٍداؼ الفئات األقؿ حظًا 

(. ورغـ أٌهٓة براهج خمؽ FAO & MAS, 2008ٓرجٓف والىساء )لموصوؿ إلِ سوؽ العهؿ هثؿ الخ
و البعٓد دى الهتوسط أغاثٓة وال تقوـ بحؿ هشكمة البطالة عمِ الهإفرص العهؿ إال أىٍا تبقِ براهج 

ا استراتٓجٓة تىهوٓة لهواجٍة هشكمة الفقر، فهدة التشغٓؿ قصٓرة تبمغ  أشٍر  3وبالتالْ ال ٓهكف اعتباٌر
                                                           

 .2102رام هللا، سبتمبر  فً الشؤون االجتماعٌة لهكافحة الفقر فْ وزارةىائب هدٓر عاـ اإلدارة العاهة  مقابلة هاتفٌة مع    1
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ر هٍارات الهستفٓدٓف او هساعدتٍـ عمِ  ال تساٌـ فْ حؿ هشكمة الفقر أو البطالة، وال تشهؿ تطٓو
الحصوؿ عمِ عهؿ حقٓقْ الحقًا. هها ٓتطمب إعادة الىظر فْ كٓفٓة تطوٓر ٌذي البراهج وتحوٓمٍا 

 . (UNDP, 2008)لفرص عهؿ حقٓقٓة هف خالؿ ربطٍا ببراهج تدٓرب هٍىْ 

د الهساعدات الهالٓة والعٓىٓة، التأٌٓؿ الهٍىْ كها تقوـ الهؤسسات غٓر الحكوهٓة ا لفمسطٓىٓة فْ تزٓو
والطبْ، التدٓرب، وبراهج اإلقراض األصغر لألسر الفقٓرة والفئات الهٍهشة هثؿ لجاف الزكاة، جهعٓة 

ا ) (. إال 16/08/2012ع: ، تآرخ االطالwww.mosa.pna.psالصالح، والجهعٓات الخٓٓرة وغٌٓر
ؿ الخارجْ،   أو بهواسـ براهجٍا ترتبط العادة وفْأف ٌذي الهؤسسات تعتهد بشكؿ كبٓر عمِ التهٓو

 إلِ بحاجة ىفسٍا تجد ال فٍْ . وبالتالْهىتظـ زهىْ لجدوؿ أو لالستداهة رتقوتف هعٓىة، هىاسبات
هها ٓؤثر عمِ فاعمٓة واستداهة هثؿ  ،الهستفٓدٓف ٓددلتح هوضوعٓة هعآٓر بمورة أو ،هساعداتٍا هأسسة

 ٌذي البراهج.

ؿ هشآرع إىتاجٓة هدرة لمدخؿ فْ قطاع غزة  التىهٓة ؿأج هو التعاَو هؤسسةوقد بدأت  عهمٍا فْ تهٓو
 قٓهتٍا ًاقرض 270 هجهَعً ها الهؤسسة. وقدهت 1992وحتِ عاـ  1986والضفة الغربٓة هىذ عاـ 

، وحرب الخمٓج والتْ كاىت بهثابة األولِ ىتفاضةبب اىدالع االسبو . أهٓركْ دَالر همَٓو 213 اً تقرٓب
ادة هعدالت البطالة، هها أدى إلِ  كارثة إضافٓة لمفمسطٓىٓٓف بسبب فقداف الكثٓر هىٍـ لعهمٍـ ٌىاؾ وٓز

الت الهالٓة، فقد   هساعدات تقدٓـ إلِ رسهْ، وبقرار األوروبْ، االتحاد بادرىقص الدعـ والتحٓو
 غٓر فمسطٓىٓة هؤسسات إلِ دعـ ولتقدٓـ الفمسطٓىٓة، التحٓرر هىظهة هع هعمف غٓر وبتىسٓؽ هباشرة
ا جدٓدة أو قائهة حكوهٓة  هؤسسات لدعـ هوازىات خصصت الدعـ ٌذا ضهف وهف .فمسطٓىٓوف ٓدٌٓر
ؿ خدهات تقدـ أٌمٓة فمسطٓىٓة  هؤسسات أىشأت وقد. الجدٓدة أو القائهة الهشآرع ألصحاب تهٓو
 غٓر كجهعٓة ىفسٍا تسجٓؿ أعادت)والتْ  الهتحدة الزراعٓة الشركة :هثؿ غرضال لٍذا خصٓصاً 
التىهٓة  هجهوعة ،( 1993عاـ هىذ الهزارعٓف لفقراء صغٓرة قروض تقدٓـ فْ وتخصصت ربحٓة،

 تن 1996/8/1 فْوالتىهٓة ) لإلقراض العربٓة والشركة لمتىهٓة، الفىٓة الهؤسسة العربٓة ،االقتصادٓة
 تن 2001/3/1 فْ، والفمسطٓىْ التىهٓة صىدَق ٌْ َاحدة هؤسسة فْ الثالثة ؤسساتالهٌذي  اتحاد
 كهؤسسة الفمسطٓىٓة الىقد سمطة َرقابة إلشراف خاضعة هصرفٓة هؤسسة لٓصبح الصىدَق تطَٓر

ؿ براهج هف العدٓد إلِ إضافة(. هتخصصة هصرفٓة األٌمٓة  الهؤسسات هف عدد فْ الهحدودة التهٓو
 (.2009 الصغر، وهتىاٌْ الصغٓر لإلقراض ةالفمسطٓىٓ الشبكة)

ؿ لهؤسسات شبكة إىشاءوقـ تـ   ىٍآة فْ عىٍا اإلعالف تـ الصغر، وهتىاٌْ الصغٓر التهٓو
تٍا وحددت .أٌمٓة كجهعٓة 2004 عاـ وقاىوىٓاً  رسهٓاً  وسجمت  2002عاـ ؿ صىاعة بتهثٓؿ ٌٓو  التهٓو

 قاىوىٓة بٓئة وخمؽ والههولٓف، الهختصة مطاتالس أهاـ هصالحً عف والدفاع الصغر وهتىاٌْ الصغٓر

http://www.mosa.pna.ps/
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ؿ بأٌهٓة العاهة والتوعٓة القطاع لتطور هالئهة  الشبكة وابتدأت. الفقر هكافحة فْ ودوري الصغٓر التهٓو
ؿ هجاؿ فْ عاهمة هؤسسة 13 تضـ وأف هؤسسٓف، أعضاء بتسعة  الصغر وهتىاٌْ الصغٓر التهٓو
ؿ لصىاعة وعىواف كههثؿ بالشبكة العهمْ تراؼاالع وتـغزة.  وقطاع الغربٓة الضفة فْ  الصغٓر التهٓو
 الصغر، وهتىاٌْ الصغٓر لإلقراض الفمسطٓىٓة الشبكة) الههولة والجٍات الرسهٓة الجٍات لدى

2009.) 

 جدة فْ لمتىهٓة اإلسالهْ البىؾ وتحدٓداً  التقمٓدٓٓف، الههولٓف إلِ إضافة جدد، ههولٓف دخوؿتـ كها 
 أطمؽ والحقاً  فمسطٓف، فْ عاهمة هؤسسات 5 هع صغٓرة بهبالغ تجٓربٓة اتفاقات قدع إلِ بادر الذيو 

)دٓب(  اقتصادٓاً  الهحروهة األسر عف الفقر تخفٓؼ هشروع اإلىهائْ الهتحدة األهـ برىاهج هع بالتعاوف
ؿ قطاع لدعـ  أسالٓب إشاعة فْ أثري الدخوؿ لٍذا وكاف. دوالر همٓوف 15 تتجاوز بهوازىة التهٓو

ؿا ؿ صىاعة فْ اإلسالهْ لتهٓو  .(2010)غاىـ،  فمسطٓف فْ الصغٓر التهٓو

عاـ  وزارة التخطٓط والتعاوف الدولْ التقٓرر الوطىْ حوؿ تقٓٓـ الفقر بالهشاركة والذي أعدتًوفْ 
اإلقراض األصغر أف كثٓر هىٍـ غٓر راضٓف عف براهج  ت ىتائجًسطٓىٓٓف أظٍر ملمفقراء الف 2002

وقد  ، وقصر فترات السداد، وارتفاع ىسبة الفائدة.الهطموبٓف كفالءالعدـ توفر  ، حٓثبسبب شروطٍا
أىٍا  شعروا التْ األخرى التهكٓىٓةاإلجراءات  هف عدداً  وف الذي شهمٍـ االستطالعالفمسطٓىٓ الفقراءقدـ 
 ٓرلتطو  الفمسطٓىٓة الوطىٓة لسمطة، وهف ضهىٍا تعاوف االفقر هف الخروج عمِا هساعدتٍـ شأىٍ هف

 خمؽ فْ تٍـهساعد الفقٓرات الىساء طمبتو . عهؿ فرص خمؽ أجؿ هف الخمٓج دوؿ هع أفضؿ عالقات
 الشباب كها اقترح. بٓع الهأكوالتو  التجهٓؿ، هستحضرات، الىسٓج، الخٓاطة هثؿ عهؿ هىزلٓة فرص
 قروضو  ، باإلضافة إلِ وجود براهج هىحلمطالب العهؿ سوؽاهج لمتوجًٓ الهٍىْ و بر  إىشاء الفقراء

 (.MOPIC, 2002) الفقٓرة األسر هف الهتفوقٓف لمطمبةجاهعٓة 

كها أف الهؤسسات الدولٓة كاألوىروا والتْ تعتبر هف أٌـ الهؤسسات الدولٓة التْ تقدـ الهساعدات 
 بعد الخدهة تقدٓـ حٓث هف الثاىْ الهركز وتحتؿاالجتهاعٓة لألسر الفقٓرة فْ األراضْ الفمسطٓىٓة، 

، حٓث تقوـ األوىروا هف خالؿ برىاهج شبكة األهاف االجتهاعْ بتقدٓـ االجتهاعٓة الشؤوف وزارة
الهساعدات الغذائٓة والىقدٓة بشكؿ دوري، والخدهات الصحٓة والتعمٓهٓة لالجئٓف الفمسطٓىٓٓف. وكذلؾ 

 خالؿ الفمسطٓىٓٓف لالجئٓف الطارئة الهساعدات توفٓر إلِ ٍٓدؼ الذي الطارئة الهساعدات برىاهج
براهج  1991كها أىشأت األوىروا عاـ  .الطبٓعٓة الكوارث أو والصراع الحروب عف الىاجهة األزهات
ؿخاصة ب توفٓر فرص إدرار الدخؿ لالجئٓف الفمسطٓىٓٓف الصغٓر وهتىاٌْ الصغر والتْ قاهت ب التهٓو

 ,Parvathaneni). لكىٍا ال تأخذ باالعتبار هعآٓر الفقر والجهاعات األخرى الفقٓرة أو الهٍهشة
2004).  



45 
 

 الغربٓة الضفة فْ الفمسطٓىٓٓف الالجئٓف هف% 4.1 ىسبتً لها ات الغذائٓة والىقدٓةالهساعد تقدٓـ ٓتـو 
 وخط األسرة إىفاؽ هستوى بٓف ها الفجوة جسر هبدأ عمِ األوىروا وتعتهد .غزة قطاع فْ% 8.4و

ذا لدٍٓا، والهسجمة الهستحقة سرلأل الىقدٓة اتعدالهسا تقدٓـ فْ الفقر  الىقدٓة الهساعدات أف ٓعىْ ٌو
 وبالتالْ ،"جوعِ" ىٍـأ عمِ صىفوفُٓ  الذٓف الهسجمٓف ٓفجئالال هف قمٓمة ىسبة سوى تغطْ ال الدوٓرة
ة، لٓست البرىاهج ٌذا عمِ الهترتبة أثار فإف  جئٓفالال أوساط بٓف الفقر ظاٌرة هف تحد وال تىهٓو

ذا الغذائْ، الوضع تحسٓف عمِ جداً  ودةهحد آثار لٍا ٓكوف وقد الفمسطٓىٓٓف،  األخذ ضرورة ٓعىْ ٌو
بالحسباف  االجتهاعٓة الحهآة قطاع فْ العاهمة الرسهٓة السمطة هؤسسات قبؿ هف االعتبار بعٓف

 (.2012، الفمسطٓىْ االقتصادٓة السٓاسات أبحاث هعٍد)

تأثٓر واضح فْ الحد هف  بأف هساعدتٍا، رغـ أف لٍا 2009كها أوضح تقٓرر ىشرتً األوىروا عاـ 
 شدة الفقر، إال أىٍا لـ تكف عاهؿ رئٓسْ فْ تقمٓص هعدالت الفقر وأعداد الالجئٓف الفقراء بسبب
استهرار تدٌور األوضاع االقتصادٓة واالجتهاعٓة والتْ جعمت تمؾ الهساعدات غٓر كافٓة لوقؼ 

حؿ هشكمة الفقر عف طٓرؽ إهكاىٓة  استفحاؿ الفقر بٓف الالجئٓف الفمسطٓىٓٓف، حٓث دعا التقٓرر إلِ
ىٍاء  الوصوؿ لكؿ أىحاء األراضْ الفمسطٓىٓة فْ الضفة الغربٓة وفؾ الحصار عف قطاع غزة، وا 
العزلة بٓف الضفة والقطاع هف جٍة وعف العالـ الخارجْ هف جٍة أخرى، حٓث سٓتـ بذلؾ تشجٓع 

ب الشباب والعهالة الفمسطٓىٓة التْ األسواؽ الخارجٓة والداخمٓة، وخمؽ فرص توظٓؼ كافٓة الستٓعا
 .(UNRWA, 2009)فقدت عهمٍا داخؿ األسواؽ االسرائٓمٓة فْ السىوات الهاضٓة 

أف لٍذي الهساعدات بعض ب( 2012) الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ بٓاىات وقد أظٍرت
ألىهاط  ساعدات وفقاً ٌذي اله التأثٓر عمِ هعدالت الفقر، حٓث أىٍا أظٍرت أف ىسبة الفقر بدوف وجود

أي تـ  %25.8، فْ حٓف أف الهساعدات قمصتٍا إلِ %31.5 االستٍالؾ الحقٓقْ تصؿ إلِ
ا بىسبة الوطىْ الفقر هعدالت خفٓضت  ساٌهت فقد ،الهدقع بالفقر أها فٓها ٓتعمؽ %.18.1 هقداٌر

تمقْ  % بعد12.9% قبؿ تمقْ الهساعدات إلِ 18.2هف  الىسبة بتخفٓض الطارئة الهساعدات
ا بىسبة األفراد بٓف الهدقع الفقر بتخفٓض ساٌهت قد الهساعدات أف الهساعدات. أي  %.29.1 هقداٌر

والفقر  الفقر ىسب تخفٓض فْ دور لٍا غزة قطاع فْ الهساعدات أف ٓتضح أدىاي الجدوؿ خالؿ هفو 
أخرى ٓجب  . لكف هف جٍةالغربٓة الضفة فْ هىً أكبر غزة قطاع فْ الدور ٌذا أف وىجد ،الشدٓد

مٓة الهساعدات التْ قدهت، هف حٓث كفآة تخفٓض ىسب الفقر بالدرجة التْ اعفحص هدى كفاءة وف
هكاىٓة تخفٓض ىسب الفقر بشكؿ أكبر هف ذلؾ لو تهت إدارة الهساعدات بشكؿ  ظٍرت أعالي، وا 

ر آلٓات االستٍداؼ لدى الهؤسسات العاهمة فْ هجاؿ هكا العهؿ عمِ أفضؿ فْ حاؿ تـ فحة تطٓو
اً  بىاء تدخالت تىحِ هىحاً ، و الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة حٓث  وال تقؼ عىد الجواىب اإلغاثٓة. تىهٓو
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أىً بشكؿ عاـ فإف براهج هكافحة الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة ها تزاؿ تركز عمِ الىواحْ االغاثٓة 
، بٓىها البراهج لٍـ لهتوفرةا الهوارد حٓث هف الفقراء هجتهع فْ لمتبآف التحسس ضعٓفةوالتْ تكوف 

مٓتٍا هحدودة وفْ طور التأسٓس، كها أىً ال ٓتـ ربطٍا بالخصائص االقتصادٓة اعالتىهوٓة ها زالت ف
 والدٓهغرافٓة لمفقراء.

 2133; ىسبة الفقر بيف األفراد بعد وقبؿ تمقي الهساعدات في األراضي الفمسطيىية، 2.3جدوؿ رقـ 

 الهىطقة

 الفقر الهدقع الفقر

قبؿ تمقي 
 الهساعدة

بعد تمقي 
 الهساعدة

ىسبة 
تخفيض 

 الفقر

قبؿ تمقي 
 الهساعدة

بعد تمقي 
 الهساعدة

ىسبة 
تخفيض 

 الفقر
 19.6 7.8 9.7 11.9 17.8 20.2 الضفة الغربية

 33.9 21.1 31.9 22.2 38.8 49.9 قطاع غزة
األراضي 
 الفمسطيىية

31.5 25.8 18.1 18.2 12.9 29.1 

ات (.ب2012) الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ الجٍازالهصدر;   ،الفمسطٓىٓة: اإلىفاؽ األراضْ فْ الهعٓشة هستٓو
 .35 ، صفحة2011االستٍالؾ، الفقر 

 ـالغالبٓة هف الفقراء لدٍٓ ( أف ,2118UNDPبرىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ )لوقد كشفت دراسة 
لمخروج هف دائرة الفقر، فالهشكمة ال تكهف شكؿ أو أكثر هف الهوارد االقتصادٓة ٓستطٓعوف استخداهٍا 

ىها فْ كٓفٓة استخداهٍا. وقد تـ تصىٓؼ ٌذي األسر تبعًا لٍذي الهوارد إلِ: أسر  فْ توفر الهوارد وا 
%(، أسر 13.7%(، أسر لدٍٓا هشآرع قائهة )5.9لدٍٓا أفراد فْ سف العهؿ لكف ٓىقصٍا الخبرة )

ر لدٍٓا خطط أو أفكار إلىشاء هشروع ولـ تىفذٌا %(، أس14.5تهتمؾ هوارد طبٓعٓة كاألرض )
%( 2.8%(، وتوجد ىسبة قمٓمة هف األسر )13.3%(، أسر كاف لٍا هشآرع سابقة وفشمت )44.5)

التْ تهتمؾ هورد بشري هع خبرة هحدودة ولكف ٓفقد أي ىوع هف الهوارد األخرى، ولدًٓ توجً سمبْ 
%( وتشكؿ 5.3جد أسر أفرادٌا خارج القوى العاهمة )هكاىٓة الخروج هف دائرة الفقر. كها تو إحوؿ 

تـ استٍدافً هف خالؿ الرعآة االجتهاعٓة الهختمفة عمِ شكؿ  القطاع األكثر تٍهٓشًا اجتهاعًٓا ٓو
ا.  هساعدات هالٓة وعٓىٓة وغٌٓر

ر ىحو األولِ الخطة وضع إلِ االجتهاعٓة الشؤوف وزارة تطهحو   الفقراء، وتحدٓد استٍداؼ آلٓة تطٓو
ؿ ذلؾ وبعد لٍـ، الالزهة االحتٓاجات وكـ ىوع تحدٓد ثـ وهف  إدارة عمِ القدرة تهمؾ التْ األسر تحٓو

قراهىح و  براهج إلِ هشآرع مٍا ضا   الخطة ف توجًأ كها .دخمٍا إىتاج فْ ىفسٍا عمِ لالعتهاد تٌؤ
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 الهقدهة الهساعدات ىظاـ تحدٓث ىحو الغوث لوكالة 2015-2010 دىهال الهتوسطة االستراتٓجٓة
 فْ والتىهوي غاثْاإل البعد بٓف  الدهج وترسٓخ االستٍداؼ، فْ أعمِ كفاءة ٓحقؽ بحٓث لمفقراء
 خارداإل وفرص اإلقراض خدهات ٓزادةهف خالؿ توفٓر الخدهات الصحٓة والتعمٓهٓة، و  براهجٍا

 االقتصادٓة السٓاسات أبحاث هعٍد) عهؿ عمِ الحصوؿ فرص وتحسٓف والفقراء، لمهٍهشٓف
 (.2012، الفمسطٓىْ

 المبحثخالصة  

 لألراضْاالسرائٓمْ  حتالؿاال استهراربسبب  تشٍد ظاٌرة الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة تزآدًا كبٓراً 
 الهتهثمة التعسفٓة اإلسرائٓمٓة اإلجراءاتو  ،اإلسرائٓمْ لالقتصاد الفمسطٓىْ االقتصاد وتبعٓة ،الفمسطٓىٓة

 ،الهستوطىات وبىاء وهصادرتٍا األراضْ وتجٓرؼ والدهار بعادواإل واالعتقاؿ القتؿ عهمٓات فْ
 الحواجز إقاهة، البعض بعضٍا عف الفمسطٓىٓة الهدف وعزؿ االغالقات ،وحرقٍا األشجار واقتالع
ر التىهٓة عهمٓة أهاـ تقؼ عوائؽ كمٍا التحتٓة، البىٓة وتدهٓر ،العىصري الفصؿ جدار وبىاء  فْ والتطٓو

 .الفمسطٓىٓة األراضْ

ادة فْ ىسبة الفقر والبطالة فقد ازدادت الهسؤولٓة الهمقاة عمِ عاتؽ السمطة الوطىٓة  وىتٓجة لٍذي الٓز
 الفقراء إهدادالفمسطٓىٓة والهؤسسات الحكوهٓة والخاصة لهكافحة الفقر وتقمٓص فجوتً عف طٓرؽ 

  إلغاثْ.والتخفٓؼ هف هعاىاتٍـ هف خالؿ براهج غمب عمٍٓا الطابع ا بالهعوىة والهعوٓزف

ر سٓاستٍا تجاي الفقراء 2006) الفقراء لهساعدة االستشآرة الهجهوعةأوصت  وقد ( الحكوهة إلِ تطٓو
ؿ األصغر هف خالؿ " الفقر براثف هف لإلفالت" برىاهج الفمسطٓىٓٓف الذٓف لٓسوا جآٌزف بعد لمتهٓو

 غزة وقطاع الغربٓة لضفةا فْ وعائالت أفراداً  العدٓدٓف الفقراء أجؿ هف التصهٓهات بأحدث ٓتهٓز
 بإٓرادات تدفقات لٍـ ولٓس االجتهاعٓة الهساعدات عمِ آلٓاً  اعتهاداً  الراٌف الوقت فْ ٓعتهدوف الذٓف

 رؤوس وحشد الهٍارات لتعمـ الفرصة الفمسطٓىٓٓف الفقراء ح، وأف ٓتـ هىالصغرى القروض هىٍا ٓسددوف
 عمِ ٓحصموا ألف قادٓرف هقترضٓف ٓصبحوا ْلك(، االدخار ىظاـ تعمـ خالؿ ف)ه الالزهة األهواؿ
حّثت عمِ دعـ وتهكٓف  2013-2011كها أف خطة إقاهة الدولة وبىاء الهستقبؿ  .الصغرى القروض

و ها ٓقوـ بً  ر وتشجٓع براهج التهكٓف االقتصادي ٌو ـ عبر تطٓو الهواطىٓف الفقراء والضعفاء وأسٌر
( هف خالؿ تقدٓـ الهىح الهالٓة لألسر الفقٓرة DEEPبرىاهج تهكٓف األسر الهحروهة اقتصادًٓا )

لهساعدتٍا فْ إىشاء هشآرع خاصة بٍا تساعدٌا فْ إدرار الدخؿ وتحقٓؽ االستقاللٓة االقتصادٓة 
و هوضع دراسة ٌذا البحث وسٓتـ الحدٓث عىً بالتفصٓؿ خالؿ الهبحث التالْ. ،عمِ الهدى البعٓد  ٌو
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 مقدمة 1.2.1

ؿ الصغٓر إحدى التدخالت التقمٓدٓة فْ هواجٍة الفقرت وتعٓزز خمؽ فرص عهؿ  عتبر براهج التهٓو
ؿ توسع هف الخٓارات الهتاحة لٍـ العتهاد جدٓدة ادة قدرة الفقراء عمِ الوصوؿ إلِ التهٓو ، حٓث أف ٓز

لدرجة أىً ة الهاىح الجٍات بٓو ٓحظِ بشٍرة كبٓرة حالٓاًكها أىً  .استراتٓجٓات سبؿ عٓش إٓجابٓة
ؿ ؤلِ ٓىظر أو هو خطراً أصبح ٌىاؾ  عىدالهشاكؿ. و جهٓع ٓىاسب ؿشاه كحؿ األصغر التهٓو

ؿ تقٓٓن ٓجب فإىً ،ها هشكمة ؿلح األدَات ؿأفض اختٓار . الهتَفرة ؿالبدائ كأحد بعىآة األصغر التهٓو
 َتحسٓو ،ٓرةالصغ الهىح َتَفٓر ،التأهٓو َخدهات الهدخراتتكوف  ربها الحاالت هو العدٓد ففْ
 لتخفٓف فاعمٓةأكثر  األخرُ الهالٓة غٓر َالخدهات ،َالتدرٓب التَظٓف َبراهج ،األساسٓة البىٓة
ؿ أو كها. جدٓدة ؿعه فرص َخمق الفقر حدة  ٓكوف عىدها هالئهاً ٓكوف عاهة بصفة األصغر التهٓو
 عبئاً مقٓخ فربها األخرُ الحاالت فْ أها ،لألسرة كاؼ ىقدّ قائن َتدفق اقتصادّ ىشاط ٌىاك
 .(Parker & Pearce, 2002) ؤضافٓاً

( أشارت إلِ أف ٌىاؾ ىسبة كبٓرة هف  ,2118UNDP)برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ وفْ دراسة ل
 األسر الفقٓرة فْ األراضْ الفمسطٓىٓة لدٍٓا أفكار لهشآرع صغٓرة ولكف لـ تىفذٌا ألسباب هىٍا ىقص

ؿ، ىقص الخبرة، أو عدـ استقرار الوضع االقتصادي. كها أف الىسبة األكبر هف ٌذي األسر ال  التهٓو
ؿ الهشروع عف طٓرؽ هؤسسات اإلقراض ألسباب دٓىٓة، أو بسبب الظروؼ االقتصادٓة  ٓىوي تهٓو

 السٓئة لألسرة، أو غٓاب الكفاالت الهطموبة.

ر براهج تقوـ عمِ بىاء قدرات   وىقؿ هف جٍة عف طٓرؽ التدٓرب الفقراءلذلؾ ظٍرت الحاجة إلِ تطٓو
و ها ٓقوـ عمًٓ برىاهج  هف جٍة أخرى األصوؿ لٍـ التهكٓف لمهساعدة فْ بدء أىشطة اقتصادٓة ٌو

ساٌـ فْ  اإلىساىٓة، اإلغاثة عهمٓات وراء ها إلِ تجاوزدٓب الذي ٓ-الهحروهة االقتصادي لألسر ٓو
دٓة االقتصادٓة عمِ استقباؿ لهساعدتٍا فْ الخروج هف حالة االعتها الفقٓرة تهكٓف العائالت الفمسطٓىٓة

ؿ والوصوؿ إلِ  الهساعدات لتصبح قادرة عمِ توفٓر الدخؿ بشكؿ هستقؿ  األصغر.خدهات التهٓو

 خمفية عاهة عف البرىاهج 3.4.3

 لألسرتجٓربْ  بتىفٓذ برىاهج UNDPاإلىهائْ  الهتحدة األهـ برىاهج قاـ 2007 عاـ هىتصؼ فْ
و برىاهج الفمسطٓىٓة ْاألراض فْ هزهىاً  التْ تعاىْ فقراً   لألسر التهكٓف االقتصادي الهحتمة ٌو

 (Deprived families Economic Empowerment Program- DEEPدٓب )-الهحروهة
هوؿ هف قبؿ البىؾ اإلسالهْ هُ أهٓركْ. البرىاهج  دوالر همٓوف 30 شٍرًا وبمغت هوازىتً 30هدتً 

ف و ة الشؤ ر السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة )وزا عكة هخرى وبالشرالمتىهٓة وبعض الصىادٓؽ العربٓة األ
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برىاهج ٍٓدؼ بشكؿ أساسْ إلِ تهكٓف العائالت . الوزارة العهؿ(و االجتهاعٓة، وزارة التخطٓط، 
 كوىٍـ وهف الفمسطٓىٓة التْ تعاىْ هف الفقر والفقر الهدقع وهساعدتٍا عمِ الخروج هف ٌذي الحالة

وذلؾ عف طٓرؽ  ،حالة اعتهاد اقتصادي ذاتْ كاهؿ وهستداـ لتصؿ إلِ لمهساعدة اإلىساىٓة هتمقٓف
دهاجً فْ سوؽ العهؿ هف خالؿ التأٌٓؿ والتدٓرب وتقدٓـ الهىح والقروض إىهاء رأس الهاؿ البشري  وا 

ر قدرات الهؤسسات العاهمة فْ  .الهٓسرة وتشجٓع الهشآرع الصغٓرة كها أف البرىاهج ٍٓدؼ إلِ تطٓو
صب ذلؾ كمً  ٌدافٍا بكفاءةٌذا الهجاؿ، بحٓث تحقؽ أ وفعالٓة أكبر، وتساىد الفقراء بطٓرقة أفضؿ. ٓو

  .(2008)جاهعة بٓرٓزت،  فْ الهساٌهة بتقمٓؿ ىسبة الفقر عمِ الهستوى الوطىْ

الُهكوف األوؿ ؛ هف الخدهات الهوجٍة لمفقراء بشكؿ هباشر ٓتكوف برىاهج دٓب هف ُهكوىٓف رئٓسٓٓف
ؿ األصغر اإلسالهْ(، و ات الٓشهؿ هجهوعة هف أىشطة الخده الُهكوف الثاىْ ٓشهؿ هالٓة )التهٓو

 ٌاتٓف دهج هف والٍدؼ هجهوعة هف أىشطة الخدهات غٓر الهالٓة )ِهىح التهكٓف االقتصادي(.
 التحتٓة البىٓة بإىشاء أوالً  لمقٓاـ الهىح ُهكوف استخداـ عمِ الهحروهة األسر هساعدة ٌو الخدهتٓف

ؿ عمِ الحصوؿ خالؿ هف ذلؾ بعد ثـ ،الالزهة االقتصادٓة  تحقٓؽ إلِ السعْ الصغر، هتىاٌْ التهٓو
ستٍدؼ. االقتصادٓة واالستقاللٓة االستداهة  ٓقعوف الذٓف األشخاص أي الفقراء، أفقر (دٓب) برىاهج ٓو

  (El-madhoun et al., 2009). وطىٓاً  عمًٓ الهتفؽ الفقر خط تحت

ة وطىٓة شٓركة لتىفٓذ الىشاطات والتدخالت الهختمفة هع كها أف البرىاهج ٓعتهد عمِ هؤسسات هحمٓ
لتصهٓـ أشكاؿ التدخالت الهىاسبة، سواء  األسراألسر الهستٍدفة، فتعهؿ بشكؿ هباشر وتشاركْ هع 

ؿ األصغر أو هىح التهكٓف االقتصاديكاىت فْ  هؤسسة  22. الهؤسسات األٌمٓة وعددٌا التهٓو
ؿ األصغر وعددٌا   سسات.هؤ  6وهؤسسات التهٓو

 36ٓقارب  بها أسرة فمسطٓىٓة فقٓرة 6,600 حوالْ البرىاهج فقد استٍدؼ 2011 العاـ ىٍآة وحتِ
أسرة هف هىح التهكٓف االقتصادي، هتوسط قٓهة الهىحة  4,400أهٓركْ، حٓث استفادت  همٓوف دوالر

هف براهج أسرة  1,841دوالر أهٓركْ لألسرة الواحدة. كها استفاد  5,530الهقدهة بمغت حوالْ 
ؿ األصغر اإلسالهْ بقٓهة إجهالٓة   . (UNDP, 2011)همٓوف دوالر أهٓركْ 6.35التهٓو

 

 أٌداؼ البرىاهج  3.4.4

ٓسعِ البرىاهج إلِ هكافحة الفقر عف طٓرؽ تحسٓف سبؿ العٓش لألسر الفمسطٓىٓة التْ تقع خط 
وتحسٓف الدخؿ واألهف  ،قٓرةالفقر، ٓشهؿ ٌذا تحسٓف األىشطة االقتصادٓة التْ تقوـ بٍا األسر الف

وفْ الىٍآة خروج األسر هف دائرة الفقر هف  واىخفاض حساسٓة التعرض لسٓاؽ االىكشاؼ، ،الغذائْ
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ؿ  خالؿ توفٓر القدرة عمِ الوصوؿ إلِ رزهة أىشطة شبكة األهاف االجتهاعْ التعٓزٓزة وخدهات التهٓو
 األصغر.

ألسر الفقٓرة فإف البرىاهج ٓحقؽ الهخرجات التالٓة والتْ ولتحقٓؽ الٍدؼ أعالي وتقدٓـ الدعـ والخدهات ل
 : (UNDP, 2011) ركز عمِ هكوىاتً األربعةت

تقدٓـ الدعـ لتىهٓة رأس الهاؿ البشري والهالْ لألسر شدٓدة الفقر والتْ دخمٍا الحالْ ال ُٓهّكىٍا هف  .1
ؿ األصغر التقمٓدٓة، هف خالؿ أىشطة شبكة األ هاف االجتهاعْ التعٓزٓزة االستفادة هف براهج التهٓو

)الهىح، التدٓرب، اإلشراؼ( والتْ تهّكىٍا هف البدء فْ أىشطة ُهدرة لمدخؿ لكْ تصبح قادرة عمِ 
 إعالة ىفسٍا باستقاللٓة. 

  
ر أىشطة اقتصادٓة لألسر الفقٓرة، حٓث ٓعهؿ البرىاهج هع  .2 تقدٓـ خدهات هالٓة إلىشاء أو تطٓو

ؿ األصغر هف خالؿ  ؿهؤسسات التهٓو )الهرابحة والقرض الحسف(،  لمقروض إسالهْ توفٓر تهٓو
 ٌا.وتغطٓة العجز الهالْ الذي ٓحد هف قدرة الهؤسسات عمِ تشغٓؿ القروض وهتابعة تسدٓد

 

ؿ األصغر( .3 تجاي خدهة  بىاء الهؤسسات الشٓركة فْ البرىاهج )الهؤسسات األٌمٓة وهؤسسات التهٓو
ر قدرات العبىاء و ، حٓث ٓتـ الفقراء فْ هجاؿ دراسة وتحمٓؿ األسر  اهمٓف فْ ٌذي الهؤسساتتطٓو
والتزاهٍـ فْ هعآٓر االستٍداؼ لمبرىاهج والهشآرع التْ تخدـ الفقراء وتمبٓة احتٓاجاتٍا،  الفقٓرة،

ر األعهاؿ ودراسة الجدوى االقتصادٓة و   دارة الهشآرع الصغٓرة.ا  باإلضافة إلِ تطٓو
 

و ٓستٍدؼ فٓرؽ العهؿ عمِ هأسسة البرىاهج كعىواف لت .4 قدٓـ الههارسات الجٓدة لهكافحة الفقر، ٌو
ر  العهؿ فْ البرىاهج والسٓاسات واالجراءات التْ ٓعهؿ عمٍٓا البرىاهج. وذلؾ لضهاف تطٓو

دارة البراهج الوطىٓة لمفقر، حٓث ا  عىِ فْ قضآا الفقر ودعـ و البرىاهج كآلٓة أو هؤسسة وطىٓة تُ 
ر اإتعهؿ  ٌمٓة البرىاهج والوزارات والهؤسسات األلهوارد البشٓرة العاهمة فْ دارة البرىاهج عمِ تطٓو

جراءات العهؿ وهىاٌج العهؿ هع اأوالهؤسسات الهالٓة، وستعهؿ  لفقراء. ٓضًا عمِ تطوٓر أدلة وا 
ٓجاد ترتٓبات قاىوىٓة وتىظٓهٓة لمبرىاهج، لضهاف سالهة العهؿ باإلضافة إلِ العهؿ عمِ إ

 داء.ولهراجعة التقدـ تجاي األ

 التهكيف االقتصادي عبر الهىح 3.4.5

ىشاء أىشطة هدرة ٓقـو هكوف الهىح  بهساىدة األسر التْ تقع تحت خط الفقر الهدقع فْ تصهٓـ وا 
والعهؿ التشاركْ  ،لمدخؿ. ٓعتهد إىشاء ٌذي األىشطة عمِ تحمٓؿ قدرة األسر والهوارد الهتوفرة لدٍٓا

عف طٓرؽ  فْ صٓاغة استراتٓجٓات سبؿ عٓش إٓجابٓةهعٍا عمِ تصهٓـ أىشطة هدرة لمدخؿ تساٌـ 
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وهف ثـ تحدٓد الهوارد  ،رٓٓزارة األسر الهتقدهة لالستفادة هف البرىاهج والتأكد هف هوافقتٍا لمهعآ
والقدرات التْ هف الههكف أف ٓتـ تصهٓـ التدخالت عمِ أساسٍا وهف ثـ تىفٓذٌا هف خالؿ الهىح التْ 

 شٍراً  18هدة  ذلؾ تقوـ الهؤسسات الشٓركة بهتابعة األسر الهستفٓدة ٓقدهٍا البرىاهج. إضافة إلِ
  .الهشروعوهساىدتٍا فْ إدارة 

أف برىاهج دٓب ٓركز عمِ األسرة بأكهمٍا خالفًا لمكثٓر هف البراهج التْ تقوـ عمِ استٍداؼ كها 
بار السف والهرضِ، الفئات الهٍهشة اجتهاعًٓا، هثؿ األسر التْ ترأسٍا ىساء واألراهؿ والهطمقات وك

 حٓث أف ٌذي الفئات الهٍهشة اجتهاعًٓا قد ال تكوف بالضرورة ٌْ األكثر فقرًا فْ الهجتهع الفمسطٓىْ
 (.2008)فاو وهاس، 

 هف أكبر قدر تحقٓؽ ىحو تقدـ إلحراز السبؿ أفضؿ وتحدٓد هىاقشة األسرة ألفراد تٓح برىاهج دٓبٓو 
شراؾ، و االقتصادي االستقالؿ واالختٓار  التدخالت جهٓع وتقٓٓـ وتىفٓذ تصهٓـ فْ ستفٓدةاله األسر ا 
 ٓصفً لها وفقاً  وأولوٓاتٍـ احتٓاجاتٍـ لهىاقشة الوقت هف ٓكفْ ها األسر هىح ٓتـ كها. دة بدائؿبٓف ع
 لفٍـوذلؾ  (واالجتهاعٓة ،الهالٓة، الهادٓة، الطبٓعٓةالبشٓرة، الهوارد ) "الخهسة الهوارد" بػ دٓب برىاهج
 وها األسرة تهمكً ها أساس عمِ واحدة كحزهة التدخالت تصهٓـ ٓتسىِ حتِ الزوآا، جهٓع هف األسرة
 هىحة صورة فْ لألسرة هشروع كؿ وُٓقَدـ .أٌدافٍا لبموغ وسائؿ هف اتخاذي عمٍٓا ٓجب وها تحتاجً
 El-madhoun). التدخؿ ىوع أساس عمِ تتحدد $8000و $4000 بٓف تتراوح هختمفة هالٓة بسقوؼ

et al., 2009) 

 تتبىاي الذي الفاخورة برىاهج خالؿ هف كاهمةف أبىاء هستفٓدي دٓب هف هىح دراسٓة ه عددكها استفاد 
فْ الحرب عمِ غزة خالؿ ىسبة لهدرسة الفاخورة والتْ تعرضت لمقصؼ اإلسرائٓمْ ) هوزة الشٓخة

 (درسةهف الهدىٓٓف الذٓف احتهوا باله 43حٓث سقط ها ٓقارب  2008ىٍآة دٓسهبر 
(www.fakhoora.org،  :08/201225/تآرخ االطالع).  هوؿ الهُ دٓب  برىاهجهستفٓدي  تمقِكها

ـ هجتهع الدراسة( الٓاباىْالصىدوؽ هف  باً  )ٌو حوؿ كٓفٓة  ساعات ٓوهٓاً  8بواقع  ٓوهاً  12هدتً  تدٓر
   .2هسؾ الدفاتركتابة خطة العهؿ، إدارة الهشآرع، و 

 الهرحمة الثاىية هف البرىاهج 3.4.6

ذي الهرحمة  2012فْ ىٍآة  الهرحمة الثاىٓة هف البرىاهجستبدأ  وستبمغ قٓهة  د إلِ أربع سىواتتتهسٌو
هف  وستكوف ٌذي األسر، أسرة هف خالؿ هىح وقروض 16,000همٓوف دوالر وتشهؿ تهكٓف  90 الهىح

زارة الشؤوف االجتهاعٓة ولدٍٓا هوارد تهكىٍا هف االىخراط فْ أىشطة األسر الفقٓرة والهٍهشة لدى و 

                                                           

 .2012 أغسطسفْ قطاع غزة،  هركز الهؤسسات الصغٓرةفْ  هىسؽ برىاهج التدٓربهع  ٌاتفٓة هقابمة 2

http://www.fakhoora.org/
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دخالٍا فْ عهمٓة التىهٓة ، اقتصادٓة لمخروج هف دائرة الفقر تآرخ  ،www.mosa.pna.ps)وا 
 الشؤوف لتوطٓف وتهمٓؾ الهشروع لوزارةوقد كاف ٌىاؾ هحاوالت  .(29/08/2012االطالع: 
إال أف الهرحمة الثاىٓة هف البرىاهج سٓستهر فْ تىفٓذٌا برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ االجتهاعٓة 

 .3وبالتعاوف هع وزارة الشؤوف االجتهاعٓة

 المبحثخالصة  

 تصهٓهٍا تـ التْ الهشآرع هفبرىاهج التهكٓف االقتصادي لألسر الفمسطٓىٓة الهحروهة )دٓب(  ٓعد
 بادر الذياألراضْ الفمسطٓىٓة و  فْ الشدٓد الفقر هف تعاىْ خاصة التْ الفقٓرة األسر أوضاع لهعالجة

مً دعهً إلِ . UNDP لمتىهٓة الهتحدة األهـ برىاهج إشراؼ تحت لمتىهٓة اإلسالهْ البىؾ وتهٓو
ٍدؼ  مٍا الفمسطٓىٓة ألسراالقتصادٓة ل وضاعاأل تحسٓف إلِ البرىاهجٓو  وهعتهدة هىتجة أسر إلِ وتحٓو

 .هىً ٓعاىوف الذي الفقر هف والحد اقتصادٓاً  ذاتٍا عمِ

الدراسات السابقة والتْ استفادت هىٍا الباحثة فْ هعالجة هوضوع  ضاستعراخالؿ الفصؿ التالْ سٓتـ 
 الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2012هقابمة هع هدٓر عاـ الحهآة االجتهاعٓة  فْ وزارة الشؤوف االجتهاعٓة فْ قطاع غزة، سبتهبر  3

http://www.mosa.pna.ps/
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 الدراسات السابقة
 

 .مقدمة 
 .الدراسات المحلية 
 .الدراسات العربية 
 .الدراسات األجنبية 
 .التعقيب على الدراسات السابقة 

 

 

 

 

 الثالثالفصل  
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 مقدمة 2.1

 أف سةدرا ألي ٓهكف الحٓث  الجادة، عمهٓةال الدراسة هكوىات هف ٌاـ هكوف السابقة تراساالد تعتبر
 وتثري الباحث تفٓد أف ىٍاشأ هف التْ السابقة، والهعارؼ راتالخب إلِ االستىاد بدوف أٌدافٍا تحقؽ
 الدراسات تعددتوقد  .راسةالد هجاؿ فْ ىتائج هف الباحثٓف إلًٓ توصؿ ها عمِ اطالعً عبر هعارفً
 العربْ الهستوى عمِ أو الهحمْ الهستوى عمِ سواء الفقر هوضوع تتىاوؿ التْ والتطبٓقٓة الىظٓرة
 عمِ القائهة والجٍات ،اٌتهاهاتٍا فْ الهتبآىة الدراسات هف هجهوعة الفقر هوضوع عالج، وقد والدولْ
 هىٍا التخفٓؼ أو الفقر لظاٌرة حد وضع إلِ تسعِ ةٓىهتبا وآراء هختمفة، هىٍجٓات وفر هها إعدادٌا،

و كبٓر، حد إلِ  الدراسات هف لعدد َعرض ٓمْ وفٓها. الدراسة هوضوع هعالجة فْ الباحثة فادأ ها ٌو
 إلِ السابقة الدراسات تصىٓؼ تـ وقد هباشرة. غٓر أو هباشرة بصورة الدراسة هوضوع تىاولت التْ

 .أجىبٓة ودراسات، عربٓة دراسات هحمٓة، دراسات

 الدراسات الهحمية 4.3

 دراسة) اإلسالهية بالهفاٌيـ ارتباطً وهدى غزة قطاع يف الفقر خط هستوى( "3123خفاجة ) .2
 ".(هقارىة

 وفؽ فْ قطاع غزة وتحدٓد االختالفات فْ هفٍوـ الفقر الفقر ٌدفت الدراسة إلِ تشخٓص ظاٌرة
وقد اعتهدت الدراسة الهىٍج التحمٓمْ الوصفْ وتـ تطبٓقٍا عمِ  الدولٓة والهعآٓر اإلسالهٓة الهعآٓر
. وقد 2010-1995 بٓف ها ةىٓالزه الفترة خالؿ غزة قطاع فْ الفقر خط تحت بعوفٓق الذٓفاألفراد 

 الفقر ظاٌرة عمِ التأثٓر فْ ساٌـ والخدهات لمسمع األسعار ارتفاعكاف هف ىتائج الدراسة إلِ أف 
قطاع غزة إلِ  فْ الخٓٓرة الجهعٓات اىتشار ظاٌرة ، كها أدتالفقراء لدخؿ الشرائٓة القوة واىخفاض

ا بسبب الفقر حدة ٓدتزا  خراجٍـا  و  الفقراء تأٌٓؿ عمِ قدرتٍا وضعؼ غاثٓةاإل الهساعدات عمِ تركٌٓز
ـ دائرة هف  .لمهساعدات تىهوٓة براهج تبىْ خالؿ هف فقٌر

ادةوقد أوصت الدراسة ب  هشآرع توفر خطط عدادإ خالؿ هف الفقراء بتأٌٓؿ الخٓٓرة الجهعٓات اٌتهاـ ٓز
د الداخمٓة وزارة قٓاـ ةوضرور ، لمفقراء اقتصادٓة  الفقراء حالة عف الهعموهات بجهٓع الجهعٓات ٌذي بتزٓو
ؽ األولٓة الهواد بدخوؿ بالسهاح الهستهرة والهطالبة، لمهساعدات فعال الهستحقٓف  إلِ الهىتجات وتسٓو

 ىشاءبإ الفقٓرة سرلأل األساسٓة االحتٓاجات رٓلتوف هستداهة بشٓرة تىهٓة بإحداث االٌتهاـ، و الخارج
 براهج تقدـ التْ والدولٓة الحكوهٓة وغٓر الحكوهٓة سساتؤ اله كؿ بٓف التىسٓؽ لتعٓزز هشترؾ صىدوؽ
 .لمفقراء
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 االقتصادية". التنمية في ودورها غزة قطاع في الصغيرة المشاريع( "3122الفميت ) .3

 االقتصادٓة ٓةالتىه عهمٓة فْ والهتوسطة الصغٓرة الهشآرع هساٌهة هدى ٌدفت الدراسة إلِ توضٓح
 والبالغ غزة، قطاع فْ العاهمة الصغٓرة الهشآرع الدراسة هجتهع ٓشهؿفْ قطاع غزة.  واالجتهاعٓة

 وتـ، ـ 2007عاـ الفمسطٓىْ لإلحصاء الهركزي الجٍاز بٓاىات حسب هشروعاً  20,429 عددٌا
 فْ العاهمة ةالصغٓر  الهشآرع ىسبة هف%  2.5 وشكمت هشروع 510 عددٌا عشوائٓة عٓىة استخداـ
العهؿ  فرص خمؽ فْ هٍهاً  دوراً  تمعب وقد توصمت الدراسة إلِ أف الهشآرع الصغٓرة .غزة قطاع

والبطالة فْ  الفقر حدة هف ٓخفؼ بها لمدخؿ البدٓمة الهصادر إلِ ٓفتقرف الالتْ والىساءلألسر الفقٓرة 
مٓةته صعوبات ٓواجٍوا الصغٓرة الهشروعات أصحاب ف% ه70الهجتهع، وأف   حجـ صغر بسبب ٓو
ا وارتفاع اإلىتاج هستمزهات بعض فْ الىقص، باإلضافة إلِ الضهاىات وىقص الهشروعات ، أسعاٌر

 .الصغٓرة الهشروعات أداء عمِ لمتدٓربكها أكدت الدراسة عمِ األثر اإلٓجابْ 

ؿ الالـز والدعـ القروض توفٓروقد أوصت الدراسة بضرورة   البىوؾ ٓعتشجو  العاهؿ، الهاؿ رأس لتهٓو
ؿ عمِ ؿ هىخفضة، فائدة بأسعار الصغٓرة الهشروعات تهٓو  تىهٓة سبٓؿ فْ جدٓدة ٓرادٓة أفكار وتهٓو

 الحدٓثة اإلدارة ىظـ عمِ الصغٓرة الهشروعات أصحاب تدٓرباقتصادًٓا واجتهاعًٓا، و  الهشروعات
ة سٓاسات رسـ، باإلضافة إلِ لمهشروعات  اإلهكاىٓات تباراالع بعٓف تأخذ شهولٓة، وطىٓة تىهٓو

 .الفمسطٓىْ لمهجتهع الفعمٓة واالحتٓاجات الهحمٓة

( "دور اإلقراض في تىهية الهشاريع الصغيرة" دراسة تطبيقية عمى الهشاريع 3121الدهاغ ) .4
 في قطاع غزة. NGOsالىسائية الههولة هف هؤسسات االقراض 

فْ تىهٓة الهشآرع الىسائٓة  قراضٌدفت الدراسة إلِ تحمٓؿ دور اإلقراض الهقدـ هف هؤسسات اإل
ا أحد الحموؿ الٍاهة 2008-1995الصغٓرة فْ قطاع غزة لمفترة   الفقر هستوى هف محدل باعتباٌر

. وقد تـ تطبٓؽ الهتقدهة الدوؿ بتجارب أسوة الهعٓشة لهستوى وتحسٓف الفمسطٓىْ الهجتهع فْ الهرتفع
ـ هف قبؿ ثالث هؤسسات  هشروع ىسائْ 130الدراسة عمِ عٓىة عشوائٓة تبمغ حوالْ  تـ اختٓاٌر

ْ فاتف، اإلغاثة اإلسالهٓة ؿ األصغر  ،اقراض اختٓرت بىاء عمِ عدد الهشآرع الههولة ٌو ودائرة التهٓو
باألوىروا. وقد كاف هف أٌـ الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أف ٌىاؾ الكثٓر ههف ٓفضموف أسالٓب 

هف هؤسسات اإلقراض تعتهد  ةذلؾ ىسبة اإلقراض الهقدهك ،اإلقراض اإلسالهْ السٓها القرض الحسف
كها أظٍرت الدراسة شدة الهىافسة التْ  ،عمِ ىسبة اإلقراض الذاتْ لرأس الهاؿ الهستثهر اً كمٓ اً اعتهاد

 وجود أٌهٓة، و تواجٍٍا الهشآرع الىسائٓة هف قبؿ هىتجات أخرى السٓها الهىتجات االسرائٓمٓة والصٓىٓة
 .الهشروع وتتابع ترعِ جٍة
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ر البٓئة القاىوىٓة بحٓث تشهؿ الهشآرع  وقد توصمت الدراسة إلِ هجهوعة هف التوصٓات أٌهٍا تطٓو
قاهتٍا. كها  ىشاء حاضىات أعهاؿ تعهؿ عمِ تقدٓـ التدٓرب والتآٌؿ إلدارة الهشآرع وا  الصغٓرة وا 

التفاؽ عمِ إعادة قراض والفائدة الهعهوؿ بٍا فْ هؤسسات اإلأوصت الدراسة عمِ تخفٓض ىسبة ا
 بشكؿ الهشروع دراسة ٓتـ وأف ،لٓات تقدٓـ القروض هف حٓث هبمغ القرض والضهاف والفائدةآصٓاغة 

 والهقترض. الهؤسسة قبؿ هف جٓد

 الضفة في الصغيرة المشاريع دعم في ودورها األعمال حاضنات واقع( "3121القواسهة ) .5

 ".الغربية

 خالؿ هف الصغٓرة الهشآرع دعـ فْ األعهاؿ حاضىات معبًت الذي الدور تحدٓد إلِ الدراسة ٌدفت
 تـ وقد التحمٓمْ، الوصفْ الهىٍج الباحثة استخدهت . وقدإلٍٓا تحتاج التْ الخدهات هف العدٓد تقدٓـ
 حاضىاتال فْ العاهمٓف( و 11هدراء حاضىات األعهاؿ وعددٌـ ) هف والهكوف الدراسة هجتهع هسح

 إلِ 2008 حٓزراف هف خالؿ الفترة الزهىٓة (اهلل راـ ىابمس، الخمٓؿ،) ةالغربٓ الضفة فْ( 31وعددٌـ )
 ٓهكف والتْ الهشاكؿ هف العدٓد تعاىْ الصغٓرة الهشآرع الدراسة أف ىتائجكاف هف  وقد .2010 شباط
 ىظر وجٍة هف الهشآرع لدعـ الهقدهة الخدهات أكثر حٓاتٍا، كها أف بدآة فْ الفشؿ لٍا تسبب أف

 تالٌا البشٓرة الهوارد تىهٓة خدهات كاىت االحتضاف فترة أثىاء عاـ بشكؿ الهحتضىة الهشآرع
 هف التقمٓؿ فْ دوراً أىٍا تمعب  فْ ٓكهف الصغٓرة الهشآرع دعـ دوافعف . أها ع االستشآرة الخدهات

 ٓقْوالتسو  والهالْ دارياإل الدعـ واتفؽ هجتهع الدراسة عمِ أف الحاضىات وبتقدٓـ، البطالة ىسبة
ر عمِتعهؿ  واالستشاري  فقد الصغٓرة الهشآرع دعـ فْ حاضىاتال لدور بالىسبة هاالهشآرع. أ تطٓو

د فق الحاضىة هف التخرج بعد أها هتوسط، بهستوى االحتضاف فترة ثىاءأ الخدهات تقدٓـ هستوى اتسـ
 دى الهوظفٓف.ل الضروٓرة الخبرات توافر عدـ هىٍا األسباب هف لعدد ٓعود وذلؾ بالتدىْ، اتسـ

 الخروج بعد الحاضىات هف الهستفٓدٓف هتابعة بضرورة الباحثة أوصت الىتائج ٌذي ضوء وفْ
 الهٓزد توفٓر عمِ والتركٓز هحدودة، زهىٓة لفترة ولو بأعهالٍـ لمىٍوض هساعدتٍـ وهحاولة بهشآرعٍـ

ا كه ،بعدٌا أو االحتضاف فترة أثىاء أكاف سواء لمهشآرع ألٌهٓتٍا والتسوٓقٓة الهالٓة الخدهات هف
 فٓها شراكات فْ والدخوؿ التكاهؿ أٌهٓة الهحتضىة الصغٓرة الهشآرع لدى التأكٓد بضرورة أوصت
 .الهشآرع ىجاح ضهاف وبالتالْ والجٍد والهاؿ الخبرات لتكاهؿ ضهاف ذلؾ فْ ألف ؛بٓىٍا
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 هف الهحتهميف هستفيديفلم االحتياجات تقييـ ىتائج( "3119برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائي ) .6
 ".الهحروهة لألسر تصاديقاال التهكيف برىاهج

تحدٓد الخصائص االجتهاعٓة واالقتصادٓة والدٓهوغرافٓة لألسر الفقٓرة الهستٍدفة ٌدفت الدراسة إلِ 
فْ برىاهج التهكٓف االقتصادي فْ هحاولة لفٍـ كاهؿ الحتٓاجات الفئة الهستٍدفة وربطٍا ببراهج 

 أسرة هف األسر الفقٓرة هف أصؿ 350ة الفقر بفاعمٓة. وقد تكوىت عٓىة الدراسة هف هصههة لهكافح
. وقد كاف هف ىتائج الدراسة أف األسر الهستٍدفة فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة سرة هستٍدفةأ 1,443

ٓهكف تصىٓفٍا إلِ ست هجهوعات هىفصمة حسب خصائصٍا الدٓهوغرافٓة والهوارد الهتوفرة لدٍٓا وكؿ 
ت التْ تواجً ىهو الهشآرع جهوعة لٍا احتٓاجات هحددة. كها أوضحت الدراسة أف هف أٌـ الصعوباه

شباع حاجات األسر األساسٓة، باإلضافة إلِ أف لفمسطٓىٓة ٌو تراكـ الدٓوف وعدـ إراضْ افْ األ
ئة السوؽ ٓأفكار الهشآرع تعتبر تقمٓدٓة وال تعتهد عمِ التحمٓؿ العمهْ لمسوؽ والهىافسٓف، وضعؼ ب

 روؼ االقتصادٓة والسٓاسٓة الصعبة.الفمسطٓىٓة بسبب الظ

ت تجهع بٓف الهساعدات اإلغاثٓة وأوصت الدراسة أف األسر الفقٓرة تحتاج لخروجٍا هف الفقر آلٓا
ة التْ تساعد فْ بىاء قدرات الفقٓر وتطور إل شباع الحاجٓات األساسٓة هف جٍة، والهساعدات التىهٓو

ة لدًٓ هف جٍة أخرى. كها ٓجب االٌتهاـ بالعواهؿ الثقافٓة كرفض التعاهؿ هع القروض الهوارد الهتوفر 
غٓر اإلسالهٓة، وهىع الىساء هف العهؿ خارج بٓوتٍـ أو هجتهعاتٍـ، فتمؾ الفئات تحتاج إلِ تصهٓـ 

ر قدراتٍـ وهٍاراتٍـ فْ أهاكف سكىاٌـ.   براهج تساعد عمِ تطٓو

ها الزكاة اؿأهو  وتىظيـ إدارة( "3118عميوة ) .7 غزة  قطاع في الفقر ظاٌرة هف الحد في وأثٌر
 ".(في قطاع غزة الزكاة هجاؿ في العاهمة اإلسالهية الجهعيات عمى تطبيقية دراسة)

 والتعرؼ ،غزة قطاع فْ الفقر ظاٌرة آثار هف الحد فْ الزكاة هساٌهة هدى توضٓح إلِالدراسة ٌدفت 
 لجبآة إدارتٍا وكٓفٓة الزكاة هجاؿ فْ تعهؿ والتْ القطاع ْف العاهمة سالهٓةاإل الهؤسسات واقع عمِ

 وتىظٓـ إلدارة هقترح، وتقدٓـ الفقر هشكمة هف الحد فْ لمهساٌهة تقدهٍا التْ والبراهج الزكاة هصارؼ
 عاهمة خٓٓرة هؤسسة 34 فْ العمٓا الوظائؼ فْ العاهمٓف هف الدراسة هجتهع تكوف وقدزكاة. ال أهواؿ
 فْ العاهمة الخٓٓرة الهؤسسات. وقد كاف هف ىتائج الدراسة أف هوظؼ 102 وعددٌـ الزكاة هجاؿ فْ

 األٓتاـ هف كبٓر عدد بكفالة تقوـ حٓث الفقر ظاٌرة آثار هف لمحد واضحاً  جٍداً  تبذؿ الزكاة هجاؿ
 تىسٓؽ جدٓو  الوالذٓف تعطٍٓـ األولوٓة فْ أهواؿ الزكاة، إال أىً  لمفقراء العاـ هدار عمِ اإلغاثة وتقدٓـ
 .الزكاة جهع عىد الخٓٓرة الهؤسسات بٓف
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 الهجاؿ ٌذا فْ العاهمة الخٓٓرة الهؤسسات هف هكوف لمزكاة دٓواف تشكٓؿ رورةوقد أوصت الدراسة بض
 الدولة وزارات إحدى إشراؼ تحت التىسٓؽ وتعٓزز والهعآٓر العاهة السٓاسات وضع هٍهة إلٍٓـ وتوكؿ
ة هشآرع إلقاهة الزكاة حصٓمة هف جزء صتخصٓ، و الزكاة بهجاؿ الصمة ذات  فرص لتوفٓر تىهٓو
ادة العهؿ عمِ القادٓرف مفقراءل عهؿ  .لٍـ الهقدهة الهساعدات وٓز

( "دور هؤسسات اإلقراض في تىهية قطاع الهشروعات الصغيرة في هحافظات 3118شبات ) .8
 دراسة حالة برىاهج التىهية والتخطيط في األوىروا". -غزة

إلِ هىاقشة دور هؤسسات اإلقراض العاهمة فْ فمسطٓف فْ تىهٓة قطاع الهشروعات  ٌدفت الدراسة
الصغٓرة هف خالؿ دراسة حالة تطبٓقٓة عمِ دور برىاهج التىهٓة والتخطٓط فْ وكالة الغوث وتشغٓؿ 
الالجئٓف فْ هحافظات غزة هف وجٍة ىظر الهقترضٓف. وقد تـ تطبٓؽ الدراسة عمِ عٓىة إستطالعٓة 

هف أصحاب الهشآرع فْ برىاهج التىهٓة والتخطٓط. وقد أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة  150ف تتكوف ه
أىً ٓوجد عالقة بٓف تىهٓة قطاع الهشروعات الصغٓرة ووصوؿ هؤسسات اإلقراض إلِ الهىاطؽ 

وٓزادة الخدهات التْ ٓهكف لهؤسسات اإلقراض أف تقدهٍا  ،جغرافٓة الهحتاجة فْ هحافظات غزةال
باإلضافة إلِ اإلجراءات اإلدآرة  ،وىسبة الفائدة الهفروضة عمِ القروض ،هشآرعألصحاب ال

ر هف قبؿ هؤسسات اإلقراض فْ تمؾ  ،والهراحؿ التْ ٓهر بٍا القرض أي كمها زاد اإلٌتهاـ والتطٓو
ادة فْ تىهٓة قطاع الهشروعات الصغٓرة والعكس صحٓح.  الهجاالت كمها أدى ذلؾ إلِ ٓز

بضرورة تعاهؿ هؤسسات اإلقراض هع الهتغٓرات السٓاسٓة فْ الواقع الفمسطٓىْ  وقد أوصت الدراسة
بتكاري لموصوؿ إلِ الهىاطؽ الجغرافٓة  وعدـ تعمٓؽ ،الهحتاجة لدعـ الهشآرع الصغٓرة بأسموب هبدع وا 

ادة الخدهات ألصحاب الهشآرع ،ت عمِ شهاعة اإلحتالؿ اإلسرائٓمْاإلخفاقا عادة  ،وضرورة ٓز وا 
باإلضافة إلِ تسٍٓؿ اإلجراءات اإلدآرة لمحصوؿ  ،فْ ىسبة الفائدة الهفروضة عمِ القروضالىظر 

 عمِ القروض.

9. Planet Finance (2115 بعىواف "هسح لسوؽ التهويؿ األصغر في الضفة الغربية وقطاع )
 غزة".

ؿ  فْ قراضٓةاإلاإلقراضٓة وغٓر  الخدهات عمِ الطمب هسح لتقٓٓـ ٌدفت الدراسة إلِ إجراء التهٓو
ٓزاولوىٍا فْ  التْ واألىشطة الفمسطٓىٓٓف الصغٓرة الهشروعات أصحاب عف هعموهات األصغر وتقدٓـ

 فئات: الهدف، ثالث إلِ هقسهاً  هحافظات، ست فْ الهسح الضفة الغربٓة وقطاع غزة. وقد أجري
 ٌذي هفالصغر  هتىاٌْ صاحب هشروع 1,202 هف عشوائٓة عٓىة تـ اختٓار .والهخٓهات والقرى،

 بطمبات لمحصوؿ عمِ تقدهوا % هف الهبحوثٓف13.4الدراسة أف ىسبة  األهاكف. وقد كاف هف ىتائج
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ؿ البىوؾ وهؤسسات هف قروض عمِ الحصوؿ طمبات هف %69قبوؿ  رسهْ وتـ قرض  التهٓو
 الخدهات % هىٍـ ٓزاولوف التجارة ثـ ٓأتْ تقدٓـ82بالرفض، وأف  قوبمت %31 أف حٓف فْ األصغر

 اختراؽ هصادر القرض الرسهٓة فكاف هعدؿ حٓث %. وهف8 بىسبة ٓزاولوىً رئٓسْ ىشاط أٌـ ْكثاى
ؿ عد، البىوؾ هف أعمِ األصغر هؤسسات التهٓو  % هقارىة54 لمقروض هصدر أكبر ٌـ الهوردوف ٓو

ؿ اإلسالهْ. % هف الهبحوثٓف أىٍـ ٓفضموف60%. كها أوضح 8 واألصدقاء باألٌؿ  التهٓو

ؿ عمِ كاف هف توصٓقد و  ر إطار تىظٓهْ ٓعزز هف قدرة هؤسسات التهٓو ات الدراسة أف ٓتـ تطٓو
الت هثؿ جدٓدة تقدٓـ هىتجات  هكتب إىشاء وتشجٓع ،والتأجٓر والتأهٓف األهواؿ والهدخرات تحٓو

ؿ لهؤسسات لمقروض الجٍات  هع القدرات بىاء تىسٓؽ جٍود وتتولِ األصغر الفمسطٓىٓة التهٓو
 تجىب هع خاصة الفقراء هىٍـ الجدد العهالء إلِ االىتشار استراتٓجٓات وصوؿ لضهاف وذلؾ الهاىحة،
 جٍة. هف أكثرهف  االستداىة

 بالتىهية الصغيرة وعالقتٍا الهشاريع دعـ في الحكوهية غير الهىظهات ( "دور3117خهيس ) .:
 ".الغربية الضفة جىوب هىطقة دراسة حالة– االقتصادية

 الهالْ لمهشآرع ودعهٍا قراضٓةاإل الحكوهٓة غٓر الهىظهات دور مِع التعرؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت
 الباحثة الهىٍج وأثري عمِ الوضع االقتصادي واالجتهاعْ لمهستفٓدٓف. وقد استخدهت ،لصغٓرةا

 التحمٓمْ، واستخدهت االستباىة كأداة لجهع الهعموهات. وتكوف هجتهع الدراسة هف الهقترضٓف ْالوصف
ت الضهاىا عف الهقترضٓف رضا كاف هف ىتائج الدراسة عدـ دوق .ة الغربٓةفْ هىطقة جىوب الضف

 لٍـ، كها أف تقدهً الذي داريواإل الفىْ الدعـ قراضٓة، وعفاإل الهىظهات هف قبؿ والشروط الهطموبة
 ىظاـ تسٍٓؿ الفمسطٓىْ. وكاف هف توصٓات الدراسة الواقع راعْت ال قراضٓةالهىظهات اإل سٓاسات

ؿالضهاىات، و   أخرى بخدهات ٓرتبط أف ٓجب بؿ ٓكفْ، ال وحدي الصغٓرة الهشروعات لٍذي أف التهٓو
 الهقترضٓف. لصغار هالٓة خدهات االستشارات، باإلضافة إلِ تقدٓـ التدٓرب وتقدٓـ هثؿ

  في الصغيرة والهتوسطة الصىاعية الهشاريع تواجً التي ( "الهعوقات3117الشاعر ) .21
 ".سىابم هحافظة

 فْ هحافظة والهتوسطة الصغٓرة الصىاعٓة الهشآرع تواجً التْ الهعوقات ة إلِ تحدٓدٌدفت الدراس
 عمِ الباحث اعتهد الصغٓرة وأٌهٓتٍا. وقد لمهشآرع هختصر استعراض خالؿ هف وذلؾ ىابمس،
 التوصؿ تـ التْ الىتائج أٌـ وهف التحمٓمْ، واستخدـ االستباىة كأداة لجهع الهعموهات. الوصفْ الهىٍج

 الفرص الهتوفرة ىدرة بسبب جداً  هتدىٓة الصىاعٓة الهشآرع اهتالؾ فْ الهرأة هشاركة تزاؿ ال لٍٓا أىًإ
 الصغٓرة الصىاعٓة الهشآرع فْ البارز الىشاط هعٍف. وأف تتىاسب صىاعٓة هشآرع الهتالؾ لٍف
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 الخاـ الهواد عمِ الحصوؿ الىسٓج. وأف ثـ بالقطاعات اإلىشائٓة الهتعمؽ الىشاط ٌو والهتوسطة
ؽ وهشكمة  والهتوسطة الصغٓرة لمهشآرع الصىاعٓة الداعهة الهؤسسات وجود فْ الحاد والىقص التسٓو
وكاف هف أٌـ . ىابمس فْ هحافظة الصىاعٓة الهشآرع تواجً التْ والهعوقات التحدٓات هف تعتبر

ؿ الالـز والدعـ القروض التوصٓات توفٓر  فْ الهشآرع أصحاب الصىاعٓة، وتدٓرب الهشآرع لتهٓو
ؽ اإلدارة هجاؿ  هف الهالئهة، والحهآة التحتٓة البىٓة هقوهات واإلىتاج. وتوفٓر والهحاسبة والتسٓو

 .األجىبٓة الهىافسة

( "ىحو أساليب حديثة في تهويؿ الهشروعات الصغيرة دراسة استطالعية 3117البحيصي ) .22
 ألصحاب الهشروعات الصغيرة في قطاع غزة".

سة إلِ تقٓٓـ أسالٓب اإلقراض الحالٓة الهتبعة فْ قطاع غزة فْ سد حاجات الهشروعات ٌدفت الدرا
وال تهمؾ القدرات الهالٓة  الهجتهع ٌاهش عمِ تعٓش التْ الفئات ألفراد الفرصة تعطْألىٍا الصغٓرة 

ا  فًٓ فاعمة قوة تصبح ألفأو األكادٓهٓة   شاطالى فْ الهرأة دهج آلٓات أحدباإلضافة إلِ اعتباٌر
شخصا هف أصحاب الهشروعات الصغٓرة  50وقد تـ استخداـ عٓىة استطالعٓة هقدراٌا  .االقتصادي

وهف أٌـ الىتائج التْ توصؿ إلٍٓا  وشهمت هعظـ القطاعات االقتصادٓة الهوجودة فْ قطاع غزة.
 ،وعاتٍـالباحث أف العدٓد هف أصحاب الهشآرع الصغٓرة ٓواجٍوف هشاكؿ هالٓة عىد البدء بتىفٓذ هشر 

وٓة والفائدة قراض بسبب الصبغة الربقتراض هف البىوؾ وهؤسات اإلوف اإلأف كثٓر هىٍـ ٓتجىبو 
فْ الهرابحات التْ تعرضٍا البىوؾ  الربحباإلضافة إلِ ارتفاع ىسبة  ،جراءاتالهرتفعة وتعقٓد اإل

ؿ الهشروعات الصغٓرة فْ قطاع  غزة ال ٓتقاضِ اإلسالهٓة. وقد اقترح الباحث إىشاء صىدوؽ لتهٓو
لمهشآرع الصغٓرة وأف ٓكوف  ربح وال فائدة ولكف عهولة بسٓطة لتغطٓة ىفقات الهتابعة الهالٓة واإلدآرة

 شراؼ هؤسسة حكوهٓة أو أٌمٓة.إتحت 

 ".حالة عهمية هحافظة جىيف -( "الفقر في فمسطيف وسياسات هكافحت3116ًحسف )  .23

وخاصة هحافظة جىٓف فْ الفترة الههتدة  فمسطٓف فْ فقرالٌدفت الدراسة إلِ إلقاء الضوء عمِ هشكمة 
 وهدى الفقر هكافحة فْ الهستخدهة السٓاسات ىوع وهعرفة، 2003وحتِ عاـ  1994ها بٓف عاـ 

 هفوقد تكوف هجتهع الدراسة . الهعٓشة ٓاتهستو  تدىْ هع الفقٓرة األسر تعآش سائؿ، وو ىجاحٍا
 ،جىٓف هحافظة فْ واألوىروا ةالزكا ولجاف االجتهاعٓة وفالشؤ  وزارة هف هساعدات تتمقِ التْ األسر

وكاف هف . أسرة 3000 عددٌـ البالغ الدراسة هجتهع هف أسرة 170 عددٌا عشوائٓة عٓىة تـ اختٓارو 
ات التْ تتمقاٌا األسر الفقٓرة ال تكفْ لتمبٓة احتٓاجاتٍا األساسٓة، كها أف دىتائج الدراسة أف الهساع

 المواتْ الىساء هعظـ وأف، الفقٓرة لمفئات أساسْ بشكؿ هوجٍة لٓست البطالة فحةوهكا التشغٓؿ براهج
 هف كبٓرة ىسبة وأف، العهؿ سوؽفْ  هىخرطات وغٓر تبٓو  ربات ٌف العٓىة فْ الفقٓرةٌف أسر  مفّ ٓعُ 
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 فْ الفقر هشكمة هكافحة فْ الفمسطٓىٓة لمسمطة دور وجود عمِ ٓوافقوف ال العٓىة فْ الفقٓرة األسر
 .جىٓف افظةهح

 الهقدهة الهساعدات قٓهة رفع العهؿ، عمِ القادٓرف لمفقراء عهؿ فرص توفٓروهف توصٓات الدراسة 
 الهشآرع ودعـ تشجٓع عمِ والعهؿ توفٓر التأهٓف الصحْ لكافة الفقراء بشكؿ هجاىْ، الفقٓرة، لألسر

بٓة دورات وعقد الفقٓرة األسر لربات الهىزلٓة واألعهاؿ الصغٓرة  هستهر تقٓٓـ عمِ والعهؿ، لٍـ تدٓر
 .الهحافظة فْ الفقر لهكافحة الهعدة والبراهج السٓاسات لدور

 غوث وكالة إقراض دراسة حالة برىاهج -األصغر اإلقراض براهج ( "أثر3115الىاقة ) .24
 الالجئيف". وتشغيؿ

ـٌدفت ٌذي الدراسة إلِ قٓاس هدى تأثٓر براهج اإل عمِ صعٓد  قراض األصغر عمِ الهستفٓدٓف وأسٌر
هقترض ىشط هف برىاهج  516قترض. وقد تـ اختٓار عٓىة عشوائٓة تقدر ب الهشروع واألسرة والهُ 

 إقراض وكالة الغوث. وكاف هف ىتائج الدراسة عمِ صعٓد الهشروع أف ٌىاؾ العدٓد هف الهقترضٓف
ر هصاد أو تىوعالشراء بكهٓات  طٓرؽ عف تكالٓفً وتخفٓض الهشروع استهرآرة عمِ استطاعوا الحفاظ

ادة ىتٓجة جتهاعْ لألسرةقتصادي واإلتحسف فْ الوضع اإل األسرة ٌىاؾ صعٓد وعمِ الشراء،  لٓز
ادة وبالتالْ الدخؿ  الهٍارات وعمِ صعٓد الهقترض ساعدت الهشآرع عمِ تىهٓة .االىفاؽ هستوى ٓز

ادة اإلدآرة لٍـ  قراضاإل شروط بتحسٓف سةالدرا الغٓر. وقد أوصت والشعور باحتراـ الثقة هستوى وٓز
ؿ صىاعة لدعـ هجتهعٓة ثقافة وخمؽ ،والتأهٓف دخارهثؿ اإل جدٓدة هالٓة خدهات وتقدٓـ ر الصغٓ التهٓو
بٓة وتقدٓـ خدهات الصغر والبالغ  .أسرة هف جزء باعتباري الهقترض هع التعاهؿ لِإ باإلضافة، تدٓر

 الهشاركة".( "تقرير الفقر ب3113وزارة التخطيط والتعاوف الدولي ) .25

تحدٓد إشراؾ الفقراء فْ صٓاغة سٓاسات هف أجؿ تحسٓف ظروفٍـ هف خالؿ  إلِالدراسة ٌدفت 
وقد  .فْ هسببات الفقر وكٓفٓة تقمٓصً، ورأٍٓـ فْ الخدهات والهساعدات الهقدهة لٍـ ٌـوجٍات ىظر 

وقد أجهع  هجهوعات هركزة وهقابالت هع ٌذي األسر. هحافظة فمسطٓىٓة هف خالؿ 16غطت الدراسة 
ٌو عدـ القدرة عمِ تمبٓة احتٓاجاتٍـ األساسٓة هف الهأكؿ والهمبس  بالىسبة لٍـ الفقراء عمِ أف الفقر

والحرهاف هف الوصوؿ إلِ الخدهات العاهة. وقد كاف هف أٌـ أسباب الفقر التْ  والهسكف والتعمٓـ
ا البطالة،  جراءاتً التعسفٓة الهتهثمة فْ ا  سرائٓمْ و ، االحتالؿ اإلةالهتدىٓاألجور والرواتب ذكرٌو

 قٓود العهؿ بالىسبة لمهرأة.و غالقات وتدهٓر الههتمكات، كبر حجـ األسرة، اإل

ستراتٓجٓات لمخروج هف الفقر تهثمت فْ تسٍٓؿ عهمٓة الهشاركة فْ سوؽ وقد اقترح الفقراء بعض اإل
أف بشروط هرىة حٓث  هكاىٓة الحصوؿ عمِ قروض، وا  كحؿ لهشكمة البطالةوتوفٓر فرص عهؿ  العهؿ
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 خمؽ فْ تٍـهساعد الفقٓرات الىساء لبتاطو ، اإلقراض األصغرغٓر راضٓف عف براهج  كثٓر هىٍـ
 العهؿ سوؽاهج لمتوجًٓ الهٍىْ و بر  إىشاء الفقراء الشباب كها اقترح. الخٓاطة هثؿ عهؿ هىزلٓة فرص

، الفقٓرة األسر هف قٓفالهتفو  لمطمبةجاهعٓة  قروضو  ، باإلضافة إلِ وجود براهج هىحلمطالب
 وجود ىظاـ حهآة اجتهاعٓة فعاؿ.و تحسٓف الخدهات العاهة والبىِ التحتٓة، بباإلضافة إلِ هطالبٍـ 

ا الفقر هحددات ( "3112أبو بكر ) .26  ".ىابمس هحافظة في العهراىية التىهية عمى وأثٌر

ا عمِ  عاـ بشكؿ ىْالفمسطٓ هعجتاله هىٍا ٓعاىْ التْ الفقر ظاٌرة تشخٓص إلِ الدراسة تسعِ وأثٌر
لقاءو  التىهٓة العهراىٓة،  الهحددات هف هجهوعة خالؿ هف ىابمس هحافظة فْ الظاٌرة ٌذي عمِ الضوء ا 

 جهالْإ هف% 5 تهثؿ كاىت والتْ الدراسة عٓىة أخذ تـ وقد. لمفقر رئٓساً  سبباً  تكوف أف ىٍاأش هف التْ
 الكاهىة الهحددات أبرز هف ٓعتبرسة أف االحتالؿ . وكاف هف ىتائج الدراالهىزلٓة ءالكٍربا اشتراكات

و الفمسطٓىْ الهجتهع فْ وتأصمٍا الفقر ظاٌرة ىهو خمؼ  الهحددات وآثار فاعمٓة هف عزز ها ٌو
 الرسهٓة الهؤسسات جٍودفْ  ضعؼ، باإلضافة إلِ وجود واألهٓة والبطالة السكاىْ كالىهو خرىاأل

 سد عمِ تركز والتْ براهجٍا ٓىتاب الذي لمضعؼ ىظراً  مسىاب ةفظهحا فْ الفقر هعالجة عمِ القائهة
 .اإلىتاجٓة الهشآرع وتٍهٓش الفقٓرة لألسر الرهؽ

دوقد أوصت الدراسة بضرورة   بىاء عمِ هساعدتٍـ أو إىتاج بوسائؿ العهؿ عمِ القادٓرف الفقراء تزٓو
 الخطط وشهولٓة التوٓزع الةعد عمِ والتأكٓد، غاثٓةاإل الهساعدات عف تغىٍٓـ صغٓرة ىتاجٓةإ هشآرع
ة  ةصالخا االحتٓاجات بذوي والعىآة عهالهجت فْ الهرأة دور وتعٓزز، الحكوهٓة والهشآرع التىهٓو
 هتبآىة أشكاؿ خالؿ هف الفقٓرة لمفئات جتهاعٓةاإل الحهآة توفٓر، و اإلىتاجٓة القطاعات فْ ودهجٍـ

 .والخاصة العاهة االجتهاعْ األهاف شبكات هف

 لدراسات العربيةا 4.4

دور الهىشآت الصغيرة في تقميص هشكمة الفقر والبطالة في اليهف; دراسة ( "3121غالب ) .2
 ".هيداىية في أهاىة العاصهة

 خالؿ صىعاء هدٓىة فْ والبطالة الفقر تقمٓص فْ الصغٓرة الهشآرع دور هعرفة إلِ الدراسة ٌدفت
ؿ هجبرا هف الهستفٓدٓف ىظر وجٍة هف 2007-2004 الفترة الههولة هف الهؤسسات  األصغر التهٓو

 33,835 ب عددٌـ دروقُ  الهقترضٓف جهٓع هف الدراسة هجتهعالحكوهٓة وغٓر الحكوهٓة. تكوف 
تستٍدؼ لبراهج . وكاف هف ىتائج الدراسة أف ٌذي ا%2.4 هقدراٌا عشوائٓة عٓىة اختٓار وتـهستفٓد 

ر واإلقراض أكثر األىشطة التْ تهارسٍا براهج دخآهثؿ اإلالجىسٓف هع التركٓز عمِ الهرأة، و  كال
ؿ األصغ ، %60.6ر، كها أظٍرت الدراسة تحسف دخؿ األسرة بعد الحصوؿ عمِ قرض بىسبة التهٓو
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أكثر هف ىصؼ عٓىة الدراسة  ، وأفف اىخفضت بعد الحصوؿ عمِ قرضا  زالت عمٍٓا دٓوف و  ها لكف
ـ كاىت كافٓة ٓىها هف ذكر عكس ذلؾ فقد استكهؿ الهبمغ ب ،ذكرت أف هبالغ القروض هف وجٍة ىظٌر

ادة فرص ، وأف إهف األٌؿ واألصدقاءبالدٓوف الذي ٓحتاجً  ىشاء الهىشآت الصغٓرة قد عهمت عمِ ٓز
 دخؿ الهىشآت ٓهثؿ الهصدر األساسْ لهعٓشة األسر عهؿ ألبىاء الهجتهع ولكال الجىسٓف، وال

كساب الهستفٓدٓف ، و هىزؿ األسرة %( هف الهىشآت تشغؿ جزءًا هف22ىسبة )و  الهستفٓدة، ا 
 .قدرة ادخآرة لهواجٍة أي أزهة تحؿ بٍا  (%41.9) بىسبة

برز الهشكالت التْ تواجً الهىشآت أثىاء إىشائٍا وسٓر عهمٍا تتهثؿ فْ ارتفاع ىسبة الفوائد/ أكاىت و 
بٓة قبؿ الحصوؿ عمِ قر  صت ض. وقد أو الهرابحة عمِ القرض وفْ عدـ حصولٍـ عمِ دورة تدٓر

االٌتهاـ بتهكٓف األسرة فْ الهقاـ األوؿ ولٓس التركٓز ، و الهٍف جهٓع فْ بالتدٓرب االٌتهاـالدراسة ب
جب ،عمِ تهكٓف الهرأة  تدعٓهٍا والهحافظة عمِ بىٓاىٍا. باعتبار األسرة الركٓزة األولِ لمهجتهع ٓو

 لفئةا هعيشة هستوى عمى الصغر هتىاٌية الهشروعات تهويؿ أثر( "3121الشايب ) .3
 ".الهستٍدفة

ؿ الهشروعات هتىآٌة الصغر عمِ هستوى هعٓشة الطبقات الفقٓرة  ٌذفت الدراسة إلِ إظٍار أثر تهٓو
ؿ هف الهستفٓدٓف جهٓع هف هجتهع الدراسة  تهثؿوقد فْ هصر.   الصغر الهتىآٌة الهشروعات تهٓو

ا  عٓىة، وقد تـ أخذ العربٓة هصر جهٍوٓرة فِ كاف هف ىتائج الدراسة أف هستفٓد. وقد 349 هقداٌر
ؿ ادة عمِ ٓساعد الصغر هتىآٌة الهشروعات تهٓو ، تحسٓف الوضع الهجتهع ْف الفقٓرة الفئات دخؿ ٓز

ادةالصحْ لٍـ، دواـ الهشروع،  ادة ثـ وهف الهشروع هاؿ رأس ٓز  حجـ وكبر توسع احتهاالت ٓز
ؿ بٓف عالقة كها ثبت وجود .الهستقبؿ فِ شروعاله  والهستوى الصغر هتىآٌة الهشروعات تهٓو

 سف فْ العهؿ عمِ أوالدٌـ بعض إجبار إلِ األسرة ضطرارإل وذلؾ سمبْ اتجاي فْ سرةلأل التعمٓهْ
 .الدخؿ لتحسٓف هبكرة

ؿ ر الفائدة العالٓة عمِ القروض الهوقد أوصت الدراسة بإعادة الىظر فْ أسعا هىوحة لعهالء التهٓو
ادة اإلفقار بداًل هف كوىٍا هساعدة لمخروج هف دائرة  األصغر حتِ ال تصبح ٌذي القروض سبباً  فْ ٓز

ؿ األصغر كاالد ر والتأهٓف والتحوٓالت بداًل خاالفقر، وكذلؾ ضرورة توسٓع خدهات هؤسسات التهٓو
سسات عمِ روض فقط، وعدـ االٌتهاـ بقٓاس األداء الهالْ لٍذي الهؤ هف االقتصار عمِ توفٓر الق
 لمهستفٓدٓف. هجاىٓة براهج ودورات ٓرحسب األداء االجتهاعْ، وتوف
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( "أثر أداء هؤسسات التهويؿ فى ىجاح الهشروعات الصغيرة بالههمكة األردىية 3121الزواٌرة ) .4
 ".3118-3113دراسة حالة هؤسسة اإلقراض الزراعى  -الٍاشهية

ؿ فْ ىجاح الهشروعات الصغٓرة فْ  الههمكة ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة أثر أداء هؤسسات التهٓو
ا وسٓمة ٌاهة لمحد هف ظاٌرة الفقر والبطالة فْ األردف األردىٓة الٍاشهٓة . وقد تكوف هجتهع باعتباٌر

هقترضًا  320الدراسة هف هقترضٓف هؤسسة اإلقراض الزراعْ وقد تـ اختٓار عٓىة عشوائٓة هكوىة هف 
ؿثبات العالقة بٓف حجـ وطٓرقة إتهع الدراسة. وقد قاهت الدراسة بهف هج ، اإلجراءات اإلدآرة، التهٓو

والقدرات الرقابٓة فْ ىجاح الهشروعات الصغٓرة. وقد كاف  ،خدهات ها بعد القرض، دراسات الجدوى
ؿ الهشروعات الصغٓرة  هف توصٓات الدراسة التوسع فْ استخداـ األدوات الهالٓة اإلسالهٓة فْ تهٓو

ف تحت إشراؼ اإلتحاد العاـ لمغرؼ وتأسٓس قاعدة بٓاىات خاصة لمهشروعات الصغٓرة وأف تكو 
وهىح إعفاءات  ،وكذلؾ تدٓرب الهقترضٓف فْ هجاؿ اإلدارة ودراسات الجدوى ،التجآرة فْ األردف

 .لمهقترضٓف الذٓف ٓرغبوف فْ إىشاء هشروعات صغٓرة

دراسة  -( "دور الهؤسسات الهالية في تهويؿ الهشروعات الصغيرة في السوداف:311األهيف ) .5
 الهصارؼ بهحمية الدويـ".حالة بعض 

ؿ الهشروعات الصغٓرة فْ السوداف،  ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دور الهؤسسات الهالٓة فْ تهٓو
ؿ الهقدـ لمهشروعات الصغٓرة عمِ تحسٓف وضع الهستفٓد الىٍائْ  ٓفوذلؾ هف خالؿ دراسة أثر التهٓو

احٓة الهالٓة والفىٓة واإلدآرة هف هف جاىب، وتقٓٓـ هستوى األداء فْ الهؤسسات الهقرضة هف الى
الجاىب ااَلخر. وقد كاف هف ىتائج الدراسة أف الغالبٓة العظهِ هف الهشروعات الصغٓرة قٓد الدراسة 
ؿ  ؿ، وأف الهؤسسات الهالٓة قٓد الدراسة تأتْ فْ هرتبة هتأخرة هقارىة بهصادر التهٓو هحتاجة لمتهٓو

ؿ الهشروعات الصغٓرة، ٓمًٓ خرى حٓث أف الهدخرات الشخصٓة تشكؿ الاأل هصدر األساسْ لتهٓو
ؿ الهشروعات الصغٓرة هف  التجار والوسطاء ثـ هدخرات العائمة. كها أظٍرت الدراسة أف هعوقات تهٓو
ؿ الهشروعات الصغٓرة وعدـ وجود  وجٍة ىظر الهؤسسات الهالٓة تتهثؿ فْ الهخاطر العالٓة فْ تهٓو

 سجالت ودفاتر هحاسبٓة. 

مٓة فٓها ٓتعمؽ بتىفٓذ الهشآرع هف خالؿ  وصٓاتوهف أٌـ الت ادة القدرة الهؤسسٓة لمهؤسسات التهٓو ٓز
ر الهوجود حالًٓا هىٍا باشتراكٍـ فْ دورات  استقطاب الكفاءات فْ هجاؿ التهوٓؿ األصغر وتطٓو

ؿ اإلسالهٓة بَالٓاتٍا الهختمفة هع ا قمٓهٓة، واستخداـ أسالٓب التهٓو لتركٓز عمِ وبراهج تدٓربٓة هحمٓة وا 
ؿ الصغٓر واألصغر فْ األوساط الشعبٓة والحكوهٓة  .صٓغة الهشاركة، والعهؿ عمِ ىشر ثقافة التهٓو
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 -التىهية استراتيجية ظؿ في الههولة الصغيرة لمهشروعات التىهوي األثر( ":311) سمهاف .6
 ".الهشروعات وتىهية التشغيؿ ٌيئة قبؿ هف الههولة الهشروعات عمى تطبيقية دراسة

 جتهاعْواإلقتصادي عمِ الصعٓدٓف اإلالصغٓرة مهشروعات لتقٓٓـ األثر التىهوي  دفت الدراسة إلٌِ
ا فْ الحد هف ظاٌرة البطالة، تحسٓف هستوى الدخؿفٓها ٓتعمؽ ب التخفٓؼ هف حدة الفقر، و  دوٌر

 .الصغٓرة الهشروعات عهؿ تعٓؽ التْ الصعوبات أٌـ تحدٓدة، كذلؾ ساٌهة فْ تهكٓف الهرأواله
 الههولة هفالهشروعات الصغٓرة واتبعت الباحثة الهىٍج التحمٓمْ الوصفْ، وتكوف هجتهع الدراسة هف 

 والتْ بمغت 2004-2002 الههتدة الفترة خالؿا ٌٓئة التشغٓؿ وتىهٓة الهشروعات" فْ سوٓرقبؿ "
كافة  هشروع هىٍـ كعٓىة. وكاف هف ىتائج الدراسة أف 100تـ اختٓار  صغٓراً  هشروعاً  17,068

ؿ، وأفة قاهت عمِ أساس دراسة الجدوى اإلالهشآرع فْ العٓى هعظـ  قتصادٓة لمهشروع كشرط لمتهٓو
، وأف درجة التأٌٓؿ العمهْ لعبت دورًا إٓجابًٓا فْ ىجاح سابقة فْ هجاؿ عهمٍـة خبر الهبحوثٓف لدٍٓـ 

، وأف ىجاح الهشآرعإل هطمبًا أساسٓاً الهشآرع، ولوحظ تواضع االٌتهاـ بالتدٓرب هف حٓث اعتباري 
الهشروعات الصغٓرة قادرة عمِ توفٓر فرص عهؿ، وأف جهٓع أصحاب الهشآرع فْ العٓىة قد ارتفع 

بات الهتعمقة بالوضع صعو ، وأف هتوسط الدخؿ ٓتىاسب عكسًٓا هع البعد الهشروعهتوسط دخمٍـ 
 صادًٓا.قتإاالقتصادي العاـ، كها ساٌهت الهشروعات الصغٓرة فْ تهكٓف الهرأة 

وكاف هف توصٓات الدراسة التأكٓد عمِ أٌهٓة التخطٓط الهدروس الهسبؽ لمهشآرع، واالستهرار بتقدٓـ 
الهساعدة، العهؿ عمِ إقاهة هراكز هتخصصة بتقدٓـ التدٓرب والخدهات واالستشارات الفىٓة لهساعدة 

خمؽ قاعدة هف الهوارد  بٍدؼ تفعٓؿ هشآرع خاصة بالتدٓرب والتأٌٓؿ الهٍىْالهشآرع الهتعثرة، 
مة عمهًٓا و ال البشٓرة قٓة العاهة لمهشآرع دفىًٓا وزجٍا فْ سوؽ العهؿ، و هٌؤ عـ الىشاطات التسٓو

 .دعـ الهشروعات الصغٓرةببىاء القدرات الداخمٓة لمهؤسسات الهعىٓة باالٌتهاـ الصغٓرة، و 

 لة في األردف".( "دور الهشروعات الصغيرة في الحد هف هشكمة البطا3119الزيادات ) .7

حّد ٌدفت الدراسة إلِ تسمٓط الضوء عمِ واقع البطالة فْ األردف، ودور الهشروعات الصغٓرة فْ ال
سٍاهٍا فْ التىهٓة اإل جتهاعٓة لمهجتهع هف خالؿ قدرتٍا الكبٓرة عمِ إٓجاد فرص قتصادٓة واإلهىٍا وا 

ذي الهشآرع األهر الذي ٓسٍـ لٍـ وألصحاب ٌ دخؿعهؿ لعدد كبٓر هف األٓدي العاهمة وكذلؾ خمؽ 
ـّ  أٌهٓة الهشروعات  بٓاففْ رفع الهستوى الهعٓشْ لفئات كثٓرة هف أفراد الهجتهع. ولٍذا فقد ت

ر الصروح االقتصادٓة العهالقة، وتوضٓح خصائصٍا  ا التآرخْ فْ بىاء وتطٓو الصغٓرة ودوٌر
 وأىواعٍا.
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ت الرئٓسة التْ تواجً االقتصاد األردىْ وأف وقد توصمت الدراسة إلِ أف البطالة تعتبر هف الهشكال
الهشروعات الصغٓرة فْ األردف لدٍٓا القدرة عمِ إٓجاد فرص العهؿ واستٓعاب التزآد فْ أعداد 

حٓث تعتبر تمؾ الهىشآت أفضؿ هشّغؿ  ،الداخمٓف لسوؽ العهؿ أكثر هف ىظٓراتٍا هف الهىشآت الكبٓرة
بضرورة االٌتهاـ بهثؿ ٌذي الهشآرع ىظرًا الدراسة  أوصتوهساٌـ فْ هعالجة هشكمة البطالة. وقد 

 .تستطٓع أف تقـو بٍها ٌذي الهشروعات لهواجٍة هشكمة البطالة التْ ةالفّعال والهساٌهةمدور ل

ة حالة دراس-( "دور الهشروعات الصغيرة في التىهية االقتصادية واالجتهاعية3119عبد اهلل ) .8
 ".3117-6::2حهر الهرأة في والية البحر األ

والهشكالت التْ الفقٓرة ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دور الهشروعات الصغٓرة فْ تىهٓة الهرأة 
تواجً الهشروعات الىسوٓة الصغٓرة وتقدٓـ هقترحات الحموؿ. وقـ تـ اختٓار عٓىة عشوائٓة بسٓطة هف 

عات الصغٓرة. وقد هجتهع الدراسة الهكوف هف الهستفٓدات هف جهعٓة بورتسوداف لتىهٓة الهشرو 
خمصت الدراسة إلِ عدد هف الىتائج أٌهٍا أف ٌىاؾ تزآد هستهر فْ عدد الىساء الهستفٓدات هف 

هف إجهالْ الهستفٓدٓف هف  2005% فْ العاـ 66جهعٓة تىهٓة الهشروعات الصغٓرة وصمت ىسبتٍف 
ة هصاحبة لمهشروعات الصغٓرة إلِ أف هعظـ باإلضافة  ،الجهعٓة وأىً ال توجد براهج توعٓو

الهشروعات الىسوٓة الصغٓرة ذات طابع تقمٓدي هها ٓدؿ عمِ أف الهشروعات الصغٓرة تحتاج إلِ 
ة الصغٓرة ؽ هىتجات الهشروعات الىسٓو ر. كذلؾ ٓوجد هشكمة فْ تسٓو كها أف الىساء  ،هٓزد هف التطٓو

 العاهالت فْ هجاؿ الهشروعات الصغٓرة ٓعاىٓف هف تدىْ فْ هستوى التعمٓـ.

التركٓز عمِ الهجاؿ اإلىتاجْ لمهشروعات الصغٓرة فْ القطاعٓف الزراعْ  بضرورةقد أوصت الدراسة و 
ة الصغٓرة  ،والصىاعْ ألٌهٓتٍا فْ التىهٓة ؽ هىتجات الهشروعات الىسٓو والعهؿ عمِ حؿ هشكمة تسٓو

ج لٍا عمِ الهستوى الداخمْ والخارجْ راهج الهتكاهمة واالٌتهاـ بالب ،وذلؾ عف طٓرؽ الهعارض والترٓو
ة الصغٓرة فْ الهجالٓف االقتصادي واالجتهاعْ حتِ تتحقؽ الفائدة  فْ تىهٓة الهشروعات الىسٓو

 .الهرجوة هف الهشروع الصغٓر

 لية لهكافحة الفقر".آ( "تقييـ تجربة القرض الهصغر في الجزائر ك2007أحهد وعبد الكريـ ) .9

الهصغرة فْ التخفٓؼ هف الفقر وهواطف ضعفٍا ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقٓٓـ هدى هساٌهة القروض 
لٓة القرض الهصغر فْ الجزائر آهف خالؿ دراسة تجربة بعض الوكاالت القائهة والتْ تقوـ بتطبٓؽ 

ْ الوكالة الوطىٓة لدعـ تشغٓؿ الشباب، الوكالة الوطىٓة لتسٓٓر القرض الهصغر، والصىدوؽ  ٌو
ئج الدراسة أف القروض الهصغرة فْ الجزائر ساٌهت فْ الوطىْ لمتأهٓف عمِ البطالة. وقد كاف هف ىتا

إىشاء هىاصب عهؿ لبعض الفقراء هها ٓهكىٍـ هف إعالة عائالتٍـ، وبالتالْ التقمٓؿ هف فجوة الفقر إال 



68 
 

ٌذي القروض بسبب ىقص ىسبة الهساٌهة الهفروضة، والعراقٓؿ اإلدآرة،  فاعمٓةأف ٌىاؾ ىقص فْ 
ؿ ال ىح القروض فقطػ، دوف تقدٓـ خدهات أخرى تساعد هصغر تعتهد عمِ هَ كها أف ىسبة صٓغة التهٓو

 الفقراء عمِ تحسٓف هعٓشتٍـ هثؿ الودائع والتأهٓف.

وهف توصٓات الدراسة توسٓع حجـ الفئات الهستفادة هف القروض الصغٓرة حسب هقدرة كؿ شخص، 
ىشاء بىوؾ خاصة بتهوٓؿ الفقراء وتحت رعآة الدولة، باإلضافة إلِ تش جٓع البىوؾ التقمٓدٓة عمِ وا 

 االستثهار فْ هىح القروض الصغٓرة بأسعار فائدة هىخفضة، وتقمٓؿ الضهاىات والعراقٓؿ.

ا في هحاربة الفقر".3116سهير والهٍدي ) .:  ( "القروض الهصغرة ودوٌر

غ صغرة فْ الجزائر لها لٍا هف أثر بالهبراهج القروض ال فاعمٓةلقاء الضوء عمِ إٌدفت الدراسة إلِ 
فْ هحاربة الفقر هف خالؿ هقارىة تجربة الخدهات الهصرفٓة ألفقر الفقراء فْ فٓتىاـ هع تجربة الوكالة 
فٓة )أجر ٓبىؾ(  الوطىٓة لتسٓٓر القرض الهصغر فْ الجزائر. حٓث قاـ بىؾ فٓتىاـ لمتىهٓة الزراعٓة والٓر

لطرؽ الترابٓة والتالؿ حتِ عربة هجٍزة لمسٓر عمِ ا 159باىشاء برىاهج هصرفْ هتىقؿ وقاـ بشراء 
ٓصاؿ خدهات القروض الصغرى لمفقراء فْ تمؾ األهاكف. وقد كاف  ٓتـ الوصوؿ إلِ الهىاطؽ الىائٓة وا 
هف أسباب ىجاح ٌذا البىؾ ٌو تقدٓـ القروض والفائدة الهالئهة والربط بٓف اإلقراض واالدخار وربط 

ض الهستىد إلِ الجهاعة. وفْ الجزائر تكفمت االئتهاف ببىاء األصوؿ البشٓرة باإلضافة إلِ اإلقرا
 الوكالة الوطىٓة بتٓسٓر تقدٓـ خدهات القرض األصغر والفائدة الهالئهة وتقدٓـ االستشارات لمهستفٓدٓف.

وقد استىتج الباحثاف أف الحكوهة الجزائٓرة استطاعت اىعاش القروض الهصغرة وتقدٓهٍا لمفقراء إال أف 
هقارىة بتجربة أجر ٓبىؾ حٓث عجز االعالـ واىخفاض هعدالت التحصٓؿ.  خدهاتٍا ها تزاؿ ٌٓزمة جدا

ؿ األصغر وهحاولة الوصوؿ ألفقر الفقراء، باإلضافة  وقد أوصت الدراسة بضرورة إشاعة سوؽ التهٓو
هقبولة هف تكوف لتضهف بقاء الهؤسسة الهقرضة و  هعقولةإلِ تعبئة االدخار وفرض أسعار فائدة 

 رضٓف.تالهق

 جىبيةاسات األالدر  4.5

1.  Hashemi & Montesquiou (2011) "Reaching the Poorest: Lessons from 

the Graduation Mode". 

 BRAC ٌذي الدراسة تسمط الضوء عمِ الدروس الهستفادة هف الهىٍجٓة التْ قاهت بتبىٍٓا

(Bangladesh Rural Advancement Committee)  عبارة عف هتتالٓة هكوىة هف خهس ْ ٌو
هراحؿ لمهساعدة فْ خروج عدد كبٓر هف األسر فْ بىغالدش هف دائرة الفقر الهدقع، واهكاىٓة تطبٓؽ 
عهؿ ٌذي الهىٍجٓة خارج بىغالدش. تـ استٍداؼ عشر براهج فْ ثهاىٓة دوؿ تختمؼ فْ بٓئتٍا 
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ٍداؼ االقتصادٓة والثقافٓة واالجتهاعٓة. وقد كاف البرىاهج هبىْ عمِ خهس هراحؿ تتهثؿ فْ االست
، توفٓر األهاف الغذائْ، تشجٓع الهشاركٓف عمِ االدخار، ىقؿ األصوؿ الجٓد لألسر الفقٓرة جداً 

لمهشاركٓف لمهساعدة فْ البدء بأىشطة اقتصادٓة هستداهة، وتدٓرب الهشاركٓف عمِ الهٍارات االدآرة 
 وعهؿ جمسات توعٓة صحٓة واجتهاعٓة.

هوعتٓف واحدة خضعت لمدراسة وأخرى لـ تخضع. وكاف هف وقد تـ قٓاس الىتائج بىاء عمِ هقارىة هج
ىتائج ٌذي الدراسة أف ىسبة األهاف الغذائْ زادت بهقدار الىصؼ، كها زادت كهٓة األصوؿ التْ 
ٓهتمكٍا الهشاركوف، كها اف الىساء زادت ثقتٍف بأىفسٍف وقدرتٍف عمِ رعآة أطفالٍف وتوفٓر 

واألسواؽ  بٓة. إال أف الدراسة حدثت فْ أهاكف فقٓرة اقتصادٓاً احتٓاجاتٍـ األساسٓة وأصبحف أكثر إٓجا
ؽ هىتجات الهشاركٓف الهحمٓة، لذلؾ أوصت الدراسة بضرورة  الهحمٓة هحدودة هها قمؿ هف فرص تسٓو
تدخؿ القطاع العاـ والخاص لخمؽ أسواؽ جدٓدة. كها أوصت بضرورة وجود البىِ التحتٓة الخاصة 

الخدهات هتوفرة وبشكؿ رخٓص حتِ ٓتـ تجىب حاالت األزهات الشدٓدة بالصحة والتعمٓـ وجعؿ ٌذي 
ا والهدخرات، الوقوع فْ الدٓف، والعودة لدائرة  والتْ قد تضطر أصحابٍا لبٓع األصوؿ التْ اهتمكٌو

 الفقر.

2. MicroGrants (2011) "MicroGrants: Making the case". 

األهٓركٓة حٓث تـ  هٓىٓسوتاالقائـ فْ والٓة  2010اـ تقٓٓـ برىاهج الهىح الصغٓرة لعإلِ ت الدراسة ٌدف
هستفٓد، حٓث استفاد هف ٌذا البرىاهج هىذ ىشوء هؤسسة الهىح  385هستفٓد هف أصؿ  100هقابمة 

$ بٍدؼ خروج الهستفٓدٓف هف دائرة الفقر 1,824,000هستفٓد بهبمغ إجهالْ  2,200الصغٓرة 
% هف الهستفٓدٓف شعروا باستقاللٓة 76ف ىتائج الدراسة أف وتحقٓؽ االستقاللٓة االقتصادٓة. وقد كاف ه

% هىٍـ اعتبروا أىفسٍـ آهىٓف هف حٓث توافر الهسكف عمِ الهدى 69أكبر هىذ تمقْ الهىح، وأف 
% هف الهستفٓدٓف ٓجىوف أرباحًا هف هشآرعٍـ أو فْ طٓرقٍـ لجىْ األرباح فْ 49البعٓد، كها أف 
% هىٍـ أكهموا تعمٓهٍـ بسبب 52دٓف أصبح لٍـ حسابات إدخار، و% هف الهستف58ٓالسىة القادهة. 
ـ باىتظاـ. وقد 50% فْ طٓرقٍـ لمتخرج. 39.1ٌذي الهىح و % هىٍـ قادٓرف أف عمِ دفع فواتٌٓر

أوصت الدراسة باالٌتهاـ بخطط العهؿ واالٌتهاـ بالتدٓرب لمهستفٓدٓف والهتابعة الهستهرة لٍـ  لٓتعمهوا 
 ٓعٍـ بكفاءة عالٓة.كٓفٓة إدارة هشار 

3. Sample (2011) "Moving 100 Million Families Out of Severe Poverty: 

How Can We Do It?". 

وقد ٌدفت الدراسة إلِ بٓاف تطور وىهو هجاؿ اإلقراض هتىاٌْ الصغر وهدى ىجاحً فْ خروج 
تْ واجٍت ٌذا الهجاؿ. كها األسر هف دائرة الفقر الهدقع باإلضافة إلِ تحدٓد التحدٓات واالىتقادات ال
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أىٍا دعت إلِ حهمة هدتٍا عشر سىوات إلخراج هئة هالٓٓف أسرة هف دائرة الفقر الهدقع عمِ ىحو 
هستداـ. وقد أظٍرت الدراسة أف العدٓد هف هؤسسات اإلقراض هتىاٌْ الصغر تفتقر إلِ الشفافٓة 

وأصبحت الهىافسة هع الهؤسسات الكاهمة كها أىٍا ابتعدت عف ٌدفٍا الرئٓس فْ هساعدة الفقراء 
 الشبٍٓة ٌْ أولِ اٌتهاهاتٍا.

وقد كاىت هف توصٓات ٌذي الدراسة ضرورة وجود تدقٓؽ داخمْ عمِ األداء االجتهاعْ والشفافٓة 
ؿ  لمهؤسسات، خمؽ براهج لتحدٓد وهساعدة الهستفٓدٓف األكثر فقرا لجعمٍـ أكثر استعدادا لبراهج التهٓو

ؿ هثؿ الرعآة الصحٓة والهىح الدراسٓة والتدٓرب والتْ األصغر، وتقدٓـ خدهات  إضافٓة بجاىب التهٓو
تساٌـ فْ استهرآرة ىجاح األسرة فْ تخطْ الفقر. كها أّكدت الدراسة عمِ ضرورة استخداـ أدوات 

 قٓاس الفقر وهتابعة هدى تقدـ الهقترض عبر الزهف وىجاحً فْ الخروج هف دائرة الفقر.

4. Franklin (2010) "Evaluation of Microgrant". 

 83األهٓركٓة حٓث تـ هقابمة  هٓىٓسوتاتقٓٓـ برىاهج الهىح الصغٓرة القائـ فْ والٓة إلِ  ت الدراسةٌدف
هستفٓد هف ٌذي الهىح وهعرفة هدى فاعمٓتٍا وتحقٓؽ االستقاللٓة لمهستفٓدٓف، حٓث حصؿ كؿ هستفٓد 

عدة أٌداؼ غالبٓتٍا لبدء هشآرع صغٓرة، أو $. وقد تـ استخداـ الهىح ل1000عمِ هىحة قٓهتٍا 
ٓجار. وقد كاف هف ىتائج الدراسة أف  ألغراض الهواصالت، التعمٓـ، التدٓرب، أو تسدٓد دٓوف وفواتٓر وا 

% هىٍـ أوضح أىً 60% هف الهستفٓدٓف أقروا بالتأثٓر اإلٓجابْ لٍذي الهىح عمِ حٓاتٍـ، و70
هىٍـ استطاعوا االدخار هىذ تمقْ  30ة االقتصادٓة، كها أف استطاعوا دعـ أىفسٍـ وتحقٓؽ االستقاللٓ

الهىح والتْ ساعدتٍـ فْ تحسٓف ظروفٍـ التعمٓهٓة والصحٓة. وقد أوصت الدراسة بضرورة االٌتهاـ 
بخطط العهؿ وهراجعة هف ٓستحؽ ٌذي الهىح عف طٓرؽ دراسة الطمب جٓدًا واالٌتهاـ بكؿ تفاصٓؿ 

ادة كفاءة الهؤسسات الشٓركة لخدهة الهستفٓدٓف بشكؿ الهستفٓد قبؿ إعطائً الهىحة ت جىبًا لمفشؿ، وٓز
 أكثر فعالٓة.

5. Krysher & Kock (2010) "The Use of Micro-grants to Mitigate Gender 

Inequity in Afghanistan by Empowering Rural Farmers and 

Agribusiness Entrepreneurs". 

هج لمهىح الصغٓرة والذي استٍدؼ األفغاف وتحدٓدا الىساء حٓث أىٍف تقٓٓـ برىاٌدفت الدراسة إلِ 
ف. البرىاهج تىفٓذ 60ُٓهثمف  % هف الهجتهع األفغاىْ وغالبٓتٍف ٓعهمف فْ الهجاؿ الزراعْ وُٓعمف أسٌر

ر الزراعْ األفغاىْ والههوؿ هف قسـ  (CNFA)شبكة الهواطىٓف لمشؤوف الخارجٓة  عبر هشروع التطٓو
$ إال أف غالبٓة الهىح 75,000$ إلِ 500. وقد كاىت قٓهة الهىح هف (USDA)ٓركٓة الزراعة األه
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 459. تكوف هجتهع الدراسة هف الهستفٓدٓف هف ٌذي الهىح وعددٌـ $6000كاىت قٓهتٍا تقؿ عف 
 هستفٓدة وكاف أغمبٍـ هىخرطٓف فْ العهؿ الزراعْ. 165هىٍـ 

زاد لمهستفٓدٓف، كها تحسىت أوضاعٍـ الهعٓشٓة وقد كاف هف ىتائج ٌذي الهىح أف األصوؿ والدخؿ 
ـ بها فْ ذلؾ التعمٓـ، كها زاد عدد العاهمٓف فْ الهشآرع  واستطاعوا توفٓر االحتٓاجات األساسٓة ألسٌر
ٓف. كها أف الىساء استطاعت تهمؾ هشآرع زراعٓة فْ أهاكف  وبالتالْ ازداد عدد الهستفٓدٓف الثاىٓو

وقد أوصت  ئة فالىساء ههىوعات هف العهؿ خارج هىازلٍـ أو هدىٍـ.سكىاٌا حٓث أىً فْ ٌذي البٓ
الدراسة بضرورة خمؽ براهج تركز عمِ الىساء، وأف الىهو االقتصادي ضروري ألي شكؿ هف أشكاؿ 

ا عمِ حٓاة الهستفٓدٓف هىٍا جراء هٓزد هف الدراسات حوؿ براهج الهىح ودوٌر وعقد  ،االستداهة، وا 
 الرجاؿ فْ تحقٓؽ االستداهة عمِ الهدى البعٓد.الهقارىات بٓف الىساء و 

6. Widjaja (2009) "Microcredit (not) for the Poor-A Misleading Panacea 

Assumption". 

ؿ األصغر فْ تقمٓؿ ىسبة الفقر عف طٓرقة هىاقشة  ٌدفت الدراسة إلِ هىاقشة هدى فعالٓة التهٓو
ؿ األصغر و  ؿ والوصوؿ إلِ اإلٓجابٓات والسمبٓات لهؤسسات التهٓو ألٓات الهتبعة فْ تقدٓـ التهٓو

ؿ ٓساعد األحموؿ لمهشاكؿ الهطروحة. وقد كاف هف ىت شخاص الفقراء فْ ائج الدراسة أف التهٓو
اخراجٍـ هف دائرة الفقر عف طٓرؽ ٓزادة دخمٍـ وتهكٓف الىساء هف القدرة عمِ اتخاذ القرارات الهىاسبة 

ْ طٓرقة فعالة لخمؽ فرص تعمٓهٓة وصحٓة وغذائٓة وتحسٓف ظروفٍـ االقتصادٓة واالجته اعٓة ٌو
أفضؿ ألوالدٌـ. إال أف العدٓد هف الهؤسسات ال تصؿ إلِ أفقر الفقراء أو تقـو باستبعادٌـ بسبب 

"األغىِ" هف الفقراء خاصة فْ حاالت القروض  التهٓٓز هف الهؤسسات أىفسٍا أو األشخاص
ؿ وحدي لٓس دا ئها ٌو الحؿ الكافْ لمهشاكؿ الهتعمقة بالفقر خاصة لٍؤالء الجهاعٓة، كها أف التهٓو

ؿ قد ٓكوف استراتٓجٓة فعالة ُهكهمة لتدخالت  األشخاص الذٓف ٓىاضموف ٓوهٓا هف أجؿ البقاء. فالتهٓو
شباعٍا ثـ بىاء  أخرى. لذلؾ أوصت الدراسة بضرورة تحدٓد االحتٓاجات األساسٓة لٍؤالء الفقراء أوال وا 

ؿ  قدراتٍـ عف طٓرؽ التعمٓـ والتدٓرب وبالتالْ ٓصبح لدٍٓـ الثقة الكافٓة لمحصوؿ عمِ خدهات التهٓو
 األصغر.

7. Hashemi & Rosenberg (2006) "Graduation the Poorest into 

Microfinance: Linking Safety Nets and Financial Services". 

ؿ لألشخاص األ ؿ لٓس ٌو الطٓرقة تىاقش الدراسة هدى هالئهة براهج التهٓو كثر فقرا حٓث أف التهٓو
الوحٓدة لهساعدة األشخاص بؿ ٓوجد خدهات أخرى تكوف هىاسبة أكثر لظروؼ واحتٓاجات األسر 

. تـ هف خالؿ الدراسة اقتراح برىاهج األهاف ودراستً عمِ بعض األسر التْ شاركت األكثر فقراً 
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ٌؤالء الهشاركٓف هف الخدهات الغٓر هالٓة هثؿ  بالبرىاهج والذي ٓتكوف هف عدة هراحؿ تبدأ باستفادة
الهساعدات الغذائٓة والهىح الصغٓرة ثـ تقدٓـ خدهات التدٓرب واالستشارات والقروض الصغٓرة والتْ 

مٍـ أخٓراً  ؿ األصغر. وهف خالؿ الدراسة استطاع الهشاركوف  تٌؤ إلِ اهكاىٓة وصولٍـ لخدهات التهٓو
ؿ الخروج هف هستوى الفقر الحالْ إل ِ هستوى تهكىوا هف خاللً هف الوصوؿ إلِ خدهات التهٓو

ؿ بحاجة إلِ إٓجاد هىٍجٓات جدٓدة لهساعدة األشخاص ةالهالئه . وقد أوصت الدراسة أف قطاع التهٓو
 .األكثر فقراً 

8. Matovu (2006) "Microfinance and poverty alleviation - a case study of 

Uganda finance trust". 

ؿ األصغر هف ىاحٓة تأثٓري عمِ الهستوى ٌدفت الد راسة إلِ اإلجابة عف عدة أسئمة تتعمؽ بالتهٓو
هكاىٓة استخداـ الهدخرات كوسٓمة لتقمٓؿ الهخاطر، باإلضافة  إلِ دور التهوٓؿ  االقتصادي لألسر وا 
ؿ هساعدة الفقراء لمخروج هف  األصغر فْ تهكٓف الىساء القروٓات وتحت أي ظروؼ ٓستطٓع التهٓو
دائرة الفقر. وقـ تـ تطبٓؽ الدراسة عمِ هجهوعة هف الىساء القروٓات فْ هدٓىة كآوىجا فْ أوغىدا هف 

 خالؿ االستبٓاىات والهقابالت.

ادة  ؿ فْ ٓز وقد كاف هف ىتائج الدراسة أف غالبٓة الىساء أجهعوا عمِ التأثٓر اإلٓجابْ لبراهج التهٓو
اتٍف الهعٓشٓة والتْ  ساعدتٍف فْ القدرة عمِ االدخار وشراء الههتمكات. كها دخولٍف وتحسٓف هستٓو

أىٍف أكدّف عمِ أف االدخار ساعدٌـ عمِ هواجٍة األزهات التْ قد تحدث فْ الهستقبؿ والحصوؿ 
ؿ حقؽ تغٓٓرا حقٓقٓا فْ حٓاتٍف  ؿ جدٓد لتوسٓع ىشاطاتٍف االقتصادٓة القائهة. كها أف التهٓو عمِ تهٓو

ادة الثقة ؿ ٌو فقط إحدى العواهؿ هف أجؿ  واحتراـ الذات وٓز بالىفس. كها أوصت الدراسة أف التهٓو
ؿ ، حٓث ٓتطمب ىجاحً دعـ عواهؿ أخرى هثؿ الهٍارات االدآرة األصغر ىجاح براهج التهٓو

قٓة، القدرة عمِ وصوؿ هىتجاتٍـ الهحمٓة إلِ األسواؽ، هسؾ الدفاتر، وضرورة وجود الهراكز  والتسٓو
 لتعاهؿ هع األهور القاىوىٓة.التْ تدعـ الىساء فْ ا

9. Davis (2005) "Does Microfinance Help the Poorest? What Programme 

Design Features Might Maximize Impact on the Poorest Clients?". 

ؿ األصغر كأداة لهحاربة الفقر وعف أسباب عدـ هشاركة األسر  تحاوؿ الدراسة هىاقشة هوضوع التهٓو
ؿ األصغر فْ هحاولة لوضع الفق لٓة لجعؿ هثؿ آٓرة فْ أي ىشاطات تىهوٓة وهف ضهىٍا براهج التهٓو

ؿ لدٍٓا القدرة عمِ تحسٓف ٌذي البراهج فعالة لألسر األكثر فقراً  . حٓث أشارت الدراسة أف براهج التهٓو
لخوؼ الداخمْ الوضع االقتصادي لٍـ لكىٍا لٓست هىاسبة لجهٓع فئات األسر الفقٓرة والتْ لدٍٓا ا
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باإلضافة إلِ  ،وىقص الثقة بالىفس العتقادٌـ بعدـ القدرة عمِ السداد والذي سٓغرقٍـ فْ الدٓوف أكثر
 عدـ وصوؿ هؤسسات االقراض لٍذي الفئة الهٍهشة هف الىاس. 

ؿ بالخدهات االجتهاعٓة هثؿ الصحة والتعمٓـ، أهف توصٓات الدراسة وكاف  ف ٓتـ ربط خدهات التهٓو
استٍداؼ األسر األشد حاجة لهثؿ ٌذي الخدهات ووجود هروىة فْ تقدٓـ الضهاىات الهطموبة  وأف ٓتـ

ؿ بىاء عمِ رغبة واحتٓاجات األسرة وقدرتٍا عمِ السداد، باإلضافة إلِ  وأف ٓتـ تحدٓد حجـ التهٓو
والذي وضع استراتجٓات لحهآة ٌذي األسر هثؿ االدخار وبراهج األهاف االجتهاعْ والتأهٓف األصغر 

دٌـ بالهىح  ٓساٌـ فًٓ الهقترض بجزء بسٓط هف قٓهة القرض لهٓزاىٓة التأهٓف الصحْ هثال، كذلؾ تزٓو
 الصغٓرة وفرص العهؿ. 

10.  Swope (2005( "Microfinance & Poverty Alleviation". 

ؿ ٌدفت  ؿهف خال وذلؾ الفقر، فجوة هف فعاؿ لتقمٓص كهىٍج األصغر الدراسة إلِ هىاقشة دور التهٓو
ؿ ضد الهوجٍة االىتقادات هف هجهوعة هىاقشة  تحسٓف الظروؼ فْ إهكاىٓتً وهدى األصغر التهٓو

ؿ أف هؤسسات ، حٓثلألسر األكثر فقراً  االقتصادٓة جهٓع  الوصوؿ إلِ تستطٓع ال األصغر التهٓو
 الغالبٓة تثىاءلدٍٓـ كها أف ٌذي الهؤسسات تقوـ باس الهتوفرة الهالٓة اإلهكاىات قمة بسبب الفقراء وذلؾ

شراؾ الىساء فْ الكثٓر هف ٌذي إالعظهِ هىٍـ خوفا هف عدـ القدرة عمِ السداد. كها أىً ال ٓتـ 
 قتصادٓةاإل فْ األىشطة الىساء هشاركة ىحو الهجتهعات الفقٓرة لدى الثقافة ىضج البراهج بسبب عدـ

القروض هتىآٌة الصغر ٓشكؿ  الثالث. كها أف ارتفاع ىسبة الفوائد الهفروضة عمِ العالـ فْ خاصة
 غراقٍـ أكثر فْ الدٓف.إالهقترضٓف الفقراء هها ٓؤدي إلِ عمِ كاٌؿ  كبٓراً  عبئاً 

ؿ األصغر تخفٓؼ وطأة  فقط الهسئولة عف ولٓست لٓست لمجهٓع وقد أكدت الدراسة أف براهج التهٓو
ؿ األصغ ى والتْ جتهاعٓة األخر هجهوعة هف البراهج اإل إلِ جاىب رالفقر، بؿ ٓجب أف ٓكوف التهٓو

ؿ األصغر  كها ٓجب عمِ حتٓاجات الهتىوعة لألسر الفقٓرة.اإل لتمبٓة تتسـ بالهروىة هؤسسات التهٓو
اتباع ىٍج شاهؿ  فْ براهجٍا هف خالؿ الىاس هف العادات والههارسات تأخذ بعٓف االعتبار أف

 لٍـ وعدـ تجاٌؿ احتٓاجاتٍـ األساسٓة.واالستهاع  فْ التغٓٓر بأٌهٓة الفقراء واالعتراؼ ،لهكافحة الفقر

11.  Parker (2002) "Microfinance, Grants, and Non-Financial Responses to 

Poverty Reduction: Where Does Microcredit Fit?". 

ؿ األصغر وهتِ ٓكوف ٌو الحؿ الهالئـ وها ٌْ هقوهات ىجاحً، وها  ٌدفت الدراسة إلِ هىاقشة التهٓو
ؿ األصغر فْ تحسٓف األحواؿ الهعٓشٓة لمفقراء وهتِ ٓجب  الت البدٓمة والهكهمةٌو دور التدخ لمتهٓو

ؿ ٌو واحد هف عدة تدخالت ٓجب استخداهٍا لتقمٓؿ  استخداهٍا. حٓث أشارت الدراسة إلِ أف التهٓو
عالٓة  وجود هٍارات إدآرة وثقة هعدؿ الفقر، وحتِ ٓتـ االستفادة هف براهج التهوٓؿ األصغر ٓىبغْ أوالً 
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ىِ باإلضافة لقدرة الوصوؿ إلِ األسواؽ ووجود البُ  ،وأساس هالْ سمٓـ لمهستفٓدٓف هف ٌذي البراهج
ال ستكوف الىتٓجة الغرؽ فْ الدٓوف بشكؿ  أكبر. كها بٓىت التحتٓة الالزهة واالستقرار والقواىٓف وا 

وتجىبٍا فْ الهستقبؿ. كها أف  دخار والتأهٓف فْ قدرة الهستفٓدٓف عمِ إدارة الهخاطرالدراسة أٌهٓة اإل
تٍـ واستثهار الوقت والهوارد فْ تعمـ  الهىح الصغٓرة تعتبر كىقطة اىطالؽ لمفقراء تساعد عمِ تقٓو

 الهٍارات وبىاء األصوؿ ووضع الخطط والتفكٓر فْ ىشاطات استثهآرة.

ثؿ تحسٓف البىِ كها أوصت الدراسة بضرورة وجود تدخالت أخرى تُقّوي الوضع االقتصادي لمفقراء ه
عادة صٓاغة القواىٓف  التحتٓة، براهج التوظٓؼ، الخدهات غٓر الهالٓة هثؿ الرعآة الصحٓة والتعمٓـ، وا 

 والتْ تدعـ الهشآرع الصغٓرة لمفقراء.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.6

 :التالُْٓهكف هالحظة  الدراسة، بهوضوع العالقة ذات السابقة لمدراسات استعراضىا خالؿ هف

  هوضوع  دراسات تىاولتتىوعت الدراسات السابقة هف حٓث الهواضٓع التْ تىاولتٍا حٓث أف ٌىاؾ
(، برىاهج األهـ 2007(، دراسة عمٓوة )2012الفقر وهكافحتً واحتٓاجات الفقراء كدراسة خفاجة )

و بكر (، أب2002(، وزارة التخطٓط والتعاوف الدولْ )2005(، حسف )2008الهتحدة لمتىهٓة )
 Sample (2011 .)(، ودراسة 2001)
  ا فْ الحد ه دراسات تىاولت الهشآرع الصغٓرةكها أف ٌىاؾ هشكمة الفقر والبطالة كدراسة  فودوٌر

(، 2009) (، سمهاف2010(، غالب )2006الشاعر ) (،2010القواسهة ) (،2011الفمٓت )
 (. 2008(، ودراسة عبد اهلل )2008الٓزادات )

  وتىهٓة قطاع الهشآرع الصغٓرة  سات دور هؤسسات اإلقراض فْ الحد هف الفقردراتىاولت كها
(، الىاقة 2006(، البحٓصْ )2006(، خهٓس )2007(، شبات )2010كدراسة الدهاغ )

(، 2007(، أحهد وعبدالكٓرـ )2009(، األهٓف )2010(، الزواٌرة )2010(، الشآب )2004)
Widjaja  (2009 ،)Matovu (2006 ،)Davis (2005 ،)(،2005سهٓر وهٍدي )

Swope (2005 ودراسة ،)Parker (2002.) 
  دراسات تىاولت دور تقدٓـ الهىح الصغٓرة وىقؿ األصوؿ فْ التهكٓف االقتصادي لمفقراء كدراسة و

Hashemi & Montesquiou  (2011 ،)MicroGrants (2011 ،)Franklin (2010 ،)
Krysher & Kock (2010ودراسة ،)Hashemi & Rosenberg  (2011    .) 

 استفادت الباحثة  هكافحة الفقر وقد ألٌهٓة ٌاراز إب فْ السابقة الدراسات هع الحالٓة ةراسالد اتفقت
أسبابً، وواقع ، طرؽ قٓاسً، هفٍوهً فْ دراسة الفقر هف ىاحٓة ىظٓرة حٓث ٌذي الدراسات هف

 الفقر فْ األراضْ الفمسطٓىٓة.
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 الهشآرع الصغٓرة وبالغة  دور عمِالدراسات السابقة ع العدٓد هف كها اتفقت الدراسة الحالٓة ه
ادة دخولٍـ، هف الفقراء كوسٓمة ُتَهكِّفالصغر   تعرضٍـ والحد هف األصوؿ والههتمكات، وبىاء ٓز

 لألزهات، وبالتالْ خروجٍـ هف دائرة الفقر.
 فْٓقعوا  الَٓن ألصغرا ؿالتهَٓ زبائو هعظن وجدت الباحثة أف الدراسات األجىبٓة أكدت عمِ أف 

 براهج أفَ ،ؤلٍٓن األصغر ؿالتهَٓ ؿٓص ها فىادراً لمغآةالفقراء  أها ،الفقر خط ؿحَ دائرة
 .الفقراء َأشّد لمهعدهٓوهالءهة  أكثر االجتهاعْ األهاو شبكات

  كٓفٓة تقمٓص الفقر وتحسٓف  عفبكثب  األجىبٓة والتْ تحدثت الدراساتكها اتفقت الدراسة هع
لألسر الفقٓرة هف خالؿ تأكٓدٌا عمِ ضرورة تفعٓؿ براهج ترتكز  قتصادٓة واالجتهاعٓةالظروؼ اال

 .عمِ تغطٓة الحاجات األساسٓة لٍـ وهساعدتٍـ فْ بىاء األصوؿ عف طٓرؽ الهىح وتىهٓة القدرات
 البٓاىات لجهع كأداة االستباىة استخداـ فْ راسات السابقةالد هعظـ هع الحالٓة سةراالد اتفقت 

 اسة.لمدر 
 ركزت بشكؿ كبٓر عمِ براهج  والتْالكثٓر هف الدراسات العربٓة والهحمٓة  اختمفت الدراسة عف

ؿ ا التهٓو  الهجهَعة ؤلِ هو الىظر بدالً الفقراء حٓاة عمِ األصغر والهشآرع الصغٓرة وتقٓٓـ أثٌر
 ىا عمِ األسر، بٓىها ركزت الدراسة ٌوالغٓر هالٓةالهالٓة  الخدهات هو ىطاقاً َاألَسع الهتىَعة

هؤسسات التهوٓؿ األصغر بحٓث ٓتـ تهكٓىٍا اقتصادًٓا واجتهاعًٓا لالتْ ال تستطٓع الوصوؿ 
 وتخٓرجٍا لهثؿ ٌذي البراهج.

 ركزت عمِ آلٓة عهؿ القروض  والتْسة والدراسات السابقة رآوجد اختالؼ فْ هتغٓرات الد
لسداد، أو عواهؿ أخرى كهكاف السكف، الصغرى كفترة السهاح، ىسبة الفائدة، رأس الهاؿ، وفترة ا

آلٓة عهؿ برىاهج  جىس الهستفٓد، ودخمً الشٍري. أها فْ ٌذي الدراسة فقد ركزت الهتغٓرات عمِ
الهىفذ، إشراؾ األسر الهستفٓدة فْ  ىوع الهشروعهوارد األسرة بأكهمٍا، عة كالتالْ: تههج دٓب

 .والتدٓربلمهشآرع، ، الهتابعة الدوٓرة الهشروعتصهٓـ وتىفٓذ 
  هجتهع الدراسة كاف غالبًا ٌـ الهستفٓدوف هف براهج التهوٓؿ األصغر بغض الىظر عف هستوى

ـ بٓىها هجتهع الدراسة ٌىا فٍـ األسر الهستفٓدة هف براهج الهىح الصغٓرة والذٓف ٓعاىوف هف  فقٌر
ـ فْ وزارة الشؤوف االجتهاعٓة.  الفقر الهدقع والهسجمة أسهاٌؤ

 الذي الدور عمِ الضوء تسمط أىٍا حٓث ةالباحث بٍا تقاه التْ الدراسة أٌهٓة زتبر  ذكري سبؽ هها 
سر التْ الهىح الصغٓرة فْ البدء بهشآرع بالغة الصغر فْ البٓئة الفمسطٓىٓة حتِ ٓتسىِ لأل تمعبً

ؿ األصغر دوف تعرضٍـ  تعاىْ هف الفقر الهدقع الخروج هف ٌذي الحالة والوصوؿ إلِ براهج التهٓو
أو عدـ القدرة عمِ السداد هف خالؿ إىشاء البىٓة االقتصادٓة السمٓهة ووجود هشروع قائـ  لمرفض

وبالتالْ تحقٓؽ االستقاللٓة االقتصادٓة هف خالؿ دراسة حالة لبرىاهج  ،ُهدر لمدخؿ ٓستطٓع تطوٓري
 .األسرةفْ  "دٓب" والذي استٍدؼ األسرة بأكهمٍا ولٓس فرد بعٓىً
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 مقدمة 3.1
جراءاتٍا هحوراً  هػف الدراسػة، وعػف  العهمػْٓتـ هف خاللػً اىجػاز الجاىػب  رئٓسٓاً  تعتبر هىٍجٓة الدراسة وا 

طٓرقٍا ٓتـ الحصوؿ عمػِ البٓاىػات الهطموبػة إلجػراء التحمٓػؿ اإلحصػائْ لمتوصػؿ إلػِ الىتػائج التػْ ٓػتـ 
ا فْ ضوء أدبٓات الدراسػة الهتعمقػة بهوضػوع الد راسػة، وبالتػالْ تحقػؽ األٌػداؼ التػْ تسػعِ إلػِ تفسٌٓر

لمهػػػػػىٍج الهتبػػػػػع وهجتهػػػػػع الدراسػػػػػة، وكػػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػػة  وصػػػػػًفاتىػػػػػاوؿ ٌػػػػػذا الفصػػػػػؿ ٓتحقٓقٍػػػػػا. حٓػػػػػث 
االهستخدهة وطٓرقة إعدادٌا  ٌر ، وهدى صػدقٍا وثباتٍػا. كهػا ٓتضػهف األدوات التػْ وكٓفٓة بىائٍا وتطٓو

ىتٍػػْ الفصػػؿ بالهعالجػػات اإلحصػػائٓة التػػْ اسػػتخدهت فػػْ لجهػػع بٓاىػػات الدراسػػةالباحثػػة اسػػتخدهتٍا  ، ٓو
 واستخالص الىتائج، وفٓها ٓمْ وصؼ لٍذي اإلجراءات.تحمٓؿ البٓاىات 

 هىٍجية الدراسة 5.3

بىػػاء عمػػِ طبٓعػػة الدراسػػة واألٌػػداؼ التػػْ تسػػعِ إلػػِ تحقٓقٍػػا فقػػد اسػػتخدهت الباحثػػة الهػػىٍج الوصػػفْ 
عبػر عىٍػا  دقٓقػاً  ظاٌرة كها توجد فْ الواقع وٍٓتـ بوصفٍا وصفاً والذي ٓعتهد عمِ دراسة ال التحمٓمْ، ٓو

كها ال ٓكتفْ ٌذا الهىٍج عىد جهع الهعموهات الهتعمقة بالظاٌرة هف أجؿ استقصػاء  .وكهٓاً  تعبٓرا كٓفٓاً 
ػػا وعالقاتٍػػا الهختمفػػة، بػػؿ ٓتعػػداي إلػػِ التحمٓػػؿ والػػربط والتفسػػٓر لموصػػوؿ إلػػِ اسػػتىتاجات ٓبىػػْ  هظاٌٌر

ػد بٍػا رصػٓد الهعرفػة عػف الهوضػوع. عمٍٓا وقػد اسػتخدهت الباحثػة هصػدٓرف  التصور الهقترح بحٓث ٓٓز
 أساسٓف لمهعموهات:

  البٓاىات جهعإلِ  الباحثة لهعالجة الجواىب التحمٓمٓة لهوضوع الدراسة لجأت األولية; الهصادر. 2
حٓث تـ تصهٓهٍا وتوٓزعٍا عمِ  ،لمدراسة الرئٓسة األداة تعتبروالتْ  استباىة تصهٓـ خالؿ هف األولٓة

الحزهة  برىاهج تفٓرغٍا وتحمٓمٍا باستخداـ ثـ وهف ،هستفٓدي برىاهج التهكٓف االقتصادي )دٓب(
 الهىاسبة اإلحصائٓة االختبارات واستخداـ الىسب لحساب وذلؾ SPSSاإلحصائٓة لمعمـو االجتهاعٓة 

 .دراسةال هوضوع تدعـ قٓهة ذات وهؤشرات لدالالت الوصوؿ بٍدؼ

لمدراسة إلِ هصادر البٓاىات  حٓث اتجٍت الباحثة فْ هعالجة اإلطار الىظري الثاىوية; . الهصادر3
ة والتْ تتهثؿ تتهثؿ فْ الكتب والهراجع العربٓة واألجىبٓة ذات العالقة، والدوٓرات والهقاالت  الثاىٓو

، والبحث والهطالعة فْ هواقع والتقآرر، واألبحاث والدراسات السابقة التْ تىاولت هوضوع الدارسة
 . اإلىترىت الهختمفة
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 هجتهع الدراسة 5.4

 ٌو الدراسة هجتهع فإف وبذلؾ، الباحث ٓدرسٍا التْ الظاٌرة هفردات جهٓع بأىً عرؼُٓ  الدراسة هجتهع
 الهجتهع فإف وأٌدافٍا الدراسة هشكمة عمِ وبىاء. الدراسة هشكمة هوضوع كوىوفُٓ  الذٓف األفراد جهٓع
 فْ وزارة الشؤوف االهسجمة أسهاٌؤالتْ تعاىْ فقرًا هدقعًا و  األسر الفمسطٓىٓة ٓتكوف هف ستٍدؼاله

( هستفٓد. البرىاهج 482برىاهج التهكٓف االقتصادي )دٓب( وعددٌـ ) التْ استفادت هفو  االجتهاعٓة
ة فْ قطاع ( بالشراكة هع ثالث هؤسسات هحمUNDPٓٓقوـ بتىفٓذي برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ )

ْ: اتحاد ( 180ٓف )( هستفٓد، هجهوعة الٍٓدرولوجٓٓف الفمسطٓى100ٓلجاف العهؿ الزراعْ ) غزة ٌو
 ( هستفٓد.202غاثة الزراعٓة الفمسطٓىٓة )هستفٓد، واتحاد لجاف اإل

 عيىة الدراسة 5.5

 30 توٓزعث تـ هثمة لهجتهع الدراسة، حٓالهُ الطبقٓة قاهت الباحثة باستخداـ أسموب العٓىة العشوائٓة 
 تـ تعدٓؿ االستباىةذلؾ  وبعد، اوثباتٍ االستباىة صدؽ هف لمتحقؽ استطالعٓة عٓىة استباىة أولٓة عمِ

 الدراسة هجتهع عمِبعد التعدٓؿ  استباىة 170 توٓزعبىاء عمِ ىتائج العٓىة االستطالعٓة ثـ تـ  األولٓة
وقد تـ استرداد (. 4.1ٌو هوضح فْ جدوؿ )ىفذة كها وبالتىاسب هع التوٓزع الجغرافْ لمهشآرع الهُ 

 %. 98استباىة أي بىسبة استرداد  167

 حافظاتتوزيع العيىة عمى اله  ; (2.3جدوؿ رقـ )
  )%( ىسبة العيىة حجـ العيىة ىفذةعدد الهشاريع اله   الهحافظة #
 21.8 37 105 الشهاؿ 1
 20.6 35 99 غزة 2
 11.2 19 54 الوسطِ 3
 22.4 38 109 خاىٓوىس 4
 24 41 115 رفح 5

 211 281 593 اإلجهالي

 الدراسة أداة 5.6

وقد تـ تقسٓـ االستباىة إلِ (، 4، والهبٓىة بالهمحؽ رقـ )تـ استخداـ االستباىة كأداة رئٓسة فْ الدراسة
   ثالثة أقساـ:
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تكوف هف جزئٓف، الجزء األوؿالقسـ األوؿ;  و عبارة عف هعموهات شخصٓة عف  ٓو عهر ) الهستفٓدٌو
هدٓر الهشروع، عدد سىوات الخبرة ذات العالقة بالهشروع، الهستوى التعمٓهْ لهدٓر الهشروع، عدد 

و عبارة عف  أها الجزء الثاىْ (.أفراد األسرة هعموهات عف الهشروع )ىوع الهشروع، إدارة الهشروع، ٌو
سواء الهتوقؼ أو القائـ،  عدد العاهمٓف اإلجهالْ فْ الهشروع، حالة الهشروع، العهر الزهىْ لمهشروع
سرة، قٓاـ الهستفٓد بأخذ هكاف الهشروع، هتوسط الدخؿ الشٍري الحالْ، قٓهة الهىحة التْ تمقتٍا األ

ؿ بعد الهشروع(.    قرض أو تهٓو

و عبارة عف  القسـ الثاىي; تكوف هف هجاالت االستباىةٌو  هجاالت: 7عمِ  ةوزعفقرة هُ  64، ٓو

تكوف هف )تحمٓؿ هوارد  الهجاؿ األوؿ;  ( فقرات.8األسرة، ٓو
تكوف هف )الهجاؿ الثاىي  ( فقرات.7: إشراؾ األسر فْ الهشروع، ٓو
تكوف هف ) الهجاؿ الثالث  ( فقرات.5: ىوع الهشروع، ٓو

تكوف هف )، قٓهة الهىحةالهجاؿ الرابع;   .( فقرات5ٓو
تكوف هف )الهجاؿ الخاهس;   ( فقرات.9الهتابعة الدوٓرة لمهشروع، ٓو

تكوف هف )السادس;  الهجاؿ  ( فقرات.9التدٓرب، ٓو
تكوف هف )الهجاؿ السابع ;   ( فقرة.18فاعمٓة برىاهج دٓب، ٓو

 اإلجابات وكاىت ،باىةلقٓاس استجابات الهبحوثٓف لفقرات االستب الخهاسْ لٓكرت هقٓاس اعتهاد تـ وقد
 تعىْ" 5" الدرجةو  جداً بدرجة قمٓمة  أوافؽ تعىْ "1" الدرجة حٓث إجابات 5 هف هكوىة فقرة كؿ عمِ
 (.4.2بدرجة كبٓرة جدًا كها ٌو هوضح فْ جدوؿ رقـ ) أوافؽ

 درجات هقياس ليكرت الخهاسي; (2.2جدوؿ رقـ )
 بدرجة كبٓرة جداً  بدرجة كبٓرة  هحآد بدرجة قمٓمة  بدرجة قمٓمة جداً  االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 اىةصدؽ االستب 5.7

 ٓس أسئمة اإلستباىة ها وضعت لقٓاسً، وقد قاهت الباحثة بالتأكد هفٓقصد بصدؽ اإلستباىة أف تق
 صدؽ اإلستباىة بطٓرقتٓف:

 ;)الصدؽ الظاٌري( حكهيفاله   رأي. 3

هجاالت اإلدارة  تخصص فْهُ ( 13) حكهٓف تألفت هفعرضت الباحثة اإلستباىة عمِ هجهوعة هف الهُ 
وقد استجابت الباحثة ٔراء  .(2الهمحؽ رقـ )أسهاء الهحكهٓف بتـ ادراج قد و  واالقتصاد واالحصاء،
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 تالهحكهٓف وقاهت بإجراء ها ٓمـز هف حذؼ وتعدٓؿ فْ ضوء الهقترحات الهقدهة، وبذلؾ خرج
 (.3اىظر الهمحؽ رقـ ) -الىٍائٓة  افْ صورتٍ اىةاالستب

 صدؽ الهقياس;. 2

 Internal Validity; االتساؽ الداخمي أوالً 
ً ْ هدى اتساؽ كؿ فقرة هف فقرات اإلستباىة هع الهجاؿ الذي تىتهْ إلٓٓقصد بصدؽ االتساؽ الداخم

ٌذي الفقرة، وقد قاهت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمْ لإلستباىة وذلؾ هف خالؿ حساب هعاهالت 
 االرتباط بٓف كؿ فقرة هف فقرات هجاالت اإلستباىة والدرجة الكمٓة لمهجاؿ ىفسً.

"تحمٓؿ هوارد األسرة" والدرجة الكمٓة  هجاؿط بٓف كؿ فقرة هف فقرات االرتبا ( هعاهؿ4.3جدوؿ )ٓوضح 
وبذلؾ ٓعتبر  α= 1015هعىوٓة  هستوى، والذي ٓبٓف أف هعاهالت االرتباط الهبٓىة دالة عىد لمهجاؿ

 الهجاؿ صادؽ لها وضع لقٓاسً.

 ة" والدرجة الكمية لمهجاؿهعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "تحميؿ هوارد األسر ; (2.1جدوؿ رقـ )

 الفقرة ـ
هعاهؿ 
 االرتباط

هستوى 
 الداللة

 0.000* 559. ٓقـو برىاهج دٓب بجهع الهعموهات حوؿ كافة جواىب األسرة الهعٓشٓة.   .1

 0.000* 633. ٓقـو برىاهج دٓب بجهع الهعموهات حوؿ أفراد األسرة وخبراتٍـ السابقة.  .2

 0.000* 654. القادٓرف عمِ العهؿ. ٓركز برىاهج دٓب عمِ أفراد األسرة   .3

 0.000* 713. ٓركز برىاهج دٓب عمِ الهٍف التْ ٓهتمؾ فٍٓا أفراد األسرة خبرة هىاسبة.  .4

ا فْ تحدٓد الهشروع.   .5  0.000* 702. ٓستخدـ برىاهج دٓب هعموهات األسرة ووجٍة ىظٌر

اتٍا. ٓهىح برىاهج دٓب األسرة ها ٓكفْ هف الوقت لهىاقشة احتٓاجاتٍا وأ  .6  0.000* 605. ولٓو

 0.000* 523. ٓقـو برىاهج دٓب بتحدٓد الهخاطر التْ تؤثر عمِ الهوارد الهتاحة لألسرة.  .7

 0.000* 793. ٓتـ ٓزارة هىزؿ األسرة لجهع الهعموهات وهىاقشة الهشروع الهىاسب.  .8
 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

 "الهشروع فْ األسر إشراؾ" هجاؿ فقرات هف فقرة كؿ بٓف االرتباط ؿهعاه( 4.4) رقـ جدوؿ ٓوضح
 α= 1015 هعىوٓة هستوى عىد دالة الهبٓىة االرتباط هعاهالت أف ٓبٓف والذي لمهجاؿ، الكمٓة والدرجة
 .لقٓاسً وضع لها صادؽ الهجاؿ ٓعتبر وبذلؾ
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 " والدرجة الكمية لمهجاؿاؾ األسر في الهشروعإشر هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " ;(2.2جدوؿ رقـ )

 الفقرة ـ
هعاهؿ 
 االرتباط

هستوى 
 الداللة

ا  .1  0.000* 536. .تقـو األسرة الهستفٓدة باقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة ىظٌر

 0.001* 476. .ٓتـ اقتراح فكرة الهشروع بىاء عمِ ىقاش بٓف الهستفٓد والهؤسسة  .2

 0.001* 489. .هوجودة لدى األسرة قبؿ الهىحة ولكف لـ ٓتـ تىفٓذٌافكرة الهشروع كاىت   .3

 0.000* 643. .ٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ إعداد خطة العهؿ لمهشروع الهقترح  .4

 0.000* 650. .ٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ وضع قائهة باحتٓاجات الهشروع  .5

 0.000* 730. .فاتٓستمـ الهستفٓد ىفس احتٓاجات الهشروع التْ طمبٍا بىفس الهواص  .6

 0.000* 515. .ٓعتبر إشراؾ األسرة فْ هختمؼ جواىب الهشروع هف أٌـ أسباب ىجاحً  .7

 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

والدرجة الكمٓة هجاؿ "ىوع الهشروع" هعاهؿ االرتباط بٓف كؿ فقرة هف فقرات ( 4.5) ٓوضح جدوؿ
وبذلؾ ٓعتبر  α= 1015هعىوٓة  هستوىت االرتباط الهبٓىة دالة عىد لمهجاؿ، والذي ٓبٓف أف هعاهال
 الهجاؿ صادؽ لها وضع لقٓاسً.

 " والدرجة الكمية لمهجاؿىوع الهشروعهعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ " ;(2.3جدوؿ رقـ )

 الفقرة ـ
هعاهؿ 
 االرتباط

هستوى 
 الداللة

 0.022* 326. .ٓرعتوفر الهؤسسة أىواع هعٓىة هف الهشا  .1

 0.000* 634. .تتىاسب خبرة الهستفٓد العهمٓة هع ىوع الهشروع الهىفذ  .2

 0.000* 523. .ٓوجد طمب كبٓر عمِ الهشروع الهىفذ  .3

 0.000* 661. .ال ٓوجد هشآرع هشابٍة فْ هكاف الهشروع  .4

5.  
 ال تؤثر الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة لمبالد عمِ الهشروع أكثر هف غٓري هف

 .أىواع الهشآرع األخرى
.759 *0.000 

 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

والدرجة الكمٓة " قٓهة الهىحة"هعاهؿ االرتباط بٓف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ  (4.6جدوؿ )ٓوضح 
عتبر وبذلؾ ٓ α= 1015هعىوٓة  هستوىلمهجاؿ، والذي ٓبٓف أف هعاهالت االرتباط الهبٓىة دالة عىد 

 الهجاؿ صادؽ لها وضع لقٓاسً.
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 هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "قيهة الهىحة" والدرجة الكمية لمهجاؿ ;(2.4جدوؿ رقـ )
 هستوى الداللة هعاهؿ االرتباط الفقرة ـ
 0.000* 567.  .ٓتـ استالـ قٓهة الهىحة دفعة واحدة  .1

 0.000* 811. .تكفْ قٓهة الهىحة الهقدهة لتوفٓر وشراء احتٓاجات الهشروع  .2

 0.006* 399. .ٓتـ هساٌهة األسرة الهستفٓدة فْ شراء احتٓاجات الهشروع  .3

 0.000* 867. .تتىاسب قٓهة الهىحة هع رأس الهاؿ الهطموب لمهشروع  .4

 0.000* 793. .تتىاسب قٓهة الهىحة هع غالء األسعار ىتٓجة الحصار  .5

 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

" لمهشروع الدوٓرة الهتابعة" هجاؿ فقرات هف فقرة كؿ بٓف االرتباط هعاهؿ( 4.7) رقـ جدوؿ ٓوضح
 α= 1015 هعىوٓة هستوى عىد دالة الهبٓىة االرتباط هعاهالت أف ٓبٓف والذي لمهجاؿ، الكمٓة والدرجة
 .لقٓاسً وضع لها ادؽص الهجاؿ ٓعتبر وبذلؾ

 هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "الهتابعة الدورية لمهشروع" والدرجة الكمية لمهجاؿ ;(2.5جدوؿ رقـ )

 الفقرة ـ
هعاهؿ 
 االرتباط

هستوى 
 الداللة

 0.000* 593. .ٓقـو برىاهج دٓب بهتابعة الهشروع  بشكؿ دوري لهالحظة سٓر عهمً  .1

 0.046* 358. .ة لمهشروع لٍا دور فْ ىجاحً وتحقٓؽ أٌدافًالهتابعة الدوٓر  .2

 0.001* 463. .ٓهتمؾ طاقـ العهؿ الخبرة فْ حؿ الهشكالت التْ تواجً الهشروع  .3

 0.001* 495.  .ٓىاقش طاقـ العهؿ الهشاكؿ التْ تواجً الهشروع وأسباب تراجع الهبٓعات  .4

 0.001* 469.  .رة هٓداىٓة لمهشروعٓقـو طاقـ الهؤسسة بوضع حموؿ لمهشاكؿ فْ كؿ ٓزا  .5

 0.000* 740. .ٓقـو الهستفٓد بتسجٓؿ الهبٓعات بشكؿ ٓوهْ أثىاء الهشروع  .6

 0.000* 637.  .ٓقـو طاقـ الهؤسسة بهراجعة التسجٓؿ فْ كؿ ٓزارة هٓداىٓة لمهشروع  .7

 0.000* 653. ٓستهر الهستفٓد بالتسجٓؿ حتِ بعد اىتٍاء فترة الهتابعة  .8

ْ تستهر ه  .9  0.030* 305. .شٍراً  18دة هتابعة الهشروع حسب الهدة الهحدد لٍا ٌو

 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

 لمهجاؿ، الكمٓة والدرجة" التدٓرب" هجاؿ فقرات هف فقرة كؿ بٓف االرتباط هعاهؿ( 4.8) جدوؿ ٓوضح
ة وىهست عىد دالة الهبٓىة االرتباط هعاهالت أف ٓبٓف والذي  الهجاؿ ٓعتبر وبذلؾ α= 1015 هعىٓو
 .لقٓاسً وضع لها صادؽ
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 هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "التدريب" والدرجة الكمية لمهجاؿ ;(2.6جدوؿ رقـ )

 الفقرة ـ
هعاهؿ 
 االرتباط

هستوى 
 الداللة

بًا قبؿ استالـ الهشروع  .1  0.008* 381. .تمقِ أحد أفراد األسرة تدٓر

 0.001* 484.             .الذي تمقِ التدٓرب ٌو هدٓر الهشروع الحالْ الشخص  .2

 0.000* 540. .ٓقـو الشخص الذي تمقِ التدٓرب بتدٓرب أفراد األسرة العاهمٓف بالهشروع  .3

 0.000* 744.  .ٓضٓؼ التدٓرب لمهستفٓد خبرات جدٓدة  .4

 0.000* 754. .ٓطور التدٓرب هف هٍارات الهستفٓد  .5

 0.000* 729. .قٓرب هف الواقع العهمْالتدٓرب   .6

 0.000* 744.  .تكفْ هدة التدٓرب لمحصوؿ عمِ الخبرات والهٍارات الهطموبة  .7

 0.000* 731. .ٓهتمؾ الهدربوف الخبرة والقدرة عمِ شرح وتوصٓؿ الهعموهات  .8

 0.000* 616. .ال ٓشعر الهستفٓد أىً بحاجة إلِ هٓزد هف التدٓرب  .9

 . α=0.0.داللة  هستوىصائًٓا عىد االرتباط داؿ إح *

والدرجة  "فاعمٓة برىاهج دٓب"هعاهؿ االرتباط بٓف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ  (4.9)رقـ  ٓوضح جدوؿ
ة  هستوىالكمٓة لمهجاؿ، والذي ٓبٓف أف هعاهالت االرتباط الهبٓىة دالة عىد  وبذلؾ  α= 1015هعىٓو

 ٓعتبر الهجاؿ صادؽ لها وضع لقٓاسً.

 هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "فاعمية برىاهج ديب" والدرجة الكمية لمهجاؿ ;(2.7جدوؿ رقـ )

 الفقرة ـ
هعاهؿ 
 االرتباط

هستوى 
 الداللة

 0.000* 664. .ٓعتبر الهشروع هصدر الدخؿ الرئٓسْ الحالْ لألسرة  .1

 0.000* 849. .تشعر األسرة أف دخمٍا ازداد بعد الهشروع  .2

 0.000* 835. . الهشروع عمِ األسرة إٓجابٓآعتبر تأثٓر   .3

 0.000* 795. .ٓؤدي دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف وضع أو إىفاؽ األسرة عمِ الغذاء  .4

 0.000* 812. .ٓؤدي دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف وضع أو إىفاؽ األسرة عمِ الهمبس  .5

 0.000* 687. .بالتعمٓـ ٌآؤدي دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف إىفاؽ األسرة عمِ التحاؽ أفراد  .6

 0.003* 428. .ٓؤدي دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف وضع أو إىفاؽ األسرة عمِ الصحة  .7

 0.000* 525. .ٓؤدي دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف وضع أو إىفاؽ األسرة عمِ ظروؼ السكف  .8

 0.000* 787. .ٓؤدي دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف الوضع الىفسْ لألسرة  .9

 0.000* 621. .د الهشروعزاد عدد العاهمٓف فْ األسرة بع  .10

 0.000* 729. .تقـو األسرة بتسدٓد التزاهات هالٓة سابقة هثؿ الدٓوف بعد الهشروع  .11



84 
 

 0.000* 783. .تقـو األسرة باالدخار بعد الهشروع  .12

ر هشروعٍا الحالْ  .13  0.000* 868. .تستطٓع األسرة استخداـ هدخراتٍا لتطٓو

 0.000* 895. .الهشروعتشعر األسرة بأىٍا أكثر استقاللٓة بعد   .14

 0.000* 885. .تعتقد األسرة أىٍا تستطٓع دعـ ىفسٍا هف دخمٍا الحالْ  .15

 0.000* 827. .ترى األسرة أىٍا تستطٓع االستغىاء عف الهساعدات االغاثٓة بعد الهشروع  .16

ر الهشروع الحالْ  .17  0.000* 675. .قاهت األسرة بتطٓو

ر الهشروع الحالْٓوجد لدى الهستفٓد ىٓة فْ الهستقبؿ لت  .18  0.000* 848.  .طٓو

 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

 Structure Validity; الصدؽ البىائي ثاىياً 
ٓعتبر الصدؽ البىائْ أحد هقآٓس صدؽ األداة الذي ٓقٓس هدى تحقؽ األٌداؼ التْ تٓرد األداة 

بٓف هدي ارتباط كؿ هجاؿ هف هجا  الت الدراسة بالدرجة الكمٓة لفقرات اإلستباىة.الوصوؿ إلٍٓا، ٓو

عىد أف جهٓع هعاهالت االرتباط فْ جهٓع هجاالت اإلستباىة دالة إحصائًٓا  (4.11) ٓبٓف جدوؿ
 وبذلؾ ٓعتبر جهٓع هجاالت اإلستباىة صادقً لها وضع لقٓاسً. α= 1015هعىوٓة  هستوى

 هف هجاالت اإلستباىة والدرجة الكمية لإلستباىةهعاهؿ االرتباط بيف درجة كؿ هجاؿ ; (2.31)رقـ جدوؿ 

 هستوى الداللة هعاهؿ االرتباط الهجاؿ ـ

 0.000* 5181. تحمٓؿ هوارد األسرة  .1

 0.000* 6851. إشراؾ األسر فْ الهشروع  .2

 0.000* 5851. ىوع الهشروع  .3

 0.005* 4071. قٓهة الهىحة  .4

 0.000* 6761. الهتابعة الدوٓرة لمهشروع  .5

 0.000* 6641. ٓبالتدر   .6

 0.000* 9341. فاعمٓة برىاهج دٓب  .7

 . α=0.0.داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد  *

 ثبات اإلستباىة  2.5

ٓقصد بثبات اإلستباىة أف تعطْ ٌذي اإلستباىة ىفس الىتٓجة لو تـ إعادة توٓزع اإلستباىة أكثر هف هرة 
ثبات اإلستباىة ٓعىْ االستقرار فْ ىتائج اإلستباىة تحت ىفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف 

ا بشكؿ كبٓر فٓها لو تـ إعادة توٓزعٍا عمِ األفراد عدة هرات خالؿ فترات زهىٓة هعٓىة.  وعدـ تغٌٓٓر
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 Cronbach's Alphaهف خالؿ هعاهؿ ألفا كروىباخ ىة الدراسة هف ثبات إستبا ةالباحث توقد تحقق

Coefficient هرتفعة ودالة1.933ً تساوي )حٓث تبٓف أف قٓهت ْ  .إحصائٓاً  ( ٌو

 تقد تأكد ةكوف الباحثتقابمة لمتوٓزع. و  -(4) رقـ الهمحؽ- وف اإلستباىة فْ صورتٍا الىٍائٓةتكبذلؾ و 
عمِ ثقة تاهة بصحة اإلستباىة وصالحٓتٍا لتحمٓؿ  ٓجعمٍاهف صدؽ وثبات استباىة الدراسة هها 

 ة واختبار فرضٓاتٍا.الىتائج واإلجابة عمِ أسئمة الدراس

 الهعالجات االحصائية 2.6

 Statistical Package for theتفٓرغ وتحمٓؿ اإلستباىة هف خالؿ برىاهج التحمٓؿ اإلحصائْ تـ 

Social Sciences  (SPSS). 

 ;Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي 

الختبار ها إذا K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسهرىوؼ -اختبار كولهجوروؼ تـ استخداـ
 .(4.11) فْ جدوؿكاىت البٓاىات تتبع التوٓزع الطبٓعْ هف عدهً، وكاىت الىتائج كها ٌْ هبٓىة 

 التوزيع الطبيعيىتائج اختبار ; (2.33)رقـ جدوؿ 

 (.Sig)القيهة االحتهالية  الهجاؿ ـ

 0.000 تحمٓؿ هوارد األسرة  .1

 0.001 إشراؾ األسر فْ الهشروع  .2

 0.010 ىوع الهشروع  .3

 0.000 قٓهة الهىحة  .4

 0.000 الهتابعة الدوٓرة لمهشروع  .5

 0.000 التدٓرب  .6

 0.000 فاعمٓة برىاهج دٓب  .7

 1.114  جهيع هجاالت االستباىة

ت الدراسة هجاالجهٓع ل (.Sig)أف القٓهة االحتهالٓة  (4.11) هف الىتائج الهوضحة فْ جدوؿ ٓتضح
0.05اللة هف هستوى الد كاىت أقؿ ، ٓتبع التوٓزع غٓر  تالهجاال ٍذيوبذلؾ فإف توٓزع البٓاىات ل

هعمهٓة لإلجابة عمِ فرضٓات الدراسة الهتعمقة اال اإلحصائٓة سٓتـ استخداـ االختبارات الطبٓعْ، حٓث
 وقد تـ استخداـ األدوات اإلحصائٓة التالٓة:. التالهجا يبٍذ
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 األهرٓستخدـ ٌذا  .والهتوسط الحسابْ الىسبْ ،الهتوسط الحسابْ، تكراراتال، الىسب الهئوٓة .1
فٓد الباحثة فْ وصؼ عٓىة الدراسة.  بشكؿ أساسْ ألغراض هعرفة تكرار فئات هتغٓر ها ٓو

 ( لهعرفة ثبات االستباىة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كروىباخ ) .2

 ( لقٓاس درجة االرتباط.Spearman Correlation Coefficientهعاهؿ ارتباط سبٓرهاف ) .3
 ٓستخدـ ٌذا االختبار لحساب االتساؽ الداخمْ والصدؽ البىائْ والعالقة بٓف الهتغٓرات.

( لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إلِ درجة Sign Testاختبار اإلشارة ) .4
 ْ  أـ ال. 3الحٓاد ٌو

 .اىت البٓاىات تتبع التوٓزع الطبٓعْ هف عدهًالختبار ها إذا ك سهرىوؼ -اختبار كولهجوروؼ .5

 اختبار االىحدار الهتعدد لدراسة تأثٓر الهتغٓرات الهستقمة هجتهعة عمِ الهتغٓر التابع. .6

 اختبار كروسكاؿ والس لدراسة العالقة بٓف ثالث هتغٓرات فأكثر. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الخامسالفصل  

 
 

تحليل البيانات واختبار فرضيات  
 الدراسة

 

 .مقدمة 

 وفق    الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف
 المعلومات الشخصية.

 وفق    الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف
 معلومات المشروع.

 .تحليل فقرات االستبانة 

   فرضياتالاختبار. 

 لمشاكل التي واجهت المشاريع.أهم ا 
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 مقدمة 4.1

ىػػات واختبػػار فرضػػٓات الدراسػػة، وذلػػؾ هػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف ٓتضػػهف ٌػػذا الفصػػؿ عرضػػًا لتحمٓػػؿ البٓا
 ،والتػػػْ تػػػـ التوصػػػؿ إلٍٓػػػا هػػػف خػػػالؿ تحمٓػػػؿ فقراتٍػػػا االسػػػتباىةأسػػػئمة الدراسػػػة واسػػػتعراض أبػػػرز ىتػػػائج 

لػػذا تػػـ  الهشػػروع،هعموهػػات الهعموهػػات الشخصػػٓة و  والوقػػوؼ عمػػِ هتغٓػػرات الدراسػػة التػػْ اشػػتهمت عمػػِ
لمحصػوؿ عمػِ ىتػائج الدراسػة التػْ  الدراسػة إسػتباىة بٓاىات الهتجهعة هػفإجراء الهعالجات اإلحصائٓة لم

 سٓتـ عرضٍا وتحمٓمٍا فْ ٌذا الفصؿ. 

 وفؽ الهعموهات الشخصية لعيىة الدراسةالوصؼ اإلحصائي  6.3

 عيىة الدراسة حسب عهر هدير الهشروعوزيع ت 3.2.3

ـ تبٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أف هدراء الهشآرع تتراوح سىة بهتوسط  71سىة و 20بٓف  أعهاٌر
% هف أفراد 66.4أف ها ىسبتً  (5.1جدوؿ ) ٓبٓفسىوات. و  10.7واىحراؼ هعٓاري  41.6حسابْ 

ـ عف  ـ أقؿ هف33.6، وأف عاهاً  40عٓىة الدراسة تٓزد أعهاٌر  عمِ ٓدؿ ٌذاو . عاهاً   40% أعهاٌر
ٍـ فْ هعظه أف، و الشٓخوخة إلِ الشباب فه األعهار هختمؼ بٓف ةهوزع الفقٓرة الفمسطٓىٓة األسر أف

ـ  الدراسة عٓىة فْ داخؿ األراضْ الهحتمة  كاىوا ٓعهموا ٍـهى العدٓدحٓث أف عاهًا  40 تتجاوزأعهاٌر
وزادت ، والبطالة وتوقفوا بسبب اغالؽ سوؽ العهؿ االسرائٓمْ هها أوقعٍـ فْ دائرة الفقرفترة الثهاىٓىات 

الرغبة لبدء أىشطة  ب عدـ توفر فرص عهؿ لٍـ، ولدى العدٓد هىٍـحاجتٍـ لمهعوىات اإلغاثٓة بسب
 .اقتصادٓة تساعد فْ تحسٓف وضع هعٓشتٍـ االقتصادي واالجتهاعْ

 عيىة الدراسة حسب عهر هدير الهشروعوزيع (; ت3.3رقـ ) جدوؿ
 الهئوية % الىسبة العدد عهر هدير الهشروع

 16.2 27 سىة 30أقؿ هف 
 17.4 29 سىة 40إلِ أقؿ هف  30هف 
 41.3 69 سىة 50إلِ أقؿ هف  40هف 

 25.1 42 سىة فأكثر 50
 100.0 167 الهجهوع

 العهمية ذات العالقة بالهشروععدد سىوات الخبرة عيىة الدراسة حسب  توزيع 3.2.2

 30و 0سىوات الخبرة العهمٓة لهدراء الهشآرع تتراوح بٓف عدد بٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أف ت
 ها ىسبتًأف حٓث تبٓف ( 5.2جدوؿ ) وتتوزع سىوات الخبرة حسب البٓاىات الهوضحة فْ. ةسى
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أقؿ خبرة لدٍٓـ عدد سىوات هف عٓىة الدراسة  %54.4 % لٓس لدٍٓـ خبرة فْ هجاؿ الهشروع،20.4
 .سىوات  10 خبرتٍـ أكثر هف %25.2و ،سىوات 10هف 

 والحروب الهتتالٓة وسوء أهاـ الفمسطٓىٓٓفمْ وتعزو الباحثة ذلؾ إلِ اغالؽ سوؽ العهؿ اإلسرائٓ
عف العهؿ سىوات  الفمسطٓىٓٓف وتوقؼ العدٓد هف الوضع االقتصادي وها تبعً هف ارتفاع ىسبة البطالة

مة  جعؿ العدٓد هفوصغر قٓهة الهىحة لمبالد كها أف عدـ استقرار الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة  .طٓو
خاصة الهشآرع الصىاعٓة بهجاؿ خبرتٍـ الهباشرة ذات العالقة  الهستفٓدٓف ٓبتعدوا عف الهشآرع

وهف خالؿ خبرة الباحثة العهمٓة فْ البرىاهج ولقاءٌا هع الهستفٓدٓف  خوفًا هف الفشؿ. كذلؾواإلىتاجٓة 
شآرع لٓس لدٍٓـ فٍٓا الخبرة الكافٓة ولكف باختٓار ه األسر بعض فقد كاىت تقوـأثىاء تعبئة االستباىة 

هشروع هدرة لمربح بشكؿ أسرع كعتقادٌـ أىٍا الكهحالت البقالة أو وسٍولة اإلدارة التقمٓد  هف باب
 .والسٓارة التكتؾ

 عدد سىوات الخبرة العهمية عيىة الدراسة حسب  توزيع ;(3.2رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد عدد سىوات الخبرة العهمية

0 34 20.4 

 28.7 48 سىوات 5أقؿ هف 

 25.7 43 سىوات 10أقؿ هف  إلِ 5هف 

 13.8 23 سىة 15إلِ أقؿ هف  10هف 

 11.4 19 سىة فأكثر 15

 100.0 345 الهجهوع

 

 عيىة الدراسة حسب الهستوى التعميهي لهدير الهشروعتوزيع  3.2.1

ة  هف عٓىة الدراسة هستواٌـ التعمٓهْ %90.4 ها ىسبتًأف  (5.3) ٓتضح هف جدوؿ دوف الثاىٓو
وتعزو الباحثة ذلؾ إلِ أف غالبٓة أصحاب ٌذي الهشآرع ٌـ  .فأعمِ دبمـو% هىٍـ 9.6ف العاهة وأ
كاىوا  حٓثخالؿ الثهاىٓىات  إسرائٓؿ فْ العهالة عمٍِـ اعتهدت هى كبٓرة ىسبةعاـ و  40فوؽ سف 
ـ هربحًا أكثر اإلسرائٓمْ العهؿ بسوؽ لاللتحاؽ الهدارس هف ٓتسربوف وكاف ذلؾ  ،والذي كاف بىظٌر

 .فْ تمؾ الفترة هستوى التعمٓـ فْ قطاع غزة ببًا فْ ضعؼس
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 عيىة الدراسة حسب الهستوى التعميهي لهدير الهشروعتوزيع  ;(3.1رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد الهستوى التعميهي لهدير الهشروع

 0.6 1 أهْ

 15.0 25 ابتدائْ

 44.3 74 اعدادي

 30.5 51 ثاىوي

 3.0 5 دبمـو

 6.6 11 لوٓروس فأعمِبكا

 100.0 167 الهجهوع

  عيىة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحدتوزيع  3.2.2

ستة أفراد فأكثر بمغت  أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحد ىسبةتبٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أف 
هكف%، 82.6  هف أكثر الفقر شدة هف عاىوفٓ الحجـ كبٓرة األسر فْ األفراد أف فْ االستىتاج ٓو

ذا ٓتىاسب هع  ،األصغر حجهاً  سراأل التْ  الفقٓرة لألسر واالقتصادٓة االجتهاعٓة الخصائصٌو
 ب(.2012) الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْأوضحٍا 

 عيىة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحدتوزيع  ;(3.2رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد خؿ الهىزؿ الواحد دا  عدد أفراد األسرة

 3 5 أفراد 4أقؿ هف 
 14.4 24 أفراد 4-5
 31.7 53 أفراد 6-7
 24.6 41 أفراد 8-9

 26.3 44 عشرة أفراد فأكثر
 100.0 167 الهجهوع

  داخؿ الهىزؿ الواحد األطفاؿعيىة الدراسة حسب عدد توزيع  3.2.3

ستة أفراد فأكثر  الهىزؿ الواحد فْألسرة األطفاؿ داخؿ ا ىسبةف تبٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أ
توزع%، 30.9بمغت  جدوؿ  ألسرة داخؿ الهىزؿ الواحد حسب البٓاىات الهوضحة فْأطفاؿ ا عدد ٓو

هكف .(5.5) ذا ٓتىاسب هع  األطفاؿ عدد بازدٓاد تزداد الفقر اىتشار ىسبة أف فْ االستىتاج ٓو ٌو
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 الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْالتْ أوضحٍا  الفقٓرة لألسر تصادٓةواالق االجتهاعٓة الخصائص
 ب(.2012)

 داخؿ الهىزؿ الواحد األطفاؿعيىة الدراسة حسب عدد توزيع  ;(3.3رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد داخؿ الهىزؿ الواحد  األطفاؿعدد 

 9.2 14 واحد
 12.5 19 اثىاف

 17.8 27 ثالثة أفراد
 16.4 25 أفرادأربعة 

 13.2 20 خهسة أفراد
 30.9 47 ستة إلِ عشرة أفراد

 100.0 152 الهجهوع
 

 هعموهات الهشروعوفؽ  لعيىة الدراسةالوصؼ اإلحصائي  3.1
 عيىة الدراسة حسب ىوع الهشروعتوزيع  3.1.3

 حتاجت ال األىٍ هشآرعٍـ تجآرة هف عٓىة الدراسة% 58.1ها ىسبتً ( أف 5.6)رقـ ٓتضح هف جدوؿ 
وقد كاىت  .أسرع ربح تحقؽ وبالتالْ سٓرعة الهاؿ رأس دورة أف إلِ باإلضافة كبٓر، هاؿ رأس إلِ

 هحالت البقالة ٌْ الشكؿ األكثر اىتشارًا فْ ٌذا القطاع، كها اىتشرت أشكاؿ أخرى هثؿ هتاجر
ا.   هشآرعٍـ خدهاتٓة، % هف عٓىة الدراسة21.6ها ىسبتً  كها كافالهالبس واألدوات الهىزلٓة وغٌٓر

والتْ تركزت فْ هجاؿ الثروة الحٓواىٓة كتربٓة األغىاـ والدواجف تال  % هشآرعٍـ زراعٓة12.0 كها أف
عود ذلؾ إلِ  % هشآرعٍـ صىاعٓة8.4 كاىت ها ىسبتً بٓىها ذلؾ هشآرع إىشاء حهاهات زراعٓة. ٓو

صوؿ اإلىتاجٓة الجدٓدة هها ٓجعؿ هف التكمفة العالٓة التْ تحتاجٍا هثؿ ٌذي الهشآرع، خصوصًا األ
الصعب تغطٓة ىفقات هثؿ ٌذي التدخالت فْ إطار البرىاهج سوى لبعض الهشآرع اإلىتاجٓة صغٓرة 

كذلؾ فإف اغالؽ السوؽ اإلسرائٓمْ أهاـ الهصاىع الفمسطٓىٓة وتوقؼ العدٓد  الحجـ كالخٓاطة والتطٓرز.
الكثٓٓرف عف الهشآرع الصىاعٓة الحتهالٓة فشمٍا  هف الهىشآت الصىاعٓة عف العهؿ أدى إلِ إحجاـ

ؽ هىتجاتٍا  .(2005)أبو القهصاف،  وعدـ القدرة عمِ تسٓو
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 عيىة الدراسة حسب ىوع الهشروعتوزيع  ;(3.4رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد ىوع الهشروع

 58.1 97 تجاري

 8.4 14 صىاعْ

 12.0 20 زراعْ

 21.6 36 خدهاتْ

 100.0 167 عالهجهو 

 عيىة الدراسة حسب إدارة الهشروعتوزيع  3.1.2

إدارة الهشروع تعود بالىسبة األكبر إلِ األب حٓث غالبٓتٍـ ههف تجاوزت أف  (5.7ٓتضح هف جدوؿ )
ـ  ْ ىسبة هىخفضة 17.4كاىت  لألىثِ بشكؿ عاـكها أف ىسبة إدارة الهشروع  عاهًا. 40أعهاٌر % ٌو

حٓث أف طبٓعة الهجتهع الفمسطٓىْ ٓكوف الهعٓؿ عادة ٌو الذكر  ؛لمهشروع الذكرهقارىة بىسبة إدارة 
 .ولٓس األىثِ وتتأقمـ األسر عمِ ٌذا األساس وتكوف األولوٓة لألب القادر عمِ العهؿ إلدارة الهشروع

ا إلِ  كها أف األـ التْ تدٓر هشروع عادة تكوف إها أرهمة أو زوجٍا ٓعاىْ هف الهرض هها ٓضطٌر
 الهرأة لعهؿ الهجتهع وىظرة والتقالٓد العاداتحٓث أف  ؛هف الدخؿ ألسرتٍاصغٓر لتؤّ  هشروع العهؿ فْ

  .قدرتٍا عمِ الخروج لمعهؿ وبالتالْ ٓؤدي إلِ عدـ توفر الخبرة العهمٓة لدٍٓا هفأحٓاىًا  تحد

 عيىة الدراسة حسب إدارة الهشروعتوزيع  ;(3.5رقـ ) جدوؿ

 هئوية %الىسبة ال العدد إدارة الهشروع
 64.7 108 األب

 13.8 23 األـ

 16.8 28 االبف

 3.6 6 االبىة

 1.2 2 آخروف

 100.0 167 الهجهوع

 ة حسب عدد العاهميف اإلجهالي في الهشروع عيىة الدراستوزيع  3.1.1

عهاؿ  3تبٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أف هتوسط العاهمٓف هف أفراد األسرة ٓتراوح بٓف عاهؿ و
باً  1عاهؿ واىحراؼ هعٓاري  2حسابْ  بهتوسط تبٓف أف هتوسط العاهمٓف هف خارج  كها ،عاهؿ تقٓر

باً  1عاهؿ واىحراؼ هعٓاري  1.3عهاؿ بهتوسط حسابْ  3أفراد األسرة ٓتراوح بٓف عاهؿ و ، عاهؿ تقٓر
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توزع  رجع ذلؾ إلِ أ5.8رقـ )جدوؿ  حسب البٓاىات الهوضحة فْ فْ الهشروعف و العاهمعدد ٓو  ف(. ٓو
ذات طابع عائمْ،  غالباً والتْ تكوف  فٍٓا العاهمٓف عدد قمة الهشآرع بالغة الصغر خصائص أٌـ هف

غمبٍا هشآرع تجآرة ال تتطمب كثرة العاهمٓف بٍا. باإلضافة إلِ قدرتٍا عمِ خمؽ فرص عهؿ كها أف أ
 جدٓدة تهثمت فْ خمؽ فرص عهؿ هدفوعة األجر لعاهمٓف هف خارج األسرة.

 عيىة الدراسة حسب عدد العاهميف اإلجهالي في الهشروعتوزيع  ;(3.6) جدوؿ
 عدد العاهميف اإلجهالي

 في الهشروع  
 خارج أفراد األسرة هف أفراد األسرة

 الىسبة الهئوية % العدد الىسبة الهئوية % العدد
 87.1 27 35.5 59 عاهؿ

 6.5 2 50.6 84 عاهالف

 6.5 2 13.9 23 ثالثة عهاؿ فأكثر

 100.0 31 100.0 166 هجهوعال

 عيىة الدراسة حسب حالة الهشروعتوزيع  3.1.2

 % هف الهشآرع ها تزاؿ قائهة وتدر دخاًل عمِ األسر،81.2ىسبة  أف (5.9ٓتضح هف جدوؿ )
لـ  % هف الهشآرع5.5% ٌْ هشآرع هتعثرة هها ٓعرضٍا لخطر التوقؼ. كها أف ٌىاؾ ىسبة 13.3

لعؿ أٌهٍا الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة الصعبة التْ ٓهر بٍا القطاع ٓستهر ىظرًا لعدة أسباب 
كوهٓٓف وها تبعً هف تراكـ خاصة ارتفاع األسعار واىقطاع التٓار الكٍربائْ وتأخر رواتب الهوظفٓف الح

 .ضعؼ الخبرةو  وعدـ استٓفاء كؿ األصوؿ الالزهة لمهشروع صغر حجـ الهىحةوكذلؾ  الدٓوف.

% 83.3عٓىة الدراسة أف الهشآرع الهتغٓرة كاىت هف الهشآرع التجآرة بىسبة  كها تبٓف هف خالؿ
% هف الهشآرع الهتعثرة ٌْ هشآرع 45.5%. كها أف ها ىسبتً 16.7والهشآرع الخدهاتٓة بىسبة 

حٓواىٓة. -% هشآرع زراعٓة13.6% هشآرع خدهاتٓة، و18.2% هشآرع صىاعٓة، 22.7تجآرة، 
% 55.6الحٓواىٓة والهشآرع التجآرة بىسبة -الهتوفقة توزعت بٓف الهشآرع الزراعٓةكها أف الهشآرع 

 % عمِ التوالْ.44.4و

 عيىة الدراسة حسب حالة الهشروعتوزيع  (;3.7)رقـ جدوؿ 
 الىسبة الهئوية % العدد حالة الهشروع

 77.6 128 قائـ، ىفس الهشروع   
 3.6 6 قائـ، تـ تغٓٓري إلِ هشروع آخر  

 13.3 22 ُهتعثر
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 5.5 9 هتوقؼ
 100.0 *165 الهجهوع

 إلجابة على هذا السؤال0بعض المبحوثٌن لم ٌقوموا با*             

 الع هر الزهىي لمهشروع سواء الهتوقؼ أو القائـعيىة الدراسة حسب توزيع  3.1.3

شٍور  3توقفة تتراوح بٓف تبٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أف العهر الزهىْ لمهشآرع القائهة أو اله
جدوؿ  ، وتتوزع أعهار الهشآرع حسب البٓاىات الهوضحة فْشٍر 17شٍرًا بهتوسط حسابْ  28و
ا الزهىْ هف سىة إلِ سىتٓف 5.11) عزى ذلؾ 77.8(. وقد كاف ىسبة الهشآرع التْ ٓبمغ عهٌر % ٓو

صغر عهر الهشآرع  براء أف، كها ٓرى الخ2111إلِ أف غالبٓة ٌذي الهشآرع تـ تىفٓذٌا خالؿ عاـ 
د االستردمِ األقؿ ع سىوات 3-2حٓث تحتاج الهشآرع الصغٓرة هف  ال ٓدلؿ عمِ هدى ىجاحٍاقد 

درار الربح رأس الهاؿ  .واثبات قدرتٍا عمِ االستهرار والىجاح وا 

 الع هر الزهىي لمهشروع عيىة الدراسة حسب توزيع  (;3.31)رقـ جدوؿ 
 الىسبة الهئوية % العدد واء الهتوقؼ أو القائـالع هر الزهىي لمهشروع س

 1.8 3 شٍر 6-3هف 

 17.4 29 شٍر 12-7هف 

 77.8 130 شٍر 24-13 هف

 3.0 5 شٍر 28-25 هف

 100.0 167 الهجهوع

 هكاف الهشروععيىة الدراسة حسب توزيع  3.1.4

ػػب هػػف هسػػػكف % هػػف الهشػػآرع الهىفػػػذة تقػػع فػػْ هوقػػع ق39.9( أف ىسػػبة 5.11ٓتضػػح هػػف جػػدوؿ ) ٓر
ْ ها تتسـ بً الهشآرع بالغة الصغر حٓث أىٍا تقع 39.9األسرة، كها أف  % تقع فْ هسكف األسرة. ٌو

بًا هىً، كهػا أف ٌػذي األسػر التػْ تعػاىْ  الفقػر الهػدقع ٓصػعب هػف غالبًا فْ هسكف هالؾ الهشروع أو قٓر
جارات األهاكف خاصة التْ تتهٓز عمٍٓا إٓجاد أهاكف هىاسبة لهشآرعٍا؛ بسبب عدـ قدرتٍا عمِ دفع إٓ

وعدـ تغطٓة برىاهج دٓب لهثؿ ٌذي الهصآرؼ عىد تقدٓـ الهىحة. كهػا أف الىسػاء  ،بالهوقع االستراتٓجْ
التػػػْ تػػػدٓر الهشػػػػآرع تفضػػػؿ أف ٓكػػػوف الهشػػػػروع فػػػْ هسػػػػكىٍا إهػػػا لصػػػعوبة خروجٍػػػػا بسػػػبب العػػػػادات 

   والتقالٓد، أو كْ تكوف قٓربة هف أسرتٍا واالٌتهاـ بٍـ.
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 هكاف الهشروععيىة الدراسة حسب توزيع  (3.338رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد هكاف الهشروع

 39.9 65 فْ هسكف األسرة  

 45.4 74 فْ هوقع قٓرب هف هسكف األسرة  

 14.7 24 خارج التجهع السكاىْ

 100.0 *163 الهجهوع

 إلجابة على هذا السؤال0بعض المبحوثٌن لم ٌقوموا با*             

  هتوسط الدخؿ الشٍري الحاليعيىة الدراسة حسب توزيع  3.1.5

الشٍري  دخمٍـهتوسط أجابوا أف  هف عٓىة الدراسة% 20.6ها ىسبتً أف ( 5.12ٓتضح هف جدوؿ )
، دوالر 350إلِ أقؿ هف  151هف  الدخؿ % ٓتراوح58.1، دوالر 151أقؿ هف  ْ هف الهشروعالحال
ذا دوالر فأكثر. 351الحالْ  الشٍري دخمٍـ % هتوسط21.3بٓىها   الخاص الدخؿ قمة عمِ ؿلٓد ٌو

، كها أف الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة التْ هر بٍا القطاع أثرت سمبًا عمِ الصغر بالغة بالهشآرع
 دخؿ الهشروع.

 هتوسط الدخؿ الشٍري الحاليعيىة الدراسة حسب توزيع  ;(3.32رقـ )جدوؿ 
 الىسبة الهئوية % العدد ؿ الشٍري الحاليهتوسط الدخ
 20.6 32 دوالر 150أقؿ هف 

 26.5 41 دوالر 250إلِ أقؿ هف  150هف 

 31.6 49 دوالر 350إلِ أقؿ هف  250هف 

 21.3 33 دوالر فأكثر 350

 100.0 *333 الهجهوع

 إلجابة عمِ السؤاؿ لذلؾ لـ ٓتـ احتسابٍا.ٌىاؾ هشآرع هتوقفة لٓس لٍا دخؿ حالْ هف الهشروع أو لـ ٓتـ ا *           

  قيهة الهىحة التي تمقتٍا األسرةعيىة الدراسة حسب  توزيع 3.1.6

 $6111و $4111تبٓف هف خالؿ التحمٓؿ اإلحصائْ أف قٓهة الهىحة التْ تتمقاٌا األسرة ٓتراوح بٓف 
 $5111ىاهج دٓب ٌو حٓث أف غالبًا حجـ الهىحة الهحدد لكؿ أسرة فْ بر  .$5111بهتوسط حسابْ 

ىقص أو ٓٓزد قمٓاًل حسب طبٓعة كؿ هشروع.  ٓو

 لتطويري بعد الهشروع ديفاـ الهستفيد بأخذ قرض أو يقعيىة الدراسة حسب توزيع  3.1.7

% لـ تقـ بأخذ قرض أو دٓف بعد تىفٓذ الهشروع إها بسبب اعتهادٌا عمِ 81.4ها ىسبتً  أف تبٓف
دأ الَدٓف، عدـ هعرفتٍا بوجود هؤسسات اقراض إسالهْ، أو أىٍا الهدخرات ودخؿ الهشروع، رفضٍا لهب
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% قاهت بأخذ 15لـ تصؿ بعد إلِ حالة االستقرار االقتصادي لمتوجً إلِ هؤسسات االقراض. كها أف 
ر هشروعٍا، ٓمْ ذلؾ  % قاهت بأخذ قرض هف هؤسسة اقراض. 3.6دٓف هف صدٓؽ أو قٓرب لتطٓو

أخذ قرضًا هف البىؾ وذلؾ بسبب عدـ اٌتهاـ البىوؾ بهثؿ ٌذي إال أف أحدًا هف الهستفٓدٓف لـ ٓ
ة.  الهشآرع بالغة الصغر، وتعقٓد هعاهالتٍا واجراءاتٍا، وبسبب هعاهالتٍا الربٓو

 اـ الهستفيد بأخذ قرض أو تهويؿ بعد الهشروعيقعيىة الدراسة حسب توزيع  ;(3.31رقـ ) جدوؿ
 الىسبة الهئوية % العدد عبعد الهشرو  ديفاـ الهستفيد بأخذ قرض أو يق

 15 25 ىعـ، هف صدٓؽ أو قٓرب     

 3.6 6      إقراضىعـ، هف هؤسسة 

 81.4 136 ال

 100.0 167 الهجهوع

   االستباىةتحميؿ فقرات  3.2

فْ حالة  هىاسب وٌ( و االختبارات غٓر الهعمهٓة )اختبار اإلشارةتـ استخداـ  االستباىةلتحمٓؿ فقرات 
 ٓاىات ال ٓتبع التوٓزع الطبٓعْ.توٓزع الب كاف

ػػػْ تقابػػػؿ هوافػػػؽ بدرجػػػة هتوسػػػطة  3اختبػػػار أف هتوسػػػط درجػػػة اإلجابػػػة ٓسػػػاوي  ;الفرضػػػية الصػػػفرية ٌو
 الهستخدـ.)هحآد( حسب هقٓاس لٓكرت 

 .3هتوسط درجة اإلجابة ال ٓساوي  ;الفرضية البديمة
كػوف  ( فإىػً ال ٓهكػف رفػضSPSS)حسػب ىتػائج برىػاهج  Sig > 0.05إذا كاىػت  الفرضػٓة الصػفٓرة ٓو

ػػًا عػػف هوافػػؽ  حػػوؿ أفػػراد العٓىػػةآراء فػػْ ٌػػذي الحالػػة هتوسػػط  ٓر الظػػاٌرة هوضػػع الدراسػػة ال ٓختمػػؼ جٌو
ػػِ  فٓػػتـ رفػػض الفرضػػٓة الصػػفٓرة وقبػػوؿ  Sig < 0.05)هحآػػد(، أهػػا إذا كاىػػت  3بدرجػػة هتوسػػطة ٌو

ػػػًا جٌو ٓختمػػػؼ أفػػػراد العٓىػػػةآراء بػػػأف هتوسػػػط الفرضػػػٓة البدٓمػػػة القائمػػػة  رجػػػة الهوافقػػػة الهتوسػػػطة عػػػف دٓر
ػة عػف )هحآد( ٓر ػد أو ٓػىقص بصػورة جٌو ، وفْ ٌذي الحالة ٓهكف تحدٓد ها إذا كاف هتوسػط اإلجابػة ٓٓز
وذلؾ هف خالؿ قٓهة االختبار فإذا كاىت اإلشارة هوجبػة فهعىػاي أف  .الهوافقة الهتوسطة )الهحآد(درجة 

 افقة الهتوسطة )الهحآد( والعكس صحٓح.الهتوسط الحسابْ لإلجابة ٓٓزد عف درجة الهو 

 "تحميؿ فقرات هجاؿ "تحميؿ هوارد األسرة 

درجة الهوافقة  ِلهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إلتـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 ْ  .(5.14) الىتائج هوضحة فْ جدوؿ أـ ال. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو
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 "لكؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "تحميؿ هوارد األسرة (.Sig)حسابي وقيهة االحتهاؿ الهتوسط ال; (3.32رقـ ) جدوؿ

الهتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الهتوسط 
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig). 

 

 الرتبة

1.  
ٓقـو برىاهج دٓب بجهع الهعموهات حوؿ كافة جواىب 

 األسرة الهعٓشٓة. 
4.49 89.82 12.85 *0.000 4 

2.  
ٓقـو برىاهج دٓب بجهع الهعموهات حوؿ أفراد األسرة 

 وخبراتٍـ السابقة.
4.37 87.31 12.85 *0.000 5 

 3 0.000* 12.81 91.20 4.56 ٓركز برىاهج دٓب عمِ أفراد األسرة القادٓرف عمِ العهؿ.   .3

4.  
ٓركز برىاهج دٓب عمِ الهٍف التْ ٓهتمؾ فٍٓا أفراد األسرة 

 2 0.000* 12.77 91.38 4.57 خبرة هىاسبة.

5.  
ا فْ  ٓستخدـ برىاهج دٓب هعموهات األسرة ووجٍة ىظٌر

 تحدٓد الهشروع. 
4.63 92.57 12.81 *0.000 1 

ٓهىح برىاهج دٓب األسرة ها ٓكفْ هف الوقت لهىاقشة   .6
اتٍا.   احتٓاجاتٍا وأولٓو

4.19 83.71 12.17 *0.000 7 

7.  
ِ الهوارد ٓقـو برىاهج دٓب بتحدٓد الهخاطر التْ تؤثر عم

 8 0.000* 5.06 69.34 3.47 الهتاحة لألسرة.

8.  
ٓتـ ٓزارة هىزؿ األسرة لجهع الهعموهات وهىاقشة الهشروع 

 الهىاسب.
4.28 85.63 12.81 *0.000 6 

  0.000* 12.85 86.37 4.32 جهيع فقرات الهجاؿ هعاً  
0.05داللة  هستوىالهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا عىد *  . 

 ٓهكف استخالص ها ٓمْ: (5.14رقـ ) هف جدوؿ

ا فْ تحدٓد ٓستخدـ برىاهج دٓب هعموهات األ"الخاهسة لمفقرة الهتوسط الحسابْ  - سرة ووجٍة ىظٌر
، قٓهة اختبار %92.57( أي أف الهتوسط الحسابْ الىسب5ْ)الدرجة الكمٓة هف  4.63ساوي " ٓعالهشرو 
لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد  0.000تساوي  (Sig).حتهالٓة القٓهة االوأف 12.81  اإلشارة

0.05هستوى داللة   ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة
ْ  )الهحآد(الهوافقة الهتوسطة  ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة 3ٌو  عمِ ٌذي الفقرة.  ٌو

ٓقوـ برىاهج دٓب بتحدٓد الهخاطر التْ تؤثر عمِ الهوارد الهتاحة " السابعةلمفقرة الحسابْ الهتوسط  -
وأف  ،5.06قٓهة اختبار اإلشارة ، %69.34أي أف الهتوسط الحسابْ الىسبْ  3.47ساوي " ٓلألسرة
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لة لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى دال 0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة 
0.05  ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهوافقة الهتوسطة

 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة عمِ ٌذي الفقرة.  3)الهحآد( ٌو  ٌو

ي ، وأف الهتوسط الحسابْ الىسبْ ٓساو 4.32بشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
لذلؾ ٓعتبر  0.000 تساوي (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  ،12.85قٓهة اختبار اإلشارة %، 86.37
0.05داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة  "تحميؿ هوارد األسرة" هجاؿ  ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط

ًا عف درجة الهوافقة الهتو  ٓر ْ درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ ٓختمؼ جٌو ذا ٓعىْ  3سطة )الهحآد( ٌو ٌو
 أف ٌىاؾ هوافقة عمِ فقرات ٌذا الهجاؿ. 

ٌذا االرتفاع فْ درجة االستجابة لمهجاؿ األوؿ ٓتفؽ هع الهىٍجٓة الهتبعة فْ برىاهج دٓب والتْ  -
 إلِ ٓفضْ بهاتركز عمِ األسر الهستٍدفة هف خالؿ تحمٓؿ هواردٌا وقدراتٍا قبؿ بدء العهؿ هعٍا 

 هعدؿ كاف حٓث، األسر ٌذي قدرات تىاسب تدخالت تصهٓـسر التْ ستستفٓد هف البرىاهج و تحدٓد األ
ا ووجٍة األسرة هعموهات دٓب برىاهج ٓستخدـ" الخاهسة لمفقرة االستجابة " الهشروع تحدٓد فْ ىظٌر

دارة العهؿ عمِ القادر البشري الهورد عمِ التركٓز هع ،92.57%  عمِ التركٓز وعدـ الهشروع، وا 
 دٓب برىاهج أف الدراسة عٓىة هف% 91.2 وافؽ حٓث فقط، كالهرأة األسرة فْ هحددة فئة تٍداؼاس

. كها ٓأخذ برىاهج دٓب بعٓف االعتبار الهحددات والهخاطر العهؿ عمِ القادٓرف األسرة أفراد عمِ ٓركز
ف كاف أقؿ درجة هوافقة فْ ٌذا الهجاؿ )التْ تقٓد األسر وتؤثر عمِ سبؿ عٓشٍـ %( هها 69.34، وا 

لٍا أٌهٓة  ٓزارة هىزؿ األسرة لجهع الهعموهات. كها أف ٓعىْ ضرورة اٌتهاـ البرىاهج أكثر بٍذا الجاىب
ادة العالقة هع الهستفٓد و  كبٓرة فْ برىاهج دٓب هف التعرؼ عمِ األسرة أكثر، وكسر الحاجز حٓث ٓز

شٍرًا بعد  18سرة والهشروع هدة الىفسْ بٓىً وبٓف الهؤسسة حٓث أف هف سٓاسة برىاهج دٓب هتابعة األ
 تسمـ الهستفٓد لهشروعً وبالتالْ فٍْ عالقة هستهرة وتتطمب وجود ىوع هف الثقة والود بٓف الطرفٓف.

( والتْ استىتجت أف حاضىات األعهاؿ تقوـ بالتركٓز 2111واتفقت ٌذي الىتائج هع دراسة القواسهة ) -
( التْ تبىْ 2111) Montesquiouو  Hashemiسةودراعمِ الهوارد البشٓرة وهحاولة تىهٓتٍا، 

برىاهجٍا التىهوي عمِ االستٍداؼ الجٓد لألسر الفقٓرة جدًا وتركز عمِ الهورد البشري القادر عمِ إدارة 
 Widjaja(، 2115(، سهٓر والهٍدي )2111هشروع ٓدر دخاًل، كها أف دراسة كؿ هف غالب )

ٌتهاـ باألصوؿ البشٓرة وبىائٍا، ودراسة ( أكدت عمِ اال2115) Davisودراسة  (،2119)
Franklin (2111)  االٌتهاـ بكؿ تفاصٓؿ الهستفٓد قبؿ إعطائً الهىحة التْ شددت عمِ ضرورة
 تجىبًا لمفشؿ.
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 " إشراؾ األسر في الهشروعتحميؿ فقرات هجاؿ" 

درجػة الهوافقػة  ِتـ استخداـ اختبار اإلشارة لهعرفة ها إذا كاىػت هتوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػ
 ْ  .(5.15رقـ )الىتائج هوضحة فْ جدوؿ  أـ ال. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو

 "لكؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "إشراؾ األسر في الهشروع (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهاؿ ; (3.33رقـ )جدوؿ 

الهتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الهتوسط 
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
تهالية االح

(Sig.) 

 الرتبة

1.  
تقـو األسرة الهستفٓدة باقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة 

ا.  ىظٌر
4.77 95.45 12.69 *0.000 1 

 4 0.000* 11.97 82.63 4.13 ٓتـ اقتراح فكرة الهشروع بىاء عمِ ىقاش بٓف الهستفٓد والهؤسسة.  .2

ف لـ ٓتـ فكرة الهشروع كاىت هوجودة لدى األسرة قبؿ الهىحة ولك  .3
 تىفٓذٌا.

4.01 80.24 8.20 *0.000 5 

 3 0.000* 12.23 83.71 4.19 ٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ إعداد خطة العهؿ لمهشروع الهقترح.  .4

 6 0.000* 9.44 79.40 3.97 ٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ وضع قائهة باحتٓاجات الهشروع.  .5

س ٓستمـ الهستفٓد ىفس احتٓاجات الهشروع التْ طمبٍا بىف  .6
 الهواصفات.

3.69 73.86 7.24 *0.000 7 

ٓعتبر إشراؾ األسرة فْ هختمؼ جواىب الهشروع هف أٌـ أسباب   .7
 ىجاحً.

4.55 91.02 12.03 *0.000 2 

  0.000* 12.81 83.77 4.19 جهيع فقرات الهجاؿ هعاً  

0.05داللة  هستوىالهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا عىد *  . 

 ٓهكف استخالص ها ٓمْ: (5.15) جدوؿ هف

تقوـ األسرة الهستفٓدة باقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة "األولِ  لمفقرةالهتوسط الحسابْ  -
ا  ،12.69، قٓهة اختبار اإلشارة % 95.45أي أف الهتوسط الحسابْ الىسب4.77ْ ساوي " ٓىظٌر
ر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى لذلؾ تعتب 0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف 
0.05داللة   ، عف درجة الهوافقة  زادهها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة عمِ ٌذي الفقرة. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو  وترى الباحثة أف ٌو
لِ الهىٍجٓة الهتبعة فْ برىاهج دٓب حٓث تدع الهجاؿ لألسرة ترجع إ لمفقرةاالستجابة العالٓة 

 االستقالؿ هف أكبر قدر تحقٓؽ ىحو تقدـ إلحراز السبؿ أفضؿ وتحدٓد هىاقشةلالهستفٓدة 
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ا والتْ ترى أىٍا باستطاعتٍا إدارتً  ،االقتصادي واقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة ىظٌر
 .والىجاح بً

 

هستفٓدٓف فْ إعداد خطة العهؿ لمهشروع حٓث اجتٍدوا عمِ أف تكوف كها أىً ٓتـ اشراؾ ال -
 هف عٓىة الدراسة قاهوا بتحدٓد األصوؿ %83.71أف تقدٓراتٍـ هىطقٓة وواقعٓة قدر اإلهكاف، كها 

. كها أف ٌىاؾ ىسبة بأىفسٍـ وهف واقع خبرتٍـ فْ هجاؿ الهشروع الالزهة لهشآرعٍـ واالحتٓاجات
كاىت لدٍٓـ فكرة الهشروع قبؿ الهىحة ولكف لـ ٓستطٓعوا تىفٓذٌا %( 81.24)عالٓة هف الهستفٓدٓف 

. ؿ الالـز  ألسباب أٌهٍا عدـ قدرتٍـ عمِ الحصوؿ عمِ التهٓو
 

ٓستمـ الهستفٓد ىفس احتٓاجات الهشروع التْ طمبٍا بىفس " السادسةلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
 ،%73.86 ف الهتوسط الحسابْ الىسبْ( أي أ5)الدرجة الكمٓة هف  3.69ساوي " ٓالهواصفات

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  ،7.24قٓهة اختبار اإلشارة 
0.05دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة   ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة

ْ قد زاد عف درجة الهوافقة الهت ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة عمِ ٌذي الفقرة. 3وسطة )الهحآد( ٌو  ٌو
أف ٌىاؾ بعض الهواصفات لـ تكف هتوفرة فْ  لٍذي الفقرةعزى االىخفاض فْ درجة االستجابة ُٓ و 

وجود خمؿ فْ أداء الهؤسسات الهىفذة هف حٓث عدـ تحدٓد  بسبب أو ،السوؽ بسبب الحصار
 ٌتهاـ بتسمٓـ الهستفٓد الهواصفات الالزهة.الهواصفات الهطموبة بدقة وعدـ اال

 

هختوهة هف صفٓرة توفٓر فاتورة رسهٓة جراءت الهالٓة الهتبعة فْ برىاهج الدٓب السٓها كها أف اإل -
بة لمهشتٓرات التْ تٓزد قٓهتٍا  دوف األخذ بعٓف االعتبار الظروؼ االستثىائٓة  ،$1111عف الضٓر

هف هصادر التوٓرد التْ بقٓت حكرًا عمِ هجهوعة هف  قمصت الِ حد كبٓر ،السائدة فْ القطاع
عفاء ضٓربْ وهصدر جراءات الهالٓة هف خصـ هصدر وا  تجار الذٓف استجابوا لهتطمبات اإلال

و ها أدى إلِ  بالتالْ و  احتٓاجات الهشروع وجودة بىوعٓة والتحكـ سعاراأل رفعالسمعة وقاىوىٓتٍا ٌو
 والهواصفات الشروط فٍٓا تتوفر الاالحتٓاجات التْ بتمؾ  هضض عمِ ٓقبؿ ىفسً الهستفٓدٓجد 

 الوقت ضغط بسبب وأ الهىحة عمِ الحصوؿ عمِ حرصً بسبب ذلؾ كاف سواء الهطموبة
مة والتوٓرد الهستفٓد اختٓار بٓف ها والهالٓة االدآرة االجراءات فأ خصوصاً  . وقد ظٍرت ىسبٓاً  طٓو

 هف جزءالهستفٓد  فقدكاألغىاـ حٓث ٓ حٓواىٓةالهشآرع الٌذي الهشكمة بشكؿ أكبر لدى أصحاب 
و ها  هها ٓؤثر سمبًا عمِ استهرآرة هشروعً. العشار فقداف وأ الهرض وأ الهوت بسبب القطٓع ٌو

ٓجب أف ٓركز عمًٓ برىاهج دٓب هف ضرورة االٌتهاـ بتسمٓـ الهواصفات ذات الجودة ووجود جٍة 
اإلجراءات الهالٓة حٓث أف الٍدؼ الرئٓس لمبرىاهج هختصة لهعآىة ها ٓتـ استالهً، وعدـ التشدد ب
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ـ فْ الهشآرع حٌٍو هساعدة ٌؤالء األسر عمِ تحقٓؽ دخؿ ثابت واالستهرآرة هف خالؿ ىجا
 ىفذة.الهُ 

، وأف الهتوسط الحسابْ الىسبْ 4.19وبشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
 0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف ، 12.81قٓهة اختبار اإلشارة %، 83.77ٓساوي 

0.05داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة  "إشراؾ األسر في الهشروع" لذلؾ ٓعتبر هجاؿ  ، هها
ٓرًا عف درجة الهوافقة الهتوسطة  ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ ٓختمؼ جٌو

 ْ ذا ٓعىْ  3)الهحآد( ٌو  أف ٌىاؾ هوافقة عمِ فقرات ٌذا الهجاؿ. ٌو

التخطٓط الهدروس ( والتْ أكدت عمِ أٌهٓة 2119دراسة سمهاف ) اتفقت ٌذي الىتائج هعوقد  -
اشراؾ الهستفٓد فْ اختٓار الهشروع الهىاسب وكتابة خطة العهؿ لً لتهكٓىً هف و  الهسبؽ لمهشآرع

ً الهتوقعة بىاء عمِ تقدٓراتً الواقعٓة عىد التعرؼ عمِ كافة تفاصٓؿ هشروعً بىفسً وتقٓٓـ ىتائج
( أف برىاهجٍا ٓعطْ الهجاؿ 2111) MicroGrantsعداد دراسة الهشروع. كها أظٍرت دراسة إ

و ها ٓجعؿ البرىاهج فعااًل، ودراسة  لكؿ هستفٓد الختٓار التدخؿ الهىاسب لً حسب احتٓاجً ٌو
Sample (2111التْ شددت عمِ اشراؾ الهستفٓدٓف فْ ك ) ،ؿ جاىب هف جواىب براهج التىهٓة

الهستفٓدٓف بهمكٓتٍـ لمتدخالت الراهٓة إلِ  اشعار ( هف حٓث2111) Franklin دراسةو
تٍـ. كها أكدت دراسة األهٓف ) ( عمِ 2119هساعدتٍـ واختٓار التدخؿ الهىاسب لٍـ حسب رٓؤ

ادة القدرة الهؤسسٓةأٌهٓة  مٓة ٓز هشآرع هف خالؿ استقطاب فٓها ٓتعمؽ بتىفٓذ ال لمهؤسسات التهٓو
 وتدٓربٍـ عمِ خدهة الهستفٓدٓف بفاعمٓة. الكفاءات

 

 " ىوع الهشروعتحميؿ فقرات هجاؿ" 

درجة الهوافقة  ِلهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إلتـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 ْ  .(5.16رقـ ) الىتائج هوضحة فْ جدوؿ أـ ال. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو

 لكؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "ىوع الهشروع" (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهاؿ ; (3.34رقـ ) جدوؿ

 الفقرة ـ
الهتوسط 
 الحسابي

الهتوسط 
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
 الرتبة

 4 0.000* 11.25- 39.64 1.98 .توفر الهؤسسة أىواع هعٓىة هف الهشآرع  .1

2.  
تتىاسب خبرة الهستفٓد العهمٓة هع ىوع الهشروع 

 .الهىفذ
4.11 82.16 8.30 *0.000 1 



112 
 

 2 0.000* 9.49 78.56 3.93 .ٓوجد طمب كبٓر عمِ الهشروع الهىفذ  .3

 3 0.000* 6.05- 47.78 2.39 .ال ٓوجد هشآرع هشابٍة فْ هكاف الهشروع  .4

5.  
 ال تؤثر الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة لمبالد عمِ
 .الهشروع أكثر هف غٓري هف أىواع الهشآرع األخرى

1.93 38.68 -10.20 *0.000 5 

  0.029* 1.89- 57.37 2.87 جهيع فقرات الهجاؿ هعاً  

0.05داللة  هستوىالهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا عىد *  . 

 ( ٓهكف استخالص ها ٓمْ:5.16هف جدوؿ )

 4.11ساوي " ٓتتىاسب خبرة الهستفٓد العهمٓة هع ىوع الهشروع الهىفذ"الثاىٓة مفقرة لالهتوسط الحسابْ  -
وأف  ،8.30، قٓهػػة اختبػػار اإلشػػارة %82.16 ( أي أف الهتوسػػط الحسػػابْ الىسػػب5ْ)الدرجػػة الكمٓػػة هػػف 
لػػػذلؾ تعتبػػػر ٌػػػذي الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػائًٓا عىػػػد هسػػػتوى داللػػػة  0.000تسػػػاوي  (Sig).القٓهػػػة االحتهالٓػػػة 

0.05  ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االسػتجابة لٍػذي الفقػرة قػد زاد عػف درجػة الهوافقػة الهتوسػطة
 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة 3)الهحآد( ٌو رجػع ذلػؾ إلػِ آلٓػة عهػؿ برىػاهج دٓػب عمِ ٌذي الفقرة.  ٌو ٓو
 األسػػرة أفػػراد حػػوؿ وافٓػػة هعموهػػات ِعمػػ الحصػػوؿالهسػػتٍدفة و  األسػػر لواقػػع هتكاهػػؿ تحمٓػػؿالهتهثمػػة فػػْ 

 هعٓشػٓة اسػتراتٓجٓات صػٓاغة فػْ عمٍٓػا االعتهػاد هػف تهكىٍـوالتْ  السابقةوهٍىٍـ  وخبراتٍـ وهٍاراتٍـ
كػػبعض  هالئهػػة، وبػػذلؾ فػػإف الهؤسسػػات تػػوفر جهٓػػع أىػػواع الهشػػآرع وال تقتصػػر عمػػِ قطاعػػات هحػػددة

ؿ الحكوهٓة و   حكوهٓة.الغٓر هؤسسات التهٓو

 ؛%47.78" ال ٓوجػػد هشػػآرع هشػػابٍة فػػْ هكػػاف الهشػػروعاف هعػػدؿ االسػػتجابة لمفقػػرة الرابعػػة "كػػ كهػػا -
، كهػا أف األسػر الهسػتفٓدة ال تسػتطٓع أف الهشآرع الهىفذة تتهٓز بأىٍا تقمٓدٓة وتتكرر بشكؿ كبٓر ثحٓ

ـ لمقبػػػوؿ بػػػأي هكػػػاف هتػػػوفر. لػػػذلؾ فالبػػػد عمػػػ ِ دفػػػع هصػػػآرؼ إٓجػػػارات ألهػػػاكف هىاسػػػبة ههػػػا ٓضػػػطٌر
الهؤسسػػػات الهىفػػػذة ضػػػرورة دراسػػػة أهػػػاكف الهشػػػآرع واختٓػػػار الهىاسػػػب هىٍػػػا هػػػف خػػػالؿ االٌتهػػػاـ أكثػػػر 

كػػذلؾ االٌتهػػاـ بعػػدـ تكػػرار  ارات.ٓجػػبخطػػط العهػػؿ وهسػػاٌهة البرىػػاهج فػػْ دفػػع جػػزء هػػف هصػػآرؼ اإل
 الهشآرع واختٓار الهشآرع بىاء عمِ حاجة السوؽ.

 تؤثر الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة لمبالد عمِ الهشروع أكثر ال"الخاهسة لمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
، قٓهة %38.68أي أف الهتوسط الحسابْ الىسبْ  1.93ساوي " ٓهف غٓري هف أىواع الهشآرع األخرى

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  ،10.20- اختبار اإلشارة
0.05داللة إحصائًٓا عىد هستوى   ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

ْ  اىخفض ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ  3عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو هوافقة عمِ ٌذي غٓر ٌو
التْ هر  الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة السٓئةالىخفاض فْ االستجابة إلِ وتعزو الباحثة ٌذا االفقرة. 
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بٍا قطاع غزة خاصة خالؿ العاهٓف الهىصرهٓف ولعؿ أٌهٍا الحصار، ارتفاع األسعار، أزهة اىقطاع 
 .والتْ أثرت بدرجات هتفاوتة عمِ أىواع الهشآرع التٓار الكٍربائْ، وتأخر رواتب الهوظفٓف الحكوهٓٓف

ط الحسابْ الىسبْ لجهٓع ، وأف الهتوس2.87بشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  ،1.89- قٓهة اختبار اإلشارة ،%57.37فقرات الهجاؿ ٓساوي 

0.05عىد هستوى داللة  إحصائٓاً  داؿ "ىوع الهشروع"لذلؾ ٓعتبر هجاؿ  0.029  ، ِهها ٓدؿ عم
ْ الهجاؿ ٓخت أف هتوسط درجة االستجابة لٍذا ٓرًا عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو  3مؼ جٌو

ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ   الهجاؿ.  عمِ فقرات ٌذاغٓر هوافقة ٌو

سابقة فْ ة خبر الهبحوثٓف لدٍٓـ هعظـ ( فْ أف 2119اتفقت ٌذي الىتائج هع دراسة سمهاف )وقد  -
هعوقات تطور قطاع ث ( هف ح2111ٓ( والدهاغ )2112دراسة خفاجة ) ـ. باإلضافة إلِعهمٍهجاؿ 

الهشآرع الصغٓرة فْ قطاع غزة والهىافسة التْ تتمقاٌا الهشآرع الصىاعٓة هف الهىتجات الهستوردة. 
 .األجىبٓة الهىافسة هف( بأٌهٓة حهآة هىتجات الهشآرع الصىاعٓة 2006كها أوصت دراسة الشاعر )

ضرورة خمؽ أسواؽ  Matovu (2116)وMontesquiou (2111 )و  Hashemiكؿ هف كها بّٓف
ؿ( عمِ أٌهٓة 2011الفمٓت )كؿ هف جدٓدة لهىتجات الهشآرع بالغة الصغر. كها أكد   أفكار تهٓو

ادٓة التركٓز عمِ الهجاؿ اإلىتاجْ لمهشروعات الصغٓرة فْ  ضرورة( عمِ 2008، وعبد اهلل )جدٓدة ٓر
ؽ هىتجات والعهؿ عمِ حؿ ، القطاعٓف الزراعْ والصىاعْ ألٌهٓتٍا فْ التىهٓة هشكمة تسٓو

ة الصغٓرة  .الهشروعات الىسٓو

 " قيهة الهىحةتحميؿ فقرات هجاؿ" 

درجة الهوافقة  ِلهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت إلتـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 ْ  .(5.17) رقـ الىتائج هوضحة فْ جدوؿ أـ ال. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو

 لكؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "قيهة الهىحة" (.Sig)وسط الحسابي وقيهة االحتهاؿ الهت; (3.35رقـ )جدوؿ 

الهتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الهتوسط 
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
 الرتبة

 1 0.000* 12.07 94.49 4.72 ٓتـ استالـ قٓهة الهىحة دفعة واحدة.   .1

2.  
لتوفٓر وشراء احتٓاجات تكفْ قٓهة الهىحة الهقدهة 

 الهشروع.
3.13 62.51 2.56 *0.005 3 

 5 0.000* 4.32- 52.93 2.65 ٓتـ هساٌهة األسرة الهستفٓدة فْ شراء احتٓاجات الهشروع.  .3
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 2 0.001* 3.05 63.23 3.16 تتىاسب قٓهة الهىحة هع رأس الهاؿ الهطموب لمهشروع.  .4

 4 0.041* 1.74 61.68 3.08 الحصار. تتىاسب قٓهة الهىحة هع غالء األسعار ىتٓجة  .5

  0.000* 4.31 66.97 3.35 جهيع فقرات الهجاؿ هعاً  

0.05داللة  هستوىالهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا عىد *  . 

 ٓهكف استخالص ها ٓمْ: (5.17هف جدوؿ )

)الدرجة الكمٓة  4.72ساوي " ٓواحدةٓتـ استالـ قٓهة الهىحة دفعة " األولِلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
القٓهة االحتهالٓة وأف 12.07 ، قٓهة اختبار اإلشارة %94.49 ( أي أف الهتوسط الحسابْ الىسب5ْ هف
.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة 0.000 تساوي  ، هها ٓدؿ

ْ عمِ أف هتوسط درجة االستجا ذا  3بة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو ٌو
رجع هعدؿ االستجابة العالٓة لمفقرة األولِ إلِ أف برىاهج  ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة عمِ ٌذي الفقرة. ٓو

و ها ٓتىاسب هع رأس  $5111بهتوسط  واحدة لهرة هىحة صورة فْ لألسرة تدخؿ كؿ ـُٓقددٓب  ٌو
 وب لمهشآرع بالغة الصغر.الهاؿ الهطم

ة تكفْ قٓهة الهىحة الهقدهفٓها ٓتعمؽ بالفقرة الثاىٓة " 62.51%)إال أف ٌىاؾ هعدؿ استجابة أقؿ ) -
وذلؾ ٓرجع إلِ أف ٌىاؾ بعض الهشآرع خاصة الصىاعٓة تتطمب "؛ لتوفٓر وشراء احتٓاجات الهشروع
 سٓها اللبرىاهج دٓب  الهالٓة االجراءتًا أف ، كها أىً وكها ُذكر سابقرأس هاؿ أكبر هف قٓهة الهىحة

 هف كثٓر فْ وخمؽ الهطموبة الىتائج فضؿأ لِإ الوصوؿ هاـأ حقٓقٓة عقبة تشكم الصفٓرة الضٓربة
، الهشروع هف لحصتً تقمٓصاً سوى  جراءاتاإل تمؾ هف فٍـ ال الذي الهستفٓد هع شكالٓاتإ حٓافاأل

 تكالٓؼ ارتفاع لِإ دىجراءات الهالٓة أتوفٓر هتطمبات اإلحٓث وجود قمة هف التجار الذٓف ٓستطٓعوف 
 جراءاتإ عبر لمشراء الهؤسسات حاجة ٓدركوف الذٓف التجار قبؿ هف سعاراأل لرفع ىتٓجة التدخالت

 فأ كها ،التاجر لِإ وىقمٍا الفقٓرة سرةلأل الهقدهة الهىحة هف جزء اقتطاع فْ ساٌـ هها هحددة، هالٓة
 .لمبائع ضافْإ ربح لِإ ٓتحوؿ الهستفٓد حصة ٓرفع فأ ٓفترض والذي السمطة قبؿ هف الهعفِ الجزء

أثىاء غالء األسعار بسبب الحصار الهفروض عمِ القطاع تـ تىفٓذٌا  كذلؾ إف العدٓد هف الهشآرع -
و ها جعؿ هعدؿ االستجابة لمفقرة الخاهسة "تتىاسب قٓهة الهىحة هع غالء األسعار ىتٓجة الحصار"  ٌو

 . $5111%( والتْ جعمت رأس هاؿ الهىحة ٓكوف أقؿ بكثٓر هف 61.68) هىخفضاً 

ساوي " ٓٓتـ هساٌهة األسرة الهستفٓدة فْ شراء احتٓاجات الهشروع" الثالثةلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
القٓهة االحتهالٓة وأف  4.32-قٓهة اختبار اإلشارة  ،%52.93أي أف الهتوسط الحسابْ الىسبْ  2.65
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.(Sig) 0.05لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  0.000اوي تس  ، هها ٓدؿ
ْ  اىخفضعمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد   3عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو

ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ  رجع ذلؾ أف األسر اله هوافقة عمِ ٌذي الفقرة.غٓر ٌو ستفٓدة هف برىاهج دٓب ٓو
 تعاىْ هف الفقر الهدقع وال تهمؾ الهدخرات أو الهوارد الهالٓة لكْ تساٌـ فْ شراء احتٓاجات الهشروع. 

، وأف الهتوسط الحسابْ الىسبْ لجهٓع 3.35 بشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي -
لذلؾ  0.000 تساوي (Sig).حتهالٓة القٓهة االوأف  4.31قٓهة اختبار اإلشارة %، 66.97ٓساوي 

0.05" داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة قيهة الهىحة" ٓعتبر هجاؿ  هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط ،
 ْ ًا عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو ٓر ذا ٓعىْ  3درجة االستجابة لٍذا الهجاؿ ٓختمؼ جٌو ٌو

  ا الهجاؿ.أف ٌىاؾ هوافقة عمِ فقرات ٌذ

ؿ وىجاح الهشآرع 2111وقد أظٍرت ىتائج دراسة الزواٌرة ) - ( باثبات العالقة بٓف حجـ التهٓو
تحدٓد ( بأف ٓتـ 2115) Davis( و2117الصغٓرة، كها أوصت كؿ هف دراسة أحهد وعبد الكٓرـ )

ؿ بىاء عمِ  كها أف دراسة  .وضرورة دعـ الهشآرع الىاجحة هىٍا رغبة واحتٓاجات األسرةحجـ التهٓو
ؿ الالـز الدعـ توفٓر( أوصت بضرورة 2116الشاعر )  دراسة كها أف. الصىاعٓة لهشآرعا لتهٓو

Krysher وKock (2111 أظٍرت أٌهٓة قٓهة الهىحة حسب طبٓعة )ؿ هشروع حٓث تترواح قٓـ ك
 .$750111إلِ  $511قدهٍا برىاهج شبكة الهواطىٓف لمشؤوف الخارجٓة هف ٓالهىح التْ 

 يؿ فقرات هجاؿ "الهتابعة الدورية لمهشروع"تحم 

درجػة الهوافقػة  ِلهعرفة ها إذا كاىػت هتوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػتـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 ْ  (.5.18) رقـ الىتائج هوضحة فْ جدوؿ أـ ال. 3الهتوسطة )الحٓاد( ٌو

 

 ؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "الهتابعة الدورية لمهشروع"لك (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهاؿ ; (3.36رقـ ) جدوؿ

الهتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الهتوسط 
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
 الرتبة

ٓقـو برىاهج دٓب بهتابعة الهشروع  بشكؿ دوري   .1
 لهالحظة سٓر عهمً.

2.13 42.63 -10.23 *0.000 5 

2.  
وع لٍا دور فْ ىجاحً الهتابعة الدوٓرة لمهشر 

 1 0.000* 9.19 77.49 3.87 وتحقٓؽ أٌدافً.

3.  
ٓهتمؾ طاقـ العهؿ الخبرة فْ حؿ الهشكالت التْ 

 تواجً الهشروع.
2.33 46.51 -9.35 *0.000 4 



116 
 

4.  
ٓىاقش طاقـ العهؿ الهشاكؿ التْ تواجً الهشروع 

 وأسباب تراجع الهبٓعات. 
1.88 37.60 -11.72 *0.000 6 

5.  
الهؤسسة بوضع حموؿ لمهشاكؿ فْ كؿ ٓقـو طاقـ 

 ٓزارة هٓداىٓة لمهشروع. 
1.78 35.66 -12.14 *0.000 8 

ٓقـو الهستفٓد بتسجٓؿ الهبٓعات بشكؿ ٓوهْ أثىاء   .6
 الهشروع.

2.89 57.72 -2.56 *0.005 2 

7.  
ٓقـو طاقـ الهؤسسة بهراجعة التسجٓؿ فْ كؿ ٓزارة 

 هٓداىٓة لمهشروع. 
1.84 36.77 -11.88 *0.000 7 

8.  
ٓستهر الهستفٓد بالتسجٓؿ حتِ بعد اىتٍاء فترة 

 الهتابعة
2.86 57.13 -2.72 *0.003 3 

تستهر هدة هتابعة الهشروع حسب الهدة الهحدد لٍا   .9
 ْ  شٍرًا. 18ٌو

1.77 35.45 -11.61 *0.000 9 

  0.000* 12.69- 47.45 2.37 جهيع فقرات الهجاؿ هعاً  
0.05داللة  هستوىعىد الهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا *  . 

 ( ٓهكف استخالص ها ٓمْ:5.18هف جدوؿ )

ساوي " ٓالهتابعة الدوٓرة لمهشروع لٍا دور فْ ىجاحً وتحقٓؽ أٌدافً" الثاىٓةلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
 ،9.19ارة قٓهة اختبار اإلش ،%77.49 ( أي أف الهتوسط الحسابْ الىسب5ْ)الدرجة الكمٓة هف  3.87
لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ،0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف 

0.05  ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة الهوافقة الهتوسطة
 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة عم 3)الهحآد( ٌو  ِ ٌذي الفقرة. ٌو

ْ " التاسعةلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -  18تستهر هدة هتابعة الهشروع حسب الهدة الهحدد لٍا ٌو
وأف  ،11.61- قٓهة اختبار اإلشارة ،%35.45أي أف الهتوسط الحسابْ الىسبْ 1.77 ساوي " ٓشٍراً 

ائًٓا عىد هستوى داللة لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحص 0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة 
0.05  ، عف درجة الهوافقة  اىخفضهها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ  3الهتوسطة )الهحآد( ٌو  هوافقة عمِ ٌذي الفقرة. غٓر ٌو

توسط الحسابْ الىسبْ لجهٓع ، وأف اله2.37بشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  ،12.69- %، قٓهة اختبار اإلشارة47.45فقرات الهجاؿ ٓساوي 

0.05عىد هستوى داللة  إحصائٓاً  داؿ "الهتابعة الدورية لمهشروع"لذلؾ ٓعتبر هجاؿ  0.000  ، هها
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ٓرًا عف درجة الهوافقة الهتوسطة  ة لٍذآدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجاب الهجاؿ ٓختمؼ جٌو
 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ  3)الهحآد( ٌو  الهجاؿ.  هوافقة عمِ فقرات ٌذاغٓر ٌو

%( قد أكدوا عمِ أٌهٓة 77.49وبىاء عمِ ٌذي الىتائج اإلحصائٓة فإف ىسبة كبٓرة هف الهستفٓدٓف ) -
ا فْ استهرا الحظ أف ٌىاؾ عدـ اٌتهاـ كبٓر هف الهؤسسات الهتابعة الدوٓرة لهشآرعٍـ ودوٌر ٓرتٍا، ٓو

وهحاولة هساعدتٍـ عمِ حمٍا  لهتابعة تمؾ الهشآرع الهىفذة وهىاقشة الهشاكؿ التْ تواجً الهستفٓدٓف
شٍرًا، حٓث كاف  18عمِ الرغـ هف أف برىاهج دٓب ٓشترط هتابعة تمؾ الهشآرع ولهدة تستهر حتِ 

ٓىاقش طاقـ العهؿ الهشاكؿ التْ تواجً الهشروع وأسباب تراجع بعة "هعدؿ االستجابة لمفقرة الرا
وذلؾ ٓعىْ ضرورة التزاـ الهؤسسات الهىفذة بالهتابعة الدوٓرة لمهشآرع حسب  %،37.6" الهبٓعات

الهدة الهتفؽ عمٍٓا، والعهؿ عمِ تقدٓـ الىصائح والهشروة خاصة ألولئؾ الذٓف ال ٓهمكوف الخبرة الكافٓة 
 ة هشآرعٍـ. بعد إلدار 

" حؿ الهشكالت التْ تواجً الهشروع ٓهتمؾ طاقـ العهؿ الخبرة فْالثالثة "كها كاف هعدؿ االستجابة لمفقرة  -
هىخفضًا،  "كؿ فْ كؿ ٓزارة هٓداىٓة لمهشروعٓقوـ طاقـ الهؤسسة بوضع حموؿ لمهشاالخاهسة "والفقرة 

ادة االٌتهاـ بتدٓرب طواقـ العهؿ هها ٌٓؤ مٍـ لتقدٓـ أفضؿ الخبرات والحموؿ هها ٓستوجب ٓز
ٓراداتٍا بشكؿ ٓوهْ  ٌىاؾ . كها أفلمهستفٓدٓف ىسبة جٓدة هف الهستفٓدٓف تٍتـ بتسجٓؿ هبٓعاتٍا وا 

ادة اٌتهاـ الهستفٓدٓف بتسجٓؿ هبٓعاتٍـ  فعاؿ %(، إال أف الهتابعة الدوٓرة سٓكوف لٍا دور57.13) بٓز
ٓرادتٍـ.  وا 

( عمِ العالقة بٓف ىجاح الهشآرع الصغٓرة والهتابعة 2111رة )وقد أكدت كؿ هف دراسة الزواٌ -
 ولو االستشاري الدعـ اتفؽ هجتهع الدراسة عمِ أف تقدٓـ( حٓث 2111الدوٓرة لٍا، ودراسة القواسهة )

ر عمِٓعهؿ  هحدودة زهىٓة لفترة لدى الهوظفٓف كاف  الضروٓرة الخبرات توافر دـالهشآرع، وأف ع تطٓو
و ها أكدت عمًٓ  الخدهات تقدٓـ هستوىسببًا فْ تدىْ  دراسة األهٓف االستشآرة بعد الهشروع. ٌو

بٓة كفٓمة بهساعدة 2119) مٓة واعطائٍـ دورات تدٓر ر العاهمٓف فْ الهؤسسات التهٓو ( هف تطٓو
 واالداري الفىْ الدعـ عف الهقترضٓف رضا دـع( 2116الهستفٓدٓف. وأظٍرت ىتائج دراسة خهٓس )

ؿ، وأف لٍ تقدهً الذي ؿـ هؤسسات التهٓو  أف ٓجب بؿ ٓكفْ، ال وحدي الصغٓرة الهشروعات لٍذي التهٓو
( أٌهٓة 2111)  Sample. كها بٓىت دراسةاالستشارات وتقدٓـ التدٓرب هثؿ أخرى بخدهات ٓرتبط

وأوضحت  هتابعة هدى تقدـ هشآرع الهستفٓدٓف الفقراء وىجاحٍـ فْ تحقٓؽ استقاللٓتٍـ االقتصادٓة.
 ( أٌهٓة الهتابعة2116) Rosenbergو  Hashemi(، ودراسة2111)  MicroGrantsدراسة

الهستهرة لمهستفٓدٓف وتقدٓـ االستشارات لٍـ وضرورة توفر سجالت ودفاتر هحاسبٓة فْ تهكٓف 
 الهستفٓدٓف اقتصادًٓا وتىهٓة هٍاراتٍـ اإلدآرة وىجاح الهشآرع.
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 "تحميؿ فقرات هجاؿ "التدريب 

درجػة الهوافقػة  ِلهعرفة ها إذا كاىػت هتوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػبار اإلشارة تـ استخداـ اخت
 ْ  .(5.19) الىتائج هوضحة فْ جدوؿ أـ ال. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو

 لكؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "التدريب" (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهاؿ ; (3.37) رقـ جدوؿ

الهتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

توسط اله
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
 الرتبة

بًا قبؿ استالـ الهشروع  .1  1 0.000* 12.69 91.38 4.57 .تمقِ أحد أفراد األسرة تدٓر

 2 0.000* 11.51 86.71 4.34             .الشخص الذي تمقِ التدٓرب ٌو هدٓر الهشروع الحالْ  .2

3.  
لتدٓرب بتدٓرب أفراد األسرة ٓقـو الشخص الذي تمقِ ا

 .العاهمٓف بالهشروع
2.84 56.77 -2.45 *0.007 9 

 5 0.000* 10.01 77.11 3.86  .ٓضٓؼ التدٓرب لمهستفٓد خبرات جدٓدة  .4

 6 0.000* 9.81 76.41 3.82 .ٓطور التدٓرب هف هٍارات الهستفٓد  .5

 3 0.000* 11.07 82.51 4.13 .التدٓرب قٓرب هف الواقع العهمْ  .6

7.  
تكفْ هدة التدٓرب لمحصوؿ عمِ الخبرات والهٍارات 

  .الهطموبة
3.60 72.05 7.86 *0.000 8 

 4 0.000* 11.24 78.30 3.92 .ٓهتمؾ الهدربوف الخبرة والقدرة عمِ شرح وتوصٓؿ الهعموهات  .8

 7 0.000* 8.14 73.53 3.68 .ال ٓشعر الهستفٓد أىً بحاجة إلِ هٓزد هف التدٓرب  .9

  0.000* 11.10 77.21 3.86 لهجاؿ هعاً جهيع فقرات ا 

0.05داللة  هستوىالهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا عىد *  . 

 ( ٓهكف استخالص ها ٓمْ:5.19هف جدوؿ )

بًا قبؿ استالـ الهشروع" األولِلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -  4.57ساوي " ٓتمقِ أحد أفراد األسرة تدٓر
وأف  12.69قٓهة اختبار اإلشارة  ،%91.38 ( أي أف الهتوسط الحسابْ الىسب5ْهف  )الدرجة الكمٓة

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة 0.000  تساوي (Sig).القٓهة االحتهالٓة 
0.05  ،هوافقة الهتوسطة هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد زاد عف درجة ال

 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ هوافقة عمِ ٌذي الفقرة. 3)الهحآد( ٌو وتعزو الباحثة االستجابة العالٓة لمفقرة  ٌو
إلِ هىٍجٓة عهؿ برىاهج دٓب الههوؿ هف البرىاهج الٓاباىْ فْ أف أحد أفراد األسر الهستٍدفة قد تمقِ 

بًا قبؿ استالهً الهشروع  .فٓدٓف جهٓعٍـ خضعوا لىفس البرىاهج التدٓربْ، وجدٓر بالذكر أف الهستتدٓر
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وأىً أضاؼ لٍـ  ،%82.5كها أكد الهستفٓدوف أف التدٓرب كاف قٓربًا هف الواقع العهمْ بىسبة  -
% أف هدة 72كها أظٍرت ها ىسبتً  .%(76.41) أو طور هف هٍاراٌـ %(77.11خبرات جدٓدة )

أىٍـ لٓسوا بحاجة إلِ التدٓرب % 73.53ىسبة التدٓرب كاىت كافٓة لمحصوؿ عمِ الخبرة الالزهة، و 
ىظرًا الكتفائٍـ بالتدٓرب الذي تمقوي، أو أف طبٓعة هشآرعٍـ ال تتطمب تمؾ الخبرة الكبٓرة هثؿ الهشآرع 

% هف عٓىة الدراسة ها زالت ترى 26الحٓواىٓة، أو أىٍـ ٓهتمكوف الخبرة الكافٓة لذلؾ. إال أف ها ىسبتً 
ر هٍاراتٍا اإلدآرة فٍْ تفتقد إلِ الخبرة والهعرفة الكافٓة أىٍا بحاجة إلِ هٓزد  هف التدٓرب وتطٓو

بٓة أطوؿ وهتابعة هستهرة. وذلؾ ٓعىْ ضرورة تبىْ أىهاط هختمفة هف التدٓرب  وتحتاج إلِ فترات تدٓر
  حسب ىوع الهشروع وهراعاة  درجة الخبرة الهتوفرة لدى الهستفٓدٓف.

ٓقوـ الشخص الذي تمقِ التدٓرب بتدٓرب أفراد األسرة العاهمٓف "الثة الثلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
وأف  2.45-، قٓهة اختبار اإلشارة %56.77أي أف الهتوسط الحسابْ الىسبْ  2.84ساوي " ٓبالهشروع

لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ،0.000 تساوي (Sig).القٓهة االحتهالٓة 
0.05  ، عف درجة الهوافقة  اىخفضهها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد

 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ  3الهتوسطة )الهحآد( ٌو   هوافقة عمِ ٌذي الفقرة.غٓر ٌو

، وأف الهتوسط الحسابْ الىسبْ ٓساوي 3.86وبشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
لذلؾ ٓعتبر  0.000 تساوي (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  11.10ٓهة اختبار اإلشارة ق %،77.21
0.05" دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة التدريب" هجاؿ  هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة ،

 ْ ٓرًا عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو ذا ٓعىْ أف ٌو 3االستجابة لٍذا الهجاؿ ٓختمؼ جٌو
 عمِ فقرات ٌذا الهجاؿ.هوافقة ٌىاؾ 

(، دراسة 2111(، دراسة الزواٌرة )2111وقد أكدت غالبٓة الدراسات السابقة هثؿ دراسة الفمٓت ) -
(، دراسة 2114(، دراسة الىاقة )2116(، دراسة الشاعر )2111(، دراسة غالب )2111الشآب )
  Hashemi(، ودراسة 2111)  MicroGrants(، دراسة 2111)  Sample (، دراسة2115حسف )

 ( عمِ أٌهٓة2116) Matovu(، ودراسة 2119) Widjaja(، دراسة 2111) Montesauiouو
دٌـ بالهٍارات اإلدآرة  قٓةتعمٓـ الهستفٓدٓف كٓفٓة إدارة هشآرعٍـ بكفاءة عالٓة، وتزٓو  والتسٓو

التدٓرب هة هراكز هتخصصة بتقدٓـ العهؿ عمِ إقا( ب2009كها أوصت دراسة سمهاف ) .والهحاسبٓة
 .الخدهات واالستشارات الفىٓة لهساعدة الهشآرع الهتعثرةو 

 

 



111 
 

 "تحميؿ فقرات هجاؿ "فاعمية برىاهج ديب 

درجػة الهوافقػة  ِلهعرفة ها إذا كاىػت هتوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػتـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 ْ  .(5.21)رقـ  هوضحة فْ جدوؿ الىتائج أـ ال. 3الهتوسطة )الهحآد( ٌو

 لكؿ فقرة هف فقرات هجاؿ "فاعمية برىاهج ديب" (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهاؿ  (;3.21رقـ )جدوؿ 

الهتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الهتوسط 
الحسابي 

 الىسبي

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
 الرتبة

 1 0.000* 9.24 87.07 4.35 .حالْ لألسرةٓعتبر الهشروع هصدر الدخؿ الرئٓسْ ال  .1

 7 0.000* 7.08 74.01 3.70 .تشعر األسرة أف دخمٍا ازداد بعد الهشروع  .2

 6 0.000* 6.86 74.37 3.72 . ٓعتبر تأثٓر الهشروع عمِ األسرة إٓجابٓا  .3

 3 0.000* 9.40 80.72 4.04 .تحسٓف إىفاؽ األسرة عمِ الغذاءلٓؤدي دخؿ الهشروع   .4

 10 0.000* 6.15 69.94 3.50 .تحسٓف إىفاؽ األسرة عمِ الهمبسلدخؿ الهشروع ٓؤدي   .5

6.  
تحسٓف إىفاؽ األسرة عمِ التحاؽ لٓؤدي دخؿ الهشروع 

 .أفراد األسرة بالتعمٓـ
3.51 70.18 5.51 *0.000 8 

 13 0.431 0.17 60.60 3.03 .تحسٓف إىفاؽ األسرة عمِ الصحةلٓؤدي دخؿ الهشروع   .7

 15 0.000* 6.96- 50.90 2.54 .تحسٓف إىفاؽ األسرة عمِ السكفلهشروع ٓؤدي دخؿ ال  .8

 5 0.000* 8.26 79.76 3.99 .الىفسْ األسرة تحسٓف وضعلٓؤدي دخؿ الهشروع   .9

 2 0.000* 10.99 82.28 4.11 .زاد عدد العاهمٓف فْ األسرة بعد الهشروع  .11

11.  
عد تقـو األسرة بتسدٓد التزاهات هالٓة سابقة هثؿ الدٓوف ب

 .الهشروع
3.08 61.56 2.69 *0.004 12 

 17 0.000* 8.77- 38.56 1.93 .تقـو األسرة باالدخار بعد الهشروع  .12

13.  
ر هشروعٍا  تستطٓع األسرة استخداـ هدخراتٍا لتطٓو

 .الحالْ
1.90 37.96 -8.93 *0.000 18 

 9 0.000* 5.28 70.06 3.50 .تشعر األسرة بأىٍا أكثر استقاللٓة بعد الهشروع  .14

 11 0.000* 4.29 67.78 3.39 .تعتقد األسرة أىٍا تستطٓع دعـ ىفسٍا هف دخمٍا الحالْ  .15

16.  
ترى األسرة أىٍا تستطٓع االستغىاء عف الهساعدات 

 .االغاثٓة بعد الهشروع
2.44 48.74 -4.78 *0.000 16 

ر الهشروع الحالْ  .17  14 0.013* 2.22- 56.75 2.84 .قاهت األسرة بتطٓو

ر الهشروع الحالْلدى اله ٓوجد  .18  4 0.000* 9.38 80.60 4.03  .هستقبالً  ستفٓد ىٓة لتطٓو

  0.000* 4.86 66.20 3.31 جهيع فقرات الهجاؿ هعاً  

0.05داللة  هستوىالهتوسط الحسابْ داؿ إحصائًٓا عىد *  . 
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 استخالص ها ٓمْ:( ٓهكف 5.20هف جدوؿ )

 4.35ساوي " ٓٓعتبر الهشروع هصدر الدخؿ الرئٓسْ الحالْ لألسرة" ولِاأللمفقرة الهتوسط الحسابْ  -
وأف  9.24 ، قٓهػػة اختبػػػار اإلشػػػارة%87.07 ( أي أف الهتوسػػػط الحسػػابْ الىسػػػب5ْ)الدرجػػة الكمٓػػػة هػػف 
لػػػذلؾ تعتبػػػر ٌػػػذي الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػائًٓا عىػػػد هسػػػتوى داللػػػة  ،0.000 تسػػػاوي (Sig).القٓهػػػة االحتهالٓػػػة 

0.05  ، هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االسػتجابة لٍػذي الفقػرة قػد زاد عػف درجػة الهوافقػة الهتوسػطة
ػػْ  ػػذا ٓعىػػْ أف ٌىػػاؾ هوافقػػة عمػػِ ٌػػذي الفقػػرة. 3)الهحآػػد( ٌو حٓػػث أف غالبٓػػة ٌػػذي األسػػر أفرادٌػػا  ٌو

 اإلغاثٓة. عاطموف عف العهؿ وكاىت تعتهد بشكؿ كاهؿ فْ دخمٍا قبؿ الهشروع عمِ الهساعدات

% هف األسر الهبحوثة شعرت بأف دخمٍا ازداد بعد الهشروع، وىسبة 74.11كها أف ىسبة  -
% تقوـ بتسدٓد دٓوف هتراكهة عمٍٓا. ساعد الهشروع األسر عمِ تحسٓف اىفاقٍا عمِ 61.56

ات سمسمة فْ األولِ الهرتبةحتٓاجاتٍا األساسٓة وقد جاء االىفاؽ عمِ الغذاء فْ إ ٓمٍٓا  فاؽاإلى أولٓو
 فْ الهشآرع أصحاب اٌتهاهات سمـ آخر فْ السكف عمِ االىفاؽ فْ التحسف كاف وأخٓراً التعمٓـ، 
% هف عٓىة الدراسة أف عدد العاهمٓف فْ األسرة ازداد بعد 82.28. كها أٓد الهعٓشْ وضعٍـ تحسٓف

 % باستقاللٓة أكبر هف قبؿ.71.16الهشروع، وقد شعر 

ر هشروعٍا الحالْ"الثالثة عشر ة لمفقر الهتوسط الحسابْ  - " تستطٓع األسرة استخداـ هدخراتٍا لتطٓو
القٓهة وأف  8.93-قٓهة اختبار اإلشارة %، 37.96أي أف الهتوسط الحسابْ الىسبْ  1.90ساوي ٓ

0.05لذلؾ تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة   ،
عف درجة الهوافقة الهتوسطة  اىخفضهها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة االستجابة لٍذي الفقرة قد 

 ْ ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ 3)الهحآد( ٌو عود ذلؾ إلِ أف ٌذي األسر لـ  هوافقة عمِ ٌذي الفقرة. غٓر ٌو ٓو
ع، حٓث أف األسر تصؿ بعد إلِ هرحمة االستقرار االقتصادي ىظرًا لقصر العهر الزهىْ لٍذي الهشآر

الهستفٓدة تحتاج إلِ كثٓر هف األحٓاف إلِ االستهرار فْ إعادة استثهار أجزاء هف دخؿ الهشروع فْ 
رفع رأس الهاؿ بشراء أصوؿ إىتاجٓة أو سمع تهكىٍا هف توسٓع ىشاطٍا حتِ ٓتهكف الهشروع هف 

ْ ها زالت تعاىْ هف الدٓوف  االستقرار. كها أف ٌذي األسر تتهٓز بكبر حجهٍا وٓزادة هتطمباتٍا ٌو
 الهتراكهة، كها أف الظروؼ االقتصادٓة السٓئة قد أثرت بشكؿ سمبْ عمِ دخؿ أغمب الهشآرع.

ر هشآرعٍـ حٓث56.75إال أف ها ىسبتً  -  قاـ % هف أصحاب ٌذي الهشآرع استطاعوا تطٓو

ر هشروعٍـ الحالْ، كها ٓتضح هف جدوؿ ) %37.96 % هف 15( أف 5.12باستخداـ هدخراتٍـ لتطٓو
ر الهشروع عبر الدٓوف هف األصدقاء أو األقارب، و هف العٓىة عبر % 3.6عٓىة الدراسة قاهوا بتطٓو

ر هشآرعٍـ فْ الهستقبؿ 81.6قراض. كها ٓوجد ىٓة لدى التوجً لهؤسسات اإل % هف الهبحوثٓف لتطٓو
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%(، أو التوجً إلِ 1.8%(، شٓرؾ )11.6دٓوف هف أصدقاء أو أقارب ) ،%(37.37عبر الهدخرات )
 فْ حاؿ كاىت القروض إسالهٓة والشروط الهطموبة هىاسبة.%( 49.2قراض )هؤسسات اإل

ستطٓع االستغىاء عف الهساعدات تال ترى أىٍا  هف األسر الهستفٓدة% 48.74كها أف ىسبة  -
مٍا بعد لالعتهاد عمِ أف قصر العهر الزهىْ لمهشآرع لـ ؛ حٓثغاثٓة بعد الهشروعاإل ىفسٍا  ٌٓؤ

ا، وبسبب الظروؼ الصعبة التْ هر بٍا الهجتهع  أفكها  .بشكؿ كاهؿ ٌذي األسر والكثٓر غٌٓر
مة ىساىٓة كاستراتٓجٓة هعٓشٓة ولسىواتطٓىْ، قد اعتادت عمِ الهعوىات اإلغاثٓة واإلالفمس لذلؾ  ،طٓو

فٍْ اعتادت عمِ فٍْ تفتقد لهفٍوـ التىهٓة واالعتهاد عمِ الذات لتأهٓف دخؿ ثابت لدعـ ىفسٍا. 
ا حؽ هف حقوقٍا، ولعؿ بعض األسر التْ استفادت اعتبرت الهىحة الهقدهة  الهساعدات والتْ تعتبٌر

 ىوع هف الهساعدات اإلغاثٓة أٓضًا.  

، وأف الهتوسط الحسابْ الىسبْ ٓساوي 3.31بشكؿ عاـ ٓهكف القوؿ بأف الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
        لذلؾ ٓعتبر هجاؿ  0.000 تساوي (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأف  4.86 اإلشارة %، قٓهة اختبار66.20

0.05إحصائًٓا عىد هستوى داللة  " داؿفاعمية برىاهج ديب"  هها ٓدؿ عمِ أف هتوسط درجة ،
 ْ ٓرًا عف درجة الهوافقة الهتوسطة )الهحآد( ٌو ذا ٓعى 3االستجابة لٍذا الهجاؿ ٓختمؼ جٌو ْ أف ٌو

  عمِ فقرات ٌذا الهجاؿ.هوافقة ٌىاؾ 

و ها أكدت عمًٓ هعظـ الدراسات السابقة هثؿ دراسة الفمٓت ) - (، 2111(، دراسة الشآب )2111ٌو
 الصغٓرة الهشآرع أف( عمِ 2114(، دراسة الىاقة )2118(، دراسة الٓزادات )2111دراسة غالب )

وتحسٓف  الفقٓرة لألسر العهؿ فرص خمؽ فْ هٍهاً  راً دو  تمعبتعتبر الدخؿ الرئٓسْ لألسرة كها أىٍا 
ادة هستوى االىفاؽ، وقدرتٍـ عمِ تحقٓؽ االستقاللٓة و  وضعٍـ االقتصادي واالجتهاعْ بالتالْ ٓز

( 2119االقتصادٓة فْ الظروؼ االقتصادٓة والسٓاسٓة الهستقرة. كها اتفقت الىتائج هع دراسة سمهاف )
كها أظٍرت . بات الهتعمقة بالوضع االقتصادي العاـصعو هع الأف هتوسط الدخؿ ٓتىاسب عكسًٓا 

 هف التقمٓؿ فْ دوراً أىٍا تمعب  فْ ٓكهف الصغٓرة الهشآرع دعـ دوافعهف ( أف 2111دراسة القواسهة )
عمِ توفٓر أف الهشروعات الصغٓرة قادرة ( 2009. كها اتفقت هع ىتائج دراسة سمهاف )البطالة ىسبة

 .بعد الهشروعصحاب الهشآرع فْ العٓىة قد ارتفع هتوسط دخمٍـ ، وأف جهٓع أفرص عهؿ

 اختبار فرضيات الدراسة 6.6

 وٌو  (اختبار كروسكاؿ والسو  سبٓرهاف ات الالهعمهٓة )اختبارختبار االتـ استخداـ  فرضٓاتال الختبار
االىحدار الهتعدد كها تـ استخداـ اختبار  توٓزع البٓاىات ال ٓتبع التوٓزع الطبٓعْ. كاففْ حالة  هىاسب
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اختبار الفرضٓات حوؿ العالقة  عمِ الهتغٓر التابع. وإلجراءهجتهعة لدراسة تأثٓر الهتغٓرات الهستقمة 
 ، ٓتـ اختبار الفرضٓة اإلحصائٓة التالٓة:بٓف هتغٓٓرف هف هتغٓرات الدراسة

  .دراسةال توجد عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف هتغٓٓرف هف هتغٓرات ال ;الفرضية الصفرية
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف هتغٓٓرف هف هتغٓرات الدراسة ;الفرضية البديمة

0.05أكبر هف هستوى الداللػة  Sig.(P-value)إذا كاىت    حسػب ىتػائج برىػاهج(SPSS فإىػً ال )
بػٓف هتغٓػٓرف هػف هتغٓػرات الفرضٓة الصفٓرة وبالتالْ ال توجد عالقة ذات داللة إحصػائٓة ٓهكف رفض 

0.05أقػػػؿ هػػػف هسػػػتوى الداللػػػة  Sig.(P-value)كاىػػػت الدراسػػػة ، أهػػػا إذا    فٓػػػتـ رفػػػض الفرضػػػٓة
توجد عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف هتغٓٓرف هف هتغٓػرات الصفٓرة وقبوؿ الفرضٓة البدٓمة القائمة بأىً 

 .الدراسة

 ىالفرضية الرئيسة األول 6.6.2

ُٓساٌـ برىاهج التهكٓف االقتصادي عبر الهىح الصغٓرة )دٓب( بفاعمٓة فْ التهكٓف االقتصادي لألسر 
 فْ قطاع غزة.فقٓرة ال

ىشؽ هىٍا الفرضٓات الفرعٓة التالٓة:  ٓو

 تحميػؿ هػوارد األسػرة وفاعميػة برىػاهج  بػيف 1.16عىػد هسػتوى  إحصػائية داللة ذات عالقة توجد
 . ي لألسر الفقيرةالتهكيف االقتصادديب في 

( تساوي .Sigالقٓهة االحتهالٓة )، وأف 2571.( أف هعاهؿ االرتباط ٓساوي 5.21جدوؿ ) ٓوضح
ْ أقؿ هف هستو  0.000 ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة ذات داللة إحصائٓة  α= 1015الداللة  ىٌو بٓف ٌو

عىد هستوى داللة رة فْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓ فاعمٓة برىاهج دٓبتحمٓؿ هوارد األسرة و 
 (.α =0.05إحصائٓة )

 أو البشٓرة سواء أشكالٍا بهختمؼ لألسرة الهتاحة الهوارد عمِ أٌهٓة التركٓز ذلؾ إلِ ةعزو الباحثتو 
ائٓة) الهادٓة أو الطبٓعٓة هع االٌتهاـ بالدرجة األولِ برأس الهاؿ  الهالٓة، أو االجتهاعٓة أو( الفٓٓز

 األساس ٌْ الهوارد ٌذي. العهؿ عمِ وقادٓرف العهؿ سف فْ أفراد ٍٓالد ٓتوفرالبشري واألسر التْ 
ر فْ اعمٍٓ البىاء ٓهكف الذي  العواهؿ كافة، باإلضافة إلِ حٓاتٍا وتحسٓف األسرة عٓش سبؿ تطٓو

 ثرؤ توالتْ  واألزهات الصحٓة كالصدهات والعائالت األفراد بٍا ٓهر أف الههكف هف التْ والصدهات
ـ عٓشٍـ سبؿ وعمِ لمفقراء الهتاحة الهوارد ةوتقوض قاعد عمِ  الىاس بٍا ٓتحكـ ال والتْ لٍا واختٓاٌر
 ـ. أىفسٍ
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 تحميؿ هوارد األسرة وفاعمية برىاهج ديب  (; هعاهؿ االرتباط بيف3.23جدوؿ رقـ )

 الفرض
 هعاهؿ سبيرهاف 

 لالرتباط
القيهة 

  (.Sig)االحتهالية
بٓف  0.05 إحصائٓة عىد هستوى داللة عالقة ذات ٌىاؾ

تحمٓؿ هوارد األسرة وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ التهكٓف 
 االقتصادي لألسر الفقٓرة فقرًا هدقعًا.

.2570 *0.000 

 . α=1015داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد *

 إشػراؾ األسػرة فػي الهشػروع وفاعميػة  بػيف 1.16عىػد هسػتوى  إحصػائية داللػة ذاتعالقة  توجد
 .هكيف االقتصادي لألسر الفقيرةالتبرىاهج ديب في 

 0.000( تساوي .Sigالقٓهة االحتهالٓة )، وأف 5011.( أف هعاهؿ االرتباط ٓساوي 5.22) جدوؿٓبٓف 

ْ أقؿ هف هستو  ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة ذات داللة إحصائٓة  α= 1015الداللة  ىٌو إشراؾ  بٓفٌو
عىد هستوى داللة تصادي لألسر الفقٓرة فاعمٓة برىاهج دٓب فْ التهكٓف االقو  األسرة فْ الهشروع

 (.α =0.05إحصائٓة )

 هحفظة عمِ بىاء عٓشٍا سبؿ إستراتٓجٓات فاعمٓة إشراؾ ٌذي األسر فْ وضعذلؾ إلِ  ةعزو الباحثتو 
هكاىٓات وضعٍا تحسٓف كٓفٓة فْ األسر ىظر ووجٍة ٌا وخبراتٍا،هوارد . كها التدخؿ فْ الهؤسسة وا 
الهشآرع االقتصادٓة الهالئهة ذات الصمة بهصالحٍـ وقدراتٍـ ٓٓزد هف اشراؾ األسر فْ تحدٓد أف 

باإلضافة إلِ ضرورة إشراكٍـ فْ إعداد خطة العهؿ لمهشروع  .هٍـ بىجاحًاهمكٓتٍـ لمهشروع والتز 
ـ بهمكٓتٍـ وأف الهشروع لٓس هجرد هساعدة  الهطموب وبذؿ جٍد فْ دراسة جواىبً الهتعددة هها ٓشعٌر

ىها هصد ر دخؿ رئٓسْ ٓجب الهحافظة عمًٓ واالٌتهاـ بً وباستهرآرتً. كها أف الهستفٓد ٌو لٍـ وا 
أدرى األشخاص بها ٓحتاجً هشروعً ىظرًا لوجود الخبرة لدًٓ، باإلضافة إلِ ضرورة تسمٓـ الهستفٓد 

 الهواصفات الهطموبة لهشروعً دوف ىقصاف أو خمؿ فْ جودتٍا والتْ تضهف استهرآرة هشروعً.

 إشراؾ األسرة في الهشروع وفاعمية برىاهج ديب  (; هعاهؿ االرتباط بيف3.22ـ )جدوؿ رق

 الفرض
 هعاهؿ سبيرهاف 

 لالرتباط
القيهة 

  (.Sig)االحتهالية
بٓف إشراؾ  0.05إحصائٓة عىد هستوى  داللة عالقة ذات ٌىاؾ

التهكٓف االقتصادي األسرة فْ الهشروع وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ 
 .لألسر الفقٓرة

.5010 *0.000 

 . α=1015داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد *
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 ىوع الهشروع وفاعمية برىاهج ديب في  بيف 1.16عىد هستوى  إحصائية داللة ذاتعالقة  توجد
 .التهكيف االقتصادي لألسر الفقيرة

 0.000اوي ( تس.Sigالقٓهة االحتهالٓة )، وأف 0.352( أف هعاهؿ االرتباط ٓساوي 5.23جدوؿ )ٓبٓف 
ْ ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة ذات داللة إحصائٓة  α= 1.15الداللة  ىأقؿ هف هستو  ٌو ىوع  بٓفٌو

 αعىد هستوى داللة إحصائٓة )فاعمٓة برىاهج دٓب فْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرة و الهشروع 
=0.05.) 

القطاعات األخرى والتْ وذلؾ ٓدلؿ عمِ أٌهٓة عدـ تركٓز البرىاهج عمِ قطاع هحدد بذاتً واٌهاؿ 
خبرة هىاسبة تهكىً هف الىجاح فْ هشروعً. كها أف الظروؼ السٓاسٓة  الهستفٓدٓهمؾ فٍٓا 
تٍا، ولعمٍا تؤثر بدرجات  لقطاع غزة واالقتصادٓة تمعب دورًا رئٓسًٓا فْ ىجاح الهشآرع واستهرآر

تولٓد هف ىجاحٍا وقدرتٍا عمِ كها أف كثرة الهشآرع الهتشابٍة تجعؿ  كؿ هشروع. ىوعهتفاوتة حسب 
ادٓةالهىافسة أصعب هف الهشآرع دخؿ أفضؿ  ( 2111دراسة الفمٓت )قد اتفقت ٌذي الىتائج هع . و الٓر

ؿضرورة حٓث   اقتصادًٓا واجتهاعًٓا. الهشروعات تىهٓة سبٓؿ فْ جدٓدة ٓرادٓة أفكار تهٓو

 رىاهج ديب ىوع الهشروع وفاعمية ب(; هعاهؿ االرتباط بيف 3.21جدوؿ رقـ )

 الفرض
 هعاهؿ سبيرهاف 

 لالرتباط
القيهة 

  (.Sig)االحتهالية
بٓف ىوع  0.05إحصائٓة عىد هستوى  داللة عالقة ذات ٌىاؾ

 .التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرةالهشروع وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ 
.3520 *0.000 

 . α=1015داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد *

 قيهة الهىحة وفاعمية برىاهج ديػب فػي  بيف 1.16عىد هستوى  إحصائية داللة اتذ عالقة توجد
 .التهكيف االقتصادي لألسر الفقيرة

 0.000( تساوي .Sigالقٓهة االحتهالٓة )، وأف 0.318( أف هعاهؿ االرتباط ٓساوي 5.24جدوؿ )ٓبٓف 
ْ أقؿ هف  ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة ذات دال α= 1015الداللة  هستوىٌو قٓهة  بٓفلة إحصائٓة ٌو

 αعىد هستوى داللة إحصائٓة )الهىحة وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرة 
=0.05.) 

، وهبمغ الهىحة اً كوف صغٓر ٓة ها رأس هاؿ الهشآرع بالغة الصغر عادف أوتعزو الباحثة ذلؾ إلِ 
ربط قٓهة  . إال أفالظروؼ الطبٓعٓةفْ  ٓعتبر هىاسب لهثؿ ىوعٓة ٌذي الهشآرع $5111كهتوسط 

واىخفاض  بالشٓكؿ اإلسرائٓمْ التذبذب السٓرع فْ قٓهة الدوالر ارتباطاً و  هٓركْالهساعدات بالدوالر األ
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سعار الصرؼ والتْ تقود الِ اشكالٓات كثٓرة ب أتذبذ وكذلؾ قٓهة الهىحة الهقدهة. أثرت عمِ قٓهتً
ضافٓة إدة ٓختمؼ عف زهف صرؼ الهىحة ها ٓثٓر اشكاالت ف زهف تحدٓد قٓهة الهىحة بالعاأ خصوصاً 
ؤدي  حٓاف كثٓرة، لذلؾ ترى الباحثة ضرورة تثبٓت سعر صرؼ الدوالر ألِ تخفٓض قٓهة الهىحة فْ إٓو

 عىد قٓهة هحددة.

كها أف غالء األسعار بسبب الحصار والتقٓد بقائهة هحددة هف التجار قمص هف االحتٓاجات التْ 
د لمهشروع هها اضطر الهستفٓد إلِ البدء بهشروع ٓفتقد إلِ الكثٓر هف احتٓاجاتً أو ٓتسمهٍا الهستفٓ

 المجوء لمدٓوف الستكهاؿ رأس الهاؿ وبالتالْ تراكـ الدٓوف عمِ الهستفٓد. كها أف احتكار التجار
لمهىاقصات وعدـ هتابعة الهؤسسات أدى إلِ تسمٓـ الهستفٓد فْ بعض األحٓاف جودة ردٓئة هها 

هف الهبمغ الهخصص  تطمب رأس هاؿ أكبرت بعض الهشآرع ي لبٓعٍا بأسعار قمٓمة جدًا. كذلؾاضطر 
( والتْ أثبتت 2111دراسة الزواٌرة ) وقد اتفقت ٌذي الىتائج هع .لكؿ هشروع خاصة الصىاعٓة هىٍا

ؿ وىجاح الهشروعات الصغٓرة، كها أكدت   Krysher & kockدراسة وجود عالقة بٓف حجـ التهٓو
ادة الدخؿ واألصوؿ لألسر الهستفٓدة 2111) ( أف قٓهة الهىحة حسب ىوع الهشروع ساٌهت فْ ٓز

 $.750111إلِ  $511حٓث تراوحت قٓهة الهىح الهقدهة هف 

 قيهة الهىحة وفاعمية برىاهج ديب (; هعاهؿ االرتباط بيف 3.22جدوؿ رقـ )

 الفرض
 هعاهؿ سبيرهاف 

 لالرتباط
القيهة 

  (.Sig)االحتهالية
 0.05إحصائٓة عىد هستوى  داللة عالقة ذات ىاؾٌ

التهكٓف بٓف قٓهة الهىحة وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ 
 .االقتصادي لألسر الفقٓرة

.3180 *0.000 

 . α=1015داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد *

 ة بػيف الهتابعػة الدوريػة لمهشػاريع وفاعميػ 1.16عىػد هسػتوى  إحصػائية داللػة ذات عالقة توجد
  .التهكيف االقتصادي لألسر الفقيرةبرىاهج ديب في 

 0.000( تساوي .Sigالقٓهة االحتهالٓة )، وأف 0.461( أف هعاهؿ االرتباط ٓساوي 5.25جدوؿ )ٓبٓف 
ْ أقؿ هف  ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة ذات داللة إحصائٓة  α= 1015الداللة  هستوىٌو الهتابعة بٓف ٌو

عىد هستوى داللة هج دٓب فْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرة الدوٓرة لمهشآرع وفاعمٓة برىا
 (.α =0.05إحصائٓة )

تىفٓذٌا أٌهٓة هتابعة هثؿ ٌذي الهشآرع الهىفذة بشكؿ دوري وخاصة فْ بدآة  هدى وذلؾ ٓدؿ عمِ
دى ولألفراد الذٓف ال ٓهتمكوف بعد الخبرة الكافٓة إلدارة هشآرعٍـ. ٌذي الهتابعة ضروٓرة لهالحظة ه
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ا، وهدى تأثٓر  تقدـ الهستفٓدٓف وُحسف إدارتٍـ لهشآرعٍـ، وتقدٓـ االستشارات الالزهة الستهراٌر
الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة واالجتهاعٓة عمِ أداء هشآرعٍـ حسب ىوع الهشروع وهحاولة وضع 

 حموؿ لمهشاكؿ التْ ٓواجٍوىٍا.

و ها قاهت بإثباتً دراسة الزواٌرة ) االستشآرة ها الرقابٓة و اؾ عالقة بٓف الخدهات ( بأف ٌى2111ٌو
ؿ وبٓف ىجاح الهشروعات الصغٓرة،  االداري الدعـ ( هف أف تقدٓـ2010القواسهة )و  بعد التهٓو

ر عمِٓعهؿ  واالستشاري ( هف 2111كها اتفقت ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة الدهاغ ) الهشآرع. تطٓو
كها أف ىتائج دراسة القواسهة  ٌـ بشكؿ كبٓر فْ ىجاحً.حٓث وجود جٍة ترعِ وتتابع الهشروع ُٓسا

أظٍرت أف تدىْ هستوى هتابعة الهستفٓدٓف وتقدٓـ الخدهات االستشآرة هف قبؿ حاضىات  ( 2111)
( هف ضرورة 2111)  Sampleكذلؾ أكدت عمًٓ دراسةاألعهاؿ أثر بشكؿ سمبْ عمِ أداء الهشآرع. 

 وىجاحٍـ فْ تخطْ الهشاكؿ والتقمٓص هف حدة الفقر. هتابعة هدى تقدـ الفقراء عبر الزهف 

 الهتابعة الدورية لمهشاريع وفاعمية برىاهج ديب(; هعاهؿ االرتباط بيف 3.23جدوؿ رقـ )

 الفرض
 هعاهؿ سبيرهاف 

 لالرتباط
القيهة 

  (.Sig)االحتهالية
بٓف  0.05إحصائٓة عىد هستوى  داللة عالقة ذات ٌىاؾ

التهكٓف ٓع وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ الهتابعة الدوٓرة لمهشار 
 .االقتصادي لألسر الفقٓرة

.4610 *0.000 

 . α=1015داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد *

 بػيف تػدريب الهسػتفيديف وفاعميػة  1.16عىػد هسػتوى  إحصػائية داللػة ذات عالقػة ٌىػاؾ توجػد
  .التهكيف االقتصادي لألسر الفقيرةبرىاهج ديب في 

( تساوي .Sigالقٓهة االحتهالٓة )، وأف 0.501( أف هعاهؿ االرتباط ٓساوي 5.26)جدوؿ ٓبٓف 
ْ أقؿ هف  0.000 ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة ذات داللة إحصائٓة  α= 1015الداللة  هستوىٌو ٌو
عىد هستوى التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرة تدٓرب الهستفٓدٓف وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ بٓف 

 (.α =0.05داللة إحصائٓة )

أٌهٓة التدٓرب فْ اكساب هٍارات وهعارؼ جدٓدة خاصة لمذٓف ٓفتقروف ذلؾ إلِ  ةعزو الباحثتو 
 اإلٓجابْ األثرهف ( 2011ٌو ها أكدتً دراسة الفمٓت ) الخبرة الالزهة إلدارة هشروع بالغ الصغر.

لتعمٓـ ( هف أف التدٓرب وا2009) Widjajaودراسة  ،الصغٓرة الهشروعات أداء عمِ لمتدٓرب
ٓزد هف قدرتٍـ عمِ إدارة هشآرعٍـ بىجاح. كها أف   هف ؿك دراسةٓعطْ الثقة لمهستفٓدٓف الفقراء ٓو

Hashemi & Montesquiou (2011) وParket (2002)  أف تدٓرب الهشاركٓف أظٍرت
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ادة ثقتٍـ عمِ الهٍارات االدآرة ساٌـ فْ ىجاح هشآرعٍـ  ادة األصوؿ التْ ٓهتمكوىٍا عمِوٓز  وٓز
  الهدى القٓرب.

 تدريب الهستفيديف وفاعمية برىاهج ديب(; هعاهؿ االرتباط بيف 3.24جدوؿ رقـ )

 الفرض
 هعاهؿ سبيرهاف 

 لالرتباط
القيهة 

  (.Sig)االحتهالية
بٓف تدٓرب  0.05إحصائٓة عىد هستوى  داللة عالقة ذات ٌىاؾ

التهكٓف االقتصادي لألسر الهستفٓدٓف وفاعمٓة برىاهج دٓب فْ 
 .لفقٓرةا

.5010 *0.000 

 . α=1015داللة  هستوىاالرتباط داؿ إحصائًٓا عىد *

 الثاىيةالفرضية الرئيسة  6.6.3

 الهىحة، قٓهة الهشروع، ىوع الهشروع، فْ األسرة إشراؾ األسرة، هوارد تحمٓؿ) الهستقمة الهتغٓرات تؤثر
ٓرة بصورة( والتدٓرب لمهشروع، الدوٓرة الهتابعة  .دٓب برىاهج فاعمٓة عمِ إحصائٓة داللة وذات جٌو

قػػػػة  مٓػػػػة برىػػػػاهج دٓػػػػب اعف فأٓهكػػػػف اسػػػػتىتاج  Stepwiseهػػػػف ىتػػػػائج االىحػػػػدار الهتعػػػػدد باسػػػػتخداـ طٓر
ٓرة وذات داللة إحصائٓة بكؿ هف الهتغٓرات الهستقمة التالٓة: (الهتغٓر التابع)  ٓتأثر بصورة جٌو

 إشراؾ األسرة فْ الهشروع. -
 ىوع الهشروع. -
 هىحة.قٓهة ال -
 الهتابعة الدوٓرة لمهشروع. -
 التدٓرب. -

وتعزو  .Stepwise"تحمٓؿ هوارد األسرة" وذلؾ بىاء عمِ ىتٓجة طٓرقة  وقد تـ استبعاد الهتغٓر الهستقؿ
الباحثة ذلؾ إلِ أف برىاهج دٓب ٓقـو بتحمٓؿ هوارد األسرة قبؿ الهوافقة عمِ العهؿ هعٍا، وقد كاىت ها 

ت الهبحوثٓف هوافقة عمِ ذلؾ، حٓث ٓتـ تعبئة ىهوذج خاص لتحمٓؿ هوارد % هف إجابا89.82ىسبتً 
األسرة هع كؿ أسرة واستخالص الهعموهات هىٍا عبر سؤالٍـ عف الهوارد الهتوفرة لدٍٓـ وخاصة الهورد 

لبدء ىشاط اقتصادي هّدر لمدخؿ، وكٓفٓة توظٓؼ ذلؾ فْ  ـالبشري وهدى توفر الخبرة والدافعٓة لدٍٓ
 ت سمٓهة.بىاء تدخال

ٓأتْ بعد ذلؾ دور عدة عواهؿ لعبت دورًا هٍهًا فْ استهرآرة ٌذي الهشآرع وفاعمٓتٍا فْ التهكٓف 
االقتصادي لتمؾ األسر الهحروهة لعؿ أٌهٍا التدٓرب والذي ٓتـ هف خاللً كتابة خطة العهؿ حٓث ٓتـ 



119 
 

درجة كبٓرة، واشراؾ الهستفٓد اشراؾ الهستفٓد فْ كؿ جاىب هف جواىبٍا بحٓث تكوف قٓربة هف الواقع ب
بتحدٓد احتٓاجاتً هف الهشروع وتسمٓهً الهواصفات الهطموبة والتْ ظٍرت بشكؿ هالحظ فْ الهشآرع 
الحٓواىٓة حٓث تـ تسمٓـ الهستفٓدٓف أغىاـ لٓست هعشرة أو ذات جودة سٓئة أو هٓرضة هها أدى إلِ 

 فٓد الهشروع لسبب ال عالقة لً بً.وفاتٍا بعد فترة قصٓرة هف تسمهٍا وبالتالْ خسر الهست

كها أف الهتابعة الدوٓرة لمهشآرع وهالحظة هدى تقدهٍا وتطبٓقٍا لها تـ التدٓرب عمًٓ ٓؤثر بشكؿ 
هباشر عمِ فاعمٓة برىاهج دٓب. كذلؾ الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة التْ هّر بٍا قطاع غزة أثرت 

ؼ أو تعثر عدد هف الهشآرع خاصة فٓها ٓتعمؽ بشكؿ كبٓر عمِ أداء الهشآرع حٓث أدت إلِ توق
بأزهة تأخر رواتب الهوظفٓف الحكوهٓٓف وها تبعً هف الشراء بالدٓوف وبالتالْ عدـ وجود سٓولة لدى 

ها أدى إلِ تآكؿ رأس هاؿ الهشروع والتْ ظٍرت بشكؿ كبٓر لدى أصحاب الهشآرع  ،الهستفٓد
دفعت بالعدٓد هف أصحاب  الوقودوارتفاع تكمفة بائْ التجآرة. كها أف أزهة اىقطاع التٓار الكٍر 
الهجهدات والهثمجات، أو التوقؼ عف  هشآرعكأصحاب  ـالهشآرع إلِ فساد البضاعة الهتوفرة لدٍٓ

 العهؿ ألٓاـ عدٓدة هثؿ هشآرع التكتؾ وسٓارات األجرة.

ذا ٓعىْ أف0.483، وهعاهؿ التحدٓد الُهعدَّؿ= 0.499هعاهؿ التحدٓد =  % هف التغٓر فْ 48.3 ، ٌو
% قد 47.3والىسبة الهتبقٓة  ،مٓة برىاهج دٓب )الهتغٓر التابع( تـ تفسٓري هف خالؿ العالقة الخطٓةاعف

 مٓة برىاهج دٓب.اعترجع إلِ عواهؿ أخرى تؤثر عمِ ف

ذا ٓدؿ عمِ وجود عالقة هعىوٓة ذات داللة  F=، 000.0.Sig 32.02قٓهة االختبار  ٌو
التدٓرب، إشراؾ األسرة فْ الهشروع، الهتابعة )برىاهج دٓب والهتغٓرات الهستقمة مٓة اعٓة بٓف فإحصائ

الجدوؿ التالْ ٓهثؿ ىتٓجة تحمٓؿ االىحدار الهتعدد  .(الدوٓرة لمهشروع، قٓهة الهىحة، ىوع الهشروع
 لهعاهالت االىحدار لكؿ هف الهتغٓرات الهستقمة.

 االىحدار لهعاهالت الهتعدد راالىحدا تحميؿ(; 3.25جدوؿ رقـ )

 الهتغيرات الهستقمة
 هعاهالت االىحدار

 غير القياسية
 الخطأ الهعياري

قيهة 
  T اختبار

القيهة االحتهالية 
Sig. 

 0.000 5.499- 0.527 2.896- الهقدار الثابت
 0.000 4.353 0.115 0.503 التدٓرب

 0.002 3.145 0.140 0.440 إشراؾ األسرة فْ الهشروع
 0.000 3.994 0.099 0.396 لهتابعة الدوٓرة لمهشروعا

 0.003 2.972 0.079 0.234 قٓهة الهىحة
 0.012 2.546 0.096 0.244 ىوع الهشروع
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* إشراؾ األسرة فْ الهشروع + 0.440* التدٓرب +  0.503+  2.896 -=  مية برىاهج ديباعف
 * ىوع الهشروع.0.244حة + * قٓهة الهى 0.234* الهتابعة الدوٓرة لمهشروع +  0.396

مٓة برىاهج دٓب" اع( تبٓف أف الهتغٓرات الهستقمة حسب أٌهٓتٍا فْ تفسٓر "ف5.27هف خالؿ جدوؿ )
 :كها ٓمْ Tحسب قٓهة اختبار 

 التدٓرب.  .0
 الهتابعة الدوٓرة لمهشروع.  .2
 إشراؾ األسرة فْ الهشروع. .3
 قٓهة الهىحة. .4
 ىوع الهشروع. .5
 

 ثةالثالالفرضية الرئيسة  6.6.4

فاعمٓة برىاهج دٓب فْ بٓف هتوسطات استجابات الهبحوثٓف حوؿ  إحصائٓةتوجد فروقات ذات داللة ال 
، الهستوى عدد سىوات الخبرة العهمٓة إلِ "عهر هدٓر الهشروع، عزىتُ التهكٓف االقتصادي لألسر الفقٓرة 

فاؿ داخؿ األسرة، ىوع التعمٓهْ لهدٓر الهشروع، عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحد، عدد األط
  ".الُعهر الزهىْ لمهشروعالهشروع، 

:ْ تفرع هف ٌذي الفرضٓة عدة فرضٓات فرعٓة ٌو  ٓو
 

  فاعمية الهىح  حوؿبيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف  إحصائيةتوجد فروقات ذات داللة ال
 إلى عهر هدير الهشروع. تعزىرة يالصغيرة في التهكيف االقتصادي لألسر الفق

الهقابمػة الختبػار  (.Sig)أف القٓهػة االحتهالٓػة ٓهكػف اسػتىتاج ( 5.28الهوضحة فْ جػدوؿ )ىتائج هف ال
"، وبػذلؾ ٓهكػف اسػتىتاج أىػً قٓهة الهىحة" لهجاؿ  α ≤ 0.05أقؿ هف هستوى الداللة " كروسكاؿ والس"

عػزى إلػِ توجد فروؽ ذات داللة إحصػائٓة بػٓف هتوسػطات تقػدٓرات عٓىػة الدراسػة حػوؿ ٌػذي الهجػاالت ت
ـ تتػػراوح هػػف وذلػػؾ لصػػالح  عهػػر هػػدٓر الهشػػروع وتعػػزو  عػػاـ. 49-40هػػدراء الهشػػآرع الػػذٓف أعهػػاٌر

ختاروف فْ هجاؿ العهؿ  فْ ٌذي الفئة العهٓرة لدٍٓـ خبرة أكبرعادة الباحثة ذلؾ إلِ أف الهستفٓدوف  ٓو
اعٓػػة والتػػْ تتطمػػب حجػػـ السػػابقة والتػػْ تشػػهؿ الهشػػآرع الصػػىاعٓة أو الزر  بػػرتٍـذات عالقػػة بخهشػػآرع 

 هىحة أكبر هف الهبمغ الهحدد فْ برىاهج دٓب.

أكبػػر هػػف  (.Sig)فقػػد تبػػٓف أف القٓهػػة االحتهالٓػػة  أهػػا بالىسػػبة لبػػاقْ الهجػػاالت والهجػػاالت هجتهعػػة هعػػاً 
وبػػػػذلؾ ٓهكػػػػف اسػػػػتىتاج أىػػػػً ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائٓة بػػػػٓف  ،α ≤ 0.05هسػػػػتوى الداللػػػػة 
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تػرى الباحثػة أف و  .عهر هدٓر الهشػروعٓىة الدراسة حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ هتوسطات تقدٓرات ع
الدافعٓػػػة  أف لدٓػػػًطالهػػػا  لػػػًالتهكػػػٓف االقتصػػػادي بػػػإجراءات برىػػػاهج دٓػػػب أو  عهػػػر الهسػػػتفٓد ال ٓػػػرتبط

 جهٓػع األفػراد واألسػرواالٌتهاـ بالىجاح واالستهرار. كها أف الظروؼ السٓاسٓة واالقتصػادٓة تػؤثر عمػِ 
ـ وهستوٓاتٍـ.ف  ْ قطاع غزة بهختمؼ أعهاٌر

 عهر هدير الهشروع -"كروسكاؿ والساختبار"ىتائج  (;3.26) رقـ جدوؿ

 الهجاؿ
 الهتوسطات

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(.Sig) 
أقؿ هف 

41 
30-39 40-49 

أكبر هف 
61 

 0.463 0.861 4.33 4.28 4.40 4.31 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.286 1.272 4.25 4.12 4.25 4.21 .سر فْ الهشروعإشراؾ األ

 0.583 0.652 2.93 2.80 2.89 2.93 .ىوع الهشروع

 *0.031 3.023 3.13 3.49 3.29 3.38 .قٓهة الهىحة

 0.517 0.762 2.43 2.38 2.25 2.40 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع

 0.638 0.567 3.94 3.82 3.81 3.89 .التدٓرب

 0.284 1.276 3.28 3.19 3.43 3.52 .دٓبفاعمٓة برىاهج 

 0.579 0.658 3.46 3.41 3.48 3.53 جهيع الهجاالت السابقة هعا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتالفرؽ بٓف الهتوسط *

  فاعمية الهىح  بيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف حوؿ إحصائيةتوجد فروقات ذات داللة ال
 .عدد سىوات الخبرة العهميةإلى  تعزىرة يف االقتصادي لألسر الفقالصغيرة في التهكي

 الهقابمػة الختبػار (.Sig)القٓهػة االحتهالٓػة  أفٓهكػف اسػتىتاج ( 5.29فْ جػدوؿ ) الهوضحةهف الىتائج 
ىػػوع ، إشػػراؾ األسػػر فػػْ الهشػػروع" لمهجػػاالت( α ≤ 0.05) أقػػؿ هػػف هسػػتوى الداللػػة "كروسػػكاؿ والس"

ػػػة لمهشػػػروعالهتابعػػػة  ،الهشػػػروع ، وبػػػذلؾ ٓهكػػػػف " والهجػػػاالت هجتهعػػػة هعػػػاً فاعمٓػػػة برىػػػػاهج دٓػػػب، الدوٓر
استىتاج أىً توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حػوؿ ٌػذي الهجػاالت 

 سىة. 15إلِ أقؿ هف  10وذلؾ لصالح الذٓف لدٍٓـ خبرة هف  تعزى إلِ عدد سىوات الخبرة العهمٓة
 

عالقػة بػالخبرة التػْ الباحثة ذلؾ أف الهستفٓدٓف أصحاب الخبرة عادة ٓختاروف ىوع الهشروع ذو وتعزو ال
ال ٓحتاجوف  ، كها أىٍـالالزهةٓهتمكوىٍا، وٓعمهوف جٓدًا ها ٓمزهٍـ هف احتٓاجات لمهشروع والهواصفات 

ػػة لهشػػآرعٍـ  دة. لػػذلؾ ٌػػـ غالبػػًا هحػػدو الػػذٓف ال ٓهتمكػػوف خبػػرة أو خبػػرتٍـ  الهسػػتفٓدٓف بقػػدرهتابعػػة دوٓر
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وألىٍـ ٓهتمكوف الخبرة والهعرفػة الكافٓػة ٓسػتطٓعوف إدارة هشػآرعٍـ بشػكؿ أفضػؿ  وفْ الظروؼ الهستقرة
 االستهرآرة. الىجاح و هها ٓضهف لٍـ 

 

  0.05 ) أكبر هف هستوى الداللة (.Sig)أها بالىسبة لباقْ الهجاالت فقد تبٓف أف القٓهة االحتهالٓة 
α ) استىتاج أىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة وبذلؾ ٓهكف

ذلؾ أف تحمٓؿ هوارد األسرة ٓتـ لكؿ أسرة  .حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ عدد سىوات الخبرة العهمٓة
تتـ  هرشحة لالستفادة بغض الىظر عف عدد سىوات الخبرة الهتوفرة لدى أبىائٍا، كها أف قٓهة الهىحة ال

كها أف  الهستفٓد بؿ عمِ أساس ىوع الهشروع وها ٓحتاجً. ىعمِ أساس عدد سىوات الخبرة لد
و ها ٓجب  ،البرىاهج التدٓربْ واحد لجهٓع الهستفٓدٓف وال ٓتـ تصىٓفً بىاء عمِ عدد سىوات الخبرة ٌو

 ؿ هستفٓد.ٓهتمكٍا ك والهعرفة التْخبرة درجة البها ٓتىاسب هع بتبىْ أىهاط هختمفة هف التدٓرب  تعدٓمً

 عدد سىوات الخبرة العهمية -"كروسكاؿ والساختبار"ىتائج  (;3.27) رقـ جدوؿ

 الهجاؿ
 الهتوسطات

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
أقؿ هف 

 25-21 :-6 سىوات 6
سىة  26

 فأكثر

 0.631 0.577 4.28 4.35 4.39 4.32 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.012* 3.810 4.19 4.48 4.29 4.18 .الهشروع إشراؾ األسر فْ

 0.000* 8.605 3.29 3.21 3.06 2.83 .ىوع الهشروع

 0.052 2.642 2.96 3.46 3.39 3.26 .قٓهة الهىحة

 0.038* 2.888 2.15 2.35 2.36 2.55 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع

 0.133 1.902 3.82 4.10 3.89 3.96 .التدٓرب

 0.009* 3.989 3.05 3.84 3.45 3.31 .فاعمٓة برىاهج دٓب

 0.012* 3.785 3.34 3.72 3.53 3.48 جهيع الهجاالت السابقة هعا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتالفرؽ بٓف الهتوسط *

  فاعمية الهىح بيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف حوؿ  إحصائيةتوجد فروقات ذات داللة ال
 إلى الهستوى التعميهي لهدير الهشروع. تعزىرة ياالقتصادي لألسر الفق الصغيرة في التهكيف

الهقابمة الختبار  (.Sig)أف القٓهة االحتهالٓة ٓهكف استىتاج ( 5.31الهوضحة فْ جدوؿ )هف الىتائج 
ىوع ، إشراؾ األسر فْ الهشروع" لمهجاالت  α ≤ 0.05أقؿ هف هستوى الداللة  "كروسكاؿ والس"

وبذلؾ ٓهكف استىتاج أىً توجد فروؽ  ،" والهجاالت هجتهعة هعاً فاعمٓة برىاهج دٓب، ٓبالتدر  ،الهشروع
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ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ الهستوى 
ذلؾ أىً كمها زاد  وذلؾ لصالح الذٓف حصموا عمِ شٍادة الدبموـ فأكثر. التعمٓهْ لهدٓر الهشروع

توى التعمٓهْ لمهستفٓد تقؿ حاجتً لمتدٓرب وسٓقـو باختٓار هشروع ٓتىاسب هع هستواي التعمٓهْ، الهس
وسٓكوف أقدر عمِ فٍـ اإلجراءات وكتابة خطة العهؿ وتحدٓد احتٓاجات الهشروع الالزهة. وقد كاف هف 

 .لهشآرعدرجة التأٌٓؿ العمهْ لعبت دورًا إٓجابًٓا فْ ىجاح ا( أف 2009ىتائج دراسة سمهاف )

   0.05أكبر هف هستوى الداللة  (.Sig)أها بالىسبة لباقْ الهجاالت فقد تبٓف أف القٓهة االحتهالٓة 
α  وبذلؾ ٓهكف استىتاج أىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة

تحمٓؿ هوارد األسرة ٓتـ لكؿ ذلؾ أف  .حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ الهستوى التعمٓهْ لهدٓر الهشروع
شهؿ جهٓع أفرادٌا وهٍاراتٍـ والهوارد الهتاحة لٍـأسرة  بغض الىظر عف الهستوى التعمٓهْ، كها أف  ٓو

بًا ثابتة ألغمب الهشآرع بهتوسط  قٓهة الهىحة تدىْ هستوى  باإلضافة إلِ $ لكؿ هشروع.5111تقٓر
وضرورتٍا  عمِ الرغـ هف أٌهٓتٍا لبرىاهج دٓب فذةبؿ الهؤسسات الهىالهتابعة الدوٓرة لمهشآرع هف قِ 

وخاصة لو كاف الهستوى التعمٓهْ لمهستفٓد هتدىْ ولٓس لدًٓ خبرة كافٓة فْ  فْ بدآة عهر الهشروع
 .الهشروع فٍو بحاجة إلِ هتابعة أكثر هف غٓري

 الهستوى التعميهي لهدير الهشروع -"كروسكاؿ والس"اختبار ىتائج  (;3.11)رقـ جدوؿ 

 الهجاؿ
 الهتوسطات

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig). 
ابتدائي 

 فأقؿ
 ثاىوي إعدادي

دبموـ 
 فأكثر

 0.305 1.218 4.40 4.29 4.35 4.24 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.009* 3.953 4.34 4.31 4.12 4.06 .إشراؾ األسر فْ الهشروع

 0.001* 5.746 3.20 3.02 2.75 2.71 .ىوع الهشروع

 0.403 0.981 3.34 3.25 3.44 3.30 .قٓهة الهىحة

 0.057 2.557 2.47 2.51 2.31 2.22 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع

 0.001* 6.143 4.05 4.05 3.76 3.67 .التدٓرب

 0.006* 4.255 3.56 3.49 3.30 2.85 .فاعمٓة برىاهج دٓب

 0.001* 5.609 3.62 3.57 3.42 3.22 جهيع الهجاالت السابقة هعا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتالفرؽ بٓف الهتوسط *
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  الهىحفاعمية بيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف حوؿ  إحصائيةتوجد فروقات ذات داللة ال 
 .عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحدإلى  تعزىرة يالصغيرة في التهكيف االقتصادي لألسر الفق

الهقابمة الختبار  (.Sig)أف القٓهة االحتهالٓة ٓهكف استىتاج ( 5.31فْ جدوؿ ) الهوضحةهف الىتائج 
وبذلؾ ٓهكف  ،"إشراؾ األسر فْ الهشروع" لهجاؿ  α ≤ 0.05أقؿ هف هستوى الداللة " كروسكاؿ والس"

ا الهجاؿ استىتاج أىً توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ ٌذ
 10إلِ  6وذلؾ لصالح األسر الذٓف عدد أفرادٌـ هف  إلِ عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحدتعزى 

 أشخاص.

أكبػػر هػػف  (.Sig)فقػػد تبػػٓف أف القٓهػػة االحتهالٓػػة  أهػػا بالىسػػبة لبػػاقْ الهجػػاالت والهجػػاالت هجتهعػػة هعػػاً 
إحصػػػػائٓة بػػػػػٓف  وبػػػػذلؾ ٓهكػػػػف اسػػػػتىتاج أىػػػػػً ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة α   0.05هسػػػػتوى الداللػػػػة 

؛ هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ عػدد أفػراد األسػرة داخػؿ الهىػزؿ الواحػد
ػػة، قٓهػػة الهىحػػة، ىػػوع الهشػروع، تحمٓػػؿ هػػوارد األسػػرةكػػؿ هػػف ىظػرًا ألف  والتػػدٓرب ال تػػتـ  ،الهتابعػػة الدوٓر

 عمِ أساس عدد أفراد األسرة.

 عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحد -"كروسكاؿ والسر" اختباىتائج  (;3.13) رقـ جدوؿ

 الهجاؿ

 الهتوسطات
قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig). 
أفراد  6

 فاقؿ
7-21 

 أفراد
أكثر هف 

 أفراد 21

 0.797 0.227 4.36 4.31 4.33 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.018* 4.118 4.02 4.25 4.11 .إشراؾ األسر فْ الهشروع

 0.991 0.009 2.88 2.86 2.88 .ىوع الهشروع

 0.425 0.859 3.22 3.39 3.31 .قٓهة الهىحة

 0.123 2.119 2.55 2.32 2.41 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع

 0.578 0.550 3.81 3.89 3.80 .التدٓرب

 0.139 1.994 3.04 3.33 3.46 .فاعمٓة برىاهج دٓب

 0.487 0.722 3.37 3.46 3.48 جهيع الهجاالت السابقة هعا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتالفرؽ بٓف الهتوسط *          
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  فاعمية الهىح بيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف حوؿ  إحصائيةتوجد فروقات ذات داللة ال
 .سىة 29عدد أفراد األسرة أقؿ هف إلى  تعزىرة يالصغيرة في التهكيف االقتصادي لألسر الفق

الهقابمة الختبار  (.Sig)أف القٓهة االحتهالٓة ٓهكف استىتاج ( 5.32الهوضحة فْ جدوؿ )ف الىتائج ه
والهجاالت هجتهعة  فاعمٓة برىاهج دٓب"" لهجاؿ  α ≤ 0.05أقؿ هف هستوى الداللة  "كروسكاؿ والس"

عٓىة الدراسة  وبذلؾ ٓهكف استىتاج أىً توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات ،هعاً 
ـ أقؿ هف   سىة 18حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ عدد أفراد األسرة داخؿ الهىزؿ الواحد الذٓف عهٌر

ذلؾ أف عدد األطفاؿ داخؿ األسرة ٓؤثر عمِ قٓهة الدخؿ  ؛فرد واحد لدٍٓـوذلؾ لصالح األسر الذٓف 
وهصآرفٍا وبالتالْ ٓؤثر عمِ الالـز لٍا، حٓث أىً كمها ازداد عدد األطفاؿ تزداد هتطمبات األسرة 

فاعمٓة برىاهج دٓب فْ تحقٓؽ ٌدفً الهتهثؿ فْ التهكٓف االقتصادي لألسرة الفقٓرة وهساعدتٍا عمِ 
 تأهٓف دخؿ كافْ لتحسٓف هعٓشتٍا دوف المجوء إلِ الهساعدات اإلغاثٓة.

   0.05سػتوى الداللػة أكبػر هػف ه (.Sig)أها بالىسبة لباقْ الهجاالت فقػد تبػٓف أف القٓهػة االحتهالٓػة 
α  وبذلؾ ٓهكف اسػتىتاج أىػً ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائٓة بػٓف هتوسػطات تقػدٓرات عٓىػة الدراسػة

حٓػث أف ٌػذي  ؛سػىة 18حوؿ ٌذي الهجاالت تعػزى إلػِ عػدد أفػراد األسػرة داخػؿ الهىػزؿ الواحػد أقػؿ هػف 
 ؿ داخؿ األسرة الهستفٓدة. الهجاالت ٌْ اجراءات لبرىاهج دٓب تتـ بغض الىظر عف عدد األطفا

 سىة 29عدد أفراد األسرة أقؿ هف  -"كروسكاؿ والس" اختبارىتائج  (;3.12)رقـ جدوؿ 

 الهجاؿ
 الهتوسطات

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig). 2 3 4 5 6 
7-21 

 أفراد

 0.134 1.717 4.40 4.37 4.31 4.23 4.30 4.81 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.074 2.051 4.14 4.18 4.24 4.02 4.27 4.64 .سر فْ الهشروعإشراؾ األ

 0.346 1.132 2.95 2.94 2.84 2.71 2.87 3.40 .ىوع الهشروع

 0.160 1.613 3.15 3.21 3.47 3.32 3.47 3.80 .قٓهة الهىحة

 0.085 1.973 2.52 2.44 2.43 2.20 2.30 3.00 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع

 0.151 1.645 3.84 3.95 3.96 3.65 3.86 3.94 .التدٓرب

 0.039* 2.408 3.18 3.41 3.47 2.98 3.35 4.50 .فاعمٓة برىاهج دٓب

 0.011* 3.087 3.43 3.51 3.53 3.25 3.47 4.11 جهيع الهجاالت السابقة هعا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتالفرؽ بٓف الهتوسط *          
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  فاعمية الهىح  بيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف حوؿ إحصائيةات داللة توجد فروقات ذال
 إلى ىوع الهشروع. تعزىرة يالصغيرة في التهكيف االقتصادي لألسر الفق

الهقابمة الختبار  (.Sig)أف القٓهة االحتهالٓة ٓهكف استىتاج ( 5.33الهوضحة فْ جدوؿ )هف الىتائج 
وبذلؾ ٓهكف "، تحمٓؿ هوارد األسرة" لهجاؿ α ≤ 0.05 لةهف هستوى الدال أكبر" كروسكاؿ والس"

الهجاؿ  اٌذتقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات ال  استىتاج أىً
 .تعزى إلِ ىوع الهشروع

 

ف ه قؿأ (.Sig)فقد تبٓف أف القٓهة االحتهالٓة  والهجاالت هجتهعة هعاً أها بالىسبة لباقْ الهجاالت 
وبذلؾ ٓهكف استىتاج أىً توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات  α   0.05 هستوى الداللة

ىوع هشروعٍـ وذلؾ لصالح الذٓف  ىوع الهشروعتقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ 
  صىاعْ.

حٓث أف الهشآرع وتعزو الباحثة ذلؾ إلِ أف رأس الهاؿ الهطموب لمهشآرع ٓختمؼ باختالؼ ىوعً، 
ا تختمؼ فٓها بٓىٍا فْ  الصىاعٓة تتطمب رأس هاؿ أكبر هف الهشآرع التجآرة أو الخدهاتٓة والتْ بدوٌر
رأس الهاؿ الهطموب. كها أف أصحاب الهشآرع الصىاعٓة أو الزراعٓة عادة سٓختاروف الهشروع الذي 

الالزهة لدراسة خطة العهؿ بشكؿ واقعْ،  ٓتالءـ هع خبرتٍـ وبالتالْ لدٍٓـ القدرة عمِ جهع الهعموهات
كها لدٍٓـ الهعرفة الالزهة لتحدٓد احتٓاجاتٍـ لمهشروع والهواصفات الدقٓقة. كها أىٍـ ٓهتمكوف الخبرة 
إلدارة هثؿ ٌذي الهشآرع وبالتالْ ال ٓمزهٍـ هتابعة دوٓرة لهشآرعٍـ هثؿ أصحاب الهشآرع التجآرة 

أف العائد عمِ رأس الهاؿ فْ الهشآرع ا ال ٓهمكوف الخبرة الكافٓة. كذلؾ أو الخدهاتٓة والذٓف قد ٓكوىو 
، كها عمِ هف غٓري لدى باقْ الهشآرعاأل ٌوإىها  الصىاعٓة عمِ الرغـ هف طوؿ دورة رأس الهاؿ فٍٓا

 .الطبٓعة الهؤقتة لمهشآرع الزراعٓة تجعؿ عوائدٌا هتأرجحةأف 

ادة فْ التدٓرب أٌهٓة ٓدركوفأو الخدهاتٓة  التجآرة أو الصىاعٓة سواء الهشآرع أصحاب أفكها   ٓز
 ،ىاحٓة هف الزراعٓة الهشآرع هف بكثٓر أكثر هىافسة تواجً التْ هشروعاتٍـ إلىجاح الهٍارات وتحسٓف

 والروتٓف بالىهطٓة تتهٓز -ٓةالحٓواى هشآرعال سٓها ال - الزراعٓة الهشآرع أف أخرى ىاحٓة وهف
ادة الهشآرع أصحاب لدى الحاجة عدـ تأتْ ٌىا وهف بطبٓعتٍا،  فْ خاص وبشكؿ والتدٓرب الكفاءة لٓز
ىا .اإلداري أو الهالْ كالتدٓرب التدٓرب هف آخر ىوع إلِ الحاجة حاؿ فْ إال الفىٓة، األهور  ٓأتْ ٌو
 هتواز   بشكؿ وتوجٍٍٓا رتئٍٓآ التْ واألدوات بالوسائؿ التدٓرب هف هختمفة أىهاط تبىْ فْ البرىاهج دور

ىظرًا ألىٍا شدٓدة ىافسة كها أف الهشآرع التجآرة والخدهاتٓة تواجً ه .كافة الهشآرعأىواع  باتجاي
ارتفاع ىفقاتٍا اإلدآرة عهوهًا هف إٓجارات وكذلؾ ، هشآرع هكررة وتتواجد بكثرة فْ ىفس الهكاف

  وأجور.
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الحظ االختالؼ فْ فاعمٓة  ٓة والصىاعٓة والخدهاتٓة هف جٍة عمِ الهشآرع التجار دٓب برىاهج ٓو
والتدخالت الزراعٓة هف الجٍة األخرى، حٓث كاف أثر التدخالت فْ القطاعات األولِ أفضؿ هىً فْ 
القطاع الزراعْ. هف الههكف أف تعزى ٌذي الىتائج إلِ عدة عواهؿ بعضٍا إدآرة واألخرى فىٓة. هف 

التجآرة والخدهاتٓة والصىاعٓة واضح وهف الههكف هف الهشآرع  الىاتجالىاحٓة اإلدآرة، فإف الدخؿ 
تسجٓمً بشكؿ ٓوهْ هها ٓسٍؿ عهمٓة احتساب أرباح الهشآرع وبالتالْ دخؿ األسر، بٓىها ٓتسـ الدخؿ 
الزراعْ بالهوسهٓة هها ٓصعب عهمٓة احتساب دخؿ الهشروع ىظرًا ألف االستثهار فًٓ ٓتـ عمِ هراحؿ 

حتوي عمِ العدٓد هف الهدخالت  التْ ٓصعب عمِ العدٓد هف األسر تسجٓمٍا.  ٓو

أها هف الىاحٓة الفىٓة، فتركزت تدخالت القطاع الزراعْ بشكؿ رئٓسْ فْ تدخالت تىهٓة الثروة 
عهد العدٓد هف الهستفٓدٓف هف البرىاهج إلِ االستثهار فْ وقد الحٓواىٓة وبالتحدٓد تربٓة األغىاـ. 

غىاـ لتوسٓع هشآرعٍـ عمِ الرغـ هف توفر إهكاىٓة بٓع الهشروع عف طٓرؽ الحفاظ عمِ هوالٓد األ
كها اشتكِ العدٓد هىٍـ هف سوء جودة األغىاـ الهستمهة األغىاـ لتوفٓر الدخؿ والحفاظ عمِ الهشروع. 

ف ارتفاع أسعار األعالؼ واألدوٓة جعمت الهشروع ٓر هىٍا، كها أدى إلِ وفاة أو هرض الكثأهها 
 دٓف.حهاًل ثقٓاًل عمِ الهستفٓ

 ىوع الهشروع -"كروسكاؿ والس" اختبارىتائج  (;3.11)رقـ جدوؿ 

 الهجاؿ
قيهة  الهتوسطات

 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig). خدهاتي زراعي صىاعي تجاري 

 0.644 0.557 4.34 4.26 4.40 4.31 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.026* 3.182 4.31 4.03 4.36 4.15 .إشراؾ األسر فْ الهشروع

 0.000* 6.292 2.97 3.12 3.20 2.73 .ىوع الهشروع

 0.000* 7.345 3.38 2.78 3.27 3.47 .قٓهة الهىحة

 0.000* 6.369 2.24 2.00 2.48 2.48 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع

 0.027* 3.131 3.86 3.57 4.04 3.89 .التدٓرب

 0.000* 11.273 3.57 2.46 3.74 3.32 .فاعمٓة برىاهج دٓب

 0.000* 9.453 3.54 3.06 3.67 3.47 هيع الهجاالت السابقة هعاج

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتالفرؽ بٓف الهتوسط *
 



128 
 

  فاعمية الهىح بيف هتوسطات استجابات الهبحوثيف حوؿ  إحصائيةتوجد فروقات ذات داللة ال
 .هر الزهىي لمهشروعالع  إلى  تعزىالصغيرة في التهكيف االقتصادي لألسر الفقرة 

الهقابمة الختبار  (.Sig)أف القٓهة االحتهالٓة ٓهكف استىتاج ( 5.34الهوضحة فْ جدوؿ )هف الىتائج 
 "فاعمٓة برىاهج دٓب، قٓهة الهىحة" لمهجالٓف α ≤ 0.05 هف هستوى الداللة أقؿ "كروسكاؿ والس"

ات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات فروؽ ذتوجد  وبذلؾ ٓهكف استىتاج أىًوالهجاالت هجتهعة هعًا، 
وذلؾ لصالح الذٓف عهر  الُعهر الزهىْ لمهشروعتقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ ٌذي الهجاالت تعزى إلِ 

كاف ٌىاؾ هجاؿ لتوسٓعً . حٓث أىً كمها ازداد عهر الهشروع شٍر 28إلِ  شٍر 25هشروعٍـ هف 
ادة رأس هالً  ستقرار االقتصادي وبالتالْ تحقٓؽ دخؿ والوصوؿ بً إلِ اال -فْ الظروؼ الطبٓعٓة-وٓز

 فإذا كاىت قٓهة الهىحة هىاسبة لرأس الهاؿ الهطموب لمهشروع، كمها تقمصت الهدة الالزهة ،أكبر لألسرة
 لكْ ٓصؿ الهشروع لحالة االستقرار.

   0.05 أكبػر هػف هسػتوى الداللػة (.Sig)أها بالىسبة لبػاقْ الهجػاالت فقػد تبػٓف أف القٓهػة االحتهالٓػة 
α  وبذلؾ ٓهكف اسػتىتاج أىػً ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائٓة بػٓف هتوسػطات تقػدٓرات عٓىػة الدراسػة

؛ ىظػػرًا ألف بػػاقْ الهجػػاالت ٌػػْ إجػػراءات عهػػؿ الُعهػػر الزهىػػْ لمهشػػروعحػػوؿ ٌػػذي الهجػػاالت تعػػزى إلػػِ 
 برىاهج دٓب قبؿ استالـ الهستفٓد لهشروعً.

 الع هر الزهىي لمهشروع -"ؿ والسكروسكا" اختبارىتائج  (;3.12) رقـ جدوؿ

 الهجاؿ
 الهتوسطات

قيهة 
 االختبار

القيهة 
االحتهالية 

(Sig.) 
4-23 

 شٍر
24-35 

 شٍر
36-39 

 شٍر
 0.150 1.922 4.30 4.34 4.21 .تحمٓؿ هوارد األسرة

 0.087 2.483 4.43 4.21 4.07 .إشراؾ األسر فْ الهشروع
 0.431 0.847 2.88 2.90 2.76 .ىوع الهشروع
 0.000* 19.156 3.64 3.48 2.79 .قٓهة الهىحة

 0.573 0.559 2.53 2.38 2.30 .الهتابعة الدوٓرة لمهشروع
 0.154 1.895 4.16 3.88 3.74 .التدٓرب

 0.005* 5.561 3.14 3.42 2.89 .فاعمٓة برىاهج دٓب
 0.001* 6.864 3.52 3.51 3.22 جهيع الهجاالت السابقة هعا

 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائًٓا عىد هستوى داللة اتلفرؽ بٓف الهتوسطا *          
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 ت الهشاريعٍأٌـ الهشاكؿ التي واج 6.7

ٓهكف تمخٓص الهشاكؿ والصعوبات التْ واجٍت هف خالؿ االستباىة التْ تـ توٓزعٍا عمِ الهستفٓدٓف 
 الهشآرع فْ الىقاط التالٓة:

 كذلؾ الشراء بسعر أعمِ هف  هٓركْاأل لدوالربا الهساعدات قٓهة وربط الدوالر سعر فْ التذبذب
سعر السوؽ بكثٓر ىتٓجة احتكار قمة هف التجار لعهمٓة توٓرد هستمزهات الهشآرع عبر العطاءات 

 الرسهٓة كؿ ذلؾ أدى إلِ تقمٓص قٓهة الهىحة الهقدهة لمهستفٓد.
 ٍربائْ، أزهة السوالر الحصار وها رافقً هف أزهات تهثمت فْ ارتفاع األسعار، اىقطاع التٓار الك

 .عدـ توفر هواد خاـ أو بضائعوالبىٓزف، و 
  ِتآكؿ رأس هاؿ الهشروع عمِ كبر حجـ األسرة وخاصة األطفاؿ وكثرة هتطمباتٍا هها أدى إل

 .األسرة األساسٓة احتٓاجات
 بسبب كثرة الهشآرع الهشابٍة فْ ىفس الهكاف الهىافسة الشدٓدة. 
  بسبب رداءة جودتٍا، ارتفاع أسعار  ع الثروة الحٓواىٓةىفوؽ الهدخالت فْ هشآرقمة أو

ا بسبب الحصار  .األعالؼ، توقٓت اىشاء الهشروع، أو غالء أسعاٌر
 .البٓع بالدٓف ىتٓجة تأخر رواتب الهوظفٓف الحكوهٓٓف هها قمؿ هف توفر السٓولة لدى الهشروع 
 ضعؼ الخبرة والهعرفة. 
 ؽ الهىتجات.ـ القالهىافسة هع الهىتجات الهستوردة وعد  درة عمِ تسٓو
 مهشآرع وخاصة لبسبب صغر قٓهة الهىحة فاء كؿ األصوؿ الالزهة لمهشروع ٓعدـ است

 هها اضطر البعض لالستداىة وبالتالْ تراكـ الدٓوف وتسدٓدٌا هف دخؿ الهشروع. ،الصىاعٓة
 وعدـ القدرة عمِ استئجار أهاكف هىاسبة تٓزد هف ىجاح  صعوبات فْ دفع إٓجار الهحؿ

 .                               الهشروع
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 مقدمة 5.1

 وكذلؾ الدراسة، ٌذي خالؿ هف إلٍٓا التوصؿ تـ التْ الىتائج ألٌـ همخصاً  الفصؿ ٌذا ٓتضهف
ادة والتْ الىتائج ضوء فْ الهقترحة التوصٓات رىاهج التهكٓف االقتصادي عبر فاعمٓة ب قد تساعد فْ ٓز

لتهكٓف األسر التْ تعاىْ فقرًا هدقعًا فْ قطاع  الهرجوة األٌداؼ حقٓؽالهىح الصغٓرة )دٓب( هف أجؿ 
 غزة وتحسٓف هستوى هعٓشتٍا وعدـ االعتهاد عمِ الهساعدات اإلغاثٓة.

 ىتائج الدراسة 7.3

 إلِ التوصؿ تـ هف أفراد هجتهع الدراسةوالتْ تـ الحصوؿ عمٍٓا  الدراسة وفرضٓات فقرات تحمٓؿ بعد
 :التالٓة الىتائج

 10-6تشهؿ عمِ عدد أطفاؿ ٓقع ها بٓف األسر الهستفٓدة هف برىاهج دٓب والتْ  كاىت ىسبة .1
% هف 44.3حٓث أف ٓشٍد الهستوى التعمٓهْ بٓف الهستفٓدٓف اىخفاضًا  كها، 30.9% أطفاؿ

 عدادٓة فقط.عٓىة الدراسة ٓحهموف الشٍادة اإل

% هف عٓىة الدراسة، ٓمٍٓا الهشآرع الخدهاتٓة 58.1الهشآرع التجآرة ىسبة كبٓرة بمغت  غالبٓة .2
 %.8.4، والهشآرع الصىاعٓة بىسبة %12 %، ثـ الهشآرع الزراعٓة بىسبة21.6بىسبة 

% هف عٓىة الدراسة، أها االبف 64.7 فْ إدارة الهشروع والتْ بمغتالىسبة األكبر احتؿ األب  .3
 %.3.6%، واالبىة 13.8، األـ 16.8%

هتوسط العاهمٓف فْ الهشروع ٓتراوح بٓف عاهؿ وثالثة عهاؿ، وكاىت ىسبة وجود عاهؿ فْ  .4
% هف 87.1%، كها بمغت ىسبة 50.6% وىسبة وجود عاهالف 35.5الهشروع هف أفراد األسرة 

 عٓىة الدراسة والتْ تشهؿ عمِ عاهؿ هف خارج أفراد األسرة.

%، بٓىها قاـ 77.6بىسبة  -ىفس الهشروع- لدراسة هشآرع قائهةبرى هف عٓىة اتعتبر الىسبة الك .5
 % هف الهشآرع هتعثرة13.3% هف عٓىة الدراسة بتغٓٓر الهشروع إلِ غٓري، كها ٓعتبر 3.6

 .حٓواىٓة-% هشآرع زراعٓة55.6هىٍا  % هشآرع هتوقفة5.5، و%45.5بىسبة أغمبٍا تجآرة 

 % هف عٓىة الدراسة.77.8شٍر بىسبة  24-13ٌا الزهىْ بٓف عهر ٓتراوح أغمب الهشآرع  .6
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% هف عٓىة 26.2$ بىسبة 250هف  ؿأق-150لهشروع الهتأتْ هف اهتوسط الدخؿ الشٍري بمغ  .7
دخمٍا الشٍري  هتوسط% قد بمغ 21.7وكاىت ىسبة  ،%31$ بىسبة 350أقؿ هف -250الدراسة، 

  $ فأكثر.350هف الهشروع 

بجهع الهعموهات حوؿ أفراد األسرة وخبراتٍـ  ٓقوـ برىاهج دٓبأف ابت أجعٓىة الدراسة غالبٓة  .8
ٓركز عمِ الهٍف % أكدوا أف برىاهج دٓب 91.37كها أف ها ىسبتً  .%87.31بىسبة  السابقة

 التْ ٓهتمؾ فٍٓا أفراد األسرة خبرة هىاسبة.

ا .9 % هف عٓىة 95.45 بىسبة تقوـ األسرة الهستفٓدة باقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة ىظٌر
هىحة ٍٓـ قبؿ الفكرة الهشروع هوجودة لد% هف عٓىة الدراسة كاىت 80.24الدراسة. كها أف ىسبة 

ؿ وعدـ استقرار الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة ولكف لـ ٓتـ تىفٓذٌا  .ألسباب أٌهٍا ىقص التهٓو

وذلؾ  ب ىجاحًأسبا وأىً أحدإشراؾ األسرة فْ هختمؼ جواىب الهشروع  ٌىاؾ تأٓٓد بأٌهٓة .10
 %(83.71) فْ خطة العهؿٍـ بإشراك ٓقوـ برىاهج دٓب أّٓد الهستفٓدٓف أف%. كها 91.02بىسبة 

% بّٓف أىً لـ 26.14. غٓر أف ٌىاؾ ها ىسبتً %(79.40) ووضع قائهة باحتٓاجات الهشروع
 .لمهشروع التْ طمبٍاوالهواصفات حتٓاجات االىفس ٓستمـ 

%، كها كاف ىسبة 82.16بىسبة  هع ىوع الهشروع الهىفذ تتىاسب خبرة الهستفٓد العهمٓة .11
، وأف ىسبة هشآرع هشابٍة فْ هكاف الهشروع% هف الهشآرع الهىفذة ٓوجد لٍا 52.22
 .غزة % هف الهشآرع قد تأثرت سمبًا بسبب الظروؼ االقتصادٓة والسٓاسٓة لقطاع61.32

تكفْ أف قٓهة الهىحة الهقدهة  % هف عٓىة الدراسة ذكرت62.51تبٓف هف ىتائج الدراسة أف  .12
فْ  % هف األسر الهستفٓدة بالهساٌهة52.93، كها قاـ ها ىسبتً لتوفٓر وشراء احتٓاجات الهشروع

تىاسب  قٓهة الهىحة% أف 61.68بالدٓف هف األٌؿ واألصدقاء، وأظٍر  شراء احتٓاجات الهشروع
 .هع غالء األسعار ىتٓجة الحصار

لمهشآرع الهىفذة بشكؿ برىاهج دٓب أف ٌىاؾ هتابعة هف  % هف عٓىة الدراسة42.63أظٍر  .13
 ا وتقدهٍا.لهالحظة سٓر عهمٍ دوري

بًا لمهستفٓدٓف بىسبة .14 % وذلؾ بسبب سٓاسة برىاهج دٓب الههوؿ 91.38 ٓقدـ برىاهج دٓب تدٓر
بًا قبؿ استالهً لمهىحة.  هف الصىدوؽ الٓاباىْ حٓث أف كؿ هستفٓد ٓتمقِ تدٓر

، وأف % هف عٓىة الدراسة87.17ىسبة ب الدخؿ الرئٓسْ الحالْ لألسرةٓعتبر الهشروع هصدر  .15
% 74.37حققت ارتفاعًا فْ دخمٍا بعد الحصوؿ عمِ الهىحة، كها اعتبر % هف العٓىة 74.11
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هف الهبحوثٓف أف تأثٓر الهشروع كاف إٓجابًٓا عمٍٓـ. وقد  تحسف اىفاؽ األسر عمِ حاجٓاتٍـ 
 والهمبس بىسبة % ٓمٍٓا التعمٓـ 80.72ألسر عمِ الغذاء األساسٓة حٓث كاف ىسبة اىفاؽ ا

  % عمِ التوالْ.69.94و %70.18

اد عدد العاهمٓف فْ األسرة بعد دز فقد اسرة األوفٓها ٓتعمؽ بتقمٓص هعدالت البطالة بٓف أفراد  .16
% هف األسر أىٍا أكثر استقاللٓة بعد الهشروع، وأف 70.06%، وتشعر 82.28بىسبة  الهشروع
 هف األسر تستطٓع دعـ ىفسٍا هف دخمٍا الحالْ. 67.78%

رغـ أف ٌذي الهشآرع لـ تتطور بعد بالشكؿ الكافْ كْ تستطٓع االستغىاء عف الهساعدات  .17
% هف عٓىة الدراسة، إال أف الهجاؿ ال زاؿ هفتوحًا أهاـ ٌذي 48.74اإلغاثٓة وذلؾ ها ذكري 

ر الهشروع  % هف عٓىة80.6الهشآرع لمتطور، حٓث أظٍر ها ىسبتً  الدراسة أف لدٍٓـ ىٓة لتطٓو
الحالْ فْ الهستقبؿ؛ حٓث أف الهشآرع الهدرة لمدخؿ تحتاج لموقت حتِ تصؿ إلِ حالة هف 

 االستقرار تهكىٍا هف السعْ ىحو االستداهة.

أثبتت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائٓة بٓف فاعمٓة برىاهج دٓب فْ التهكٓف  .18
إشراؾ األسرة فْ ، تحمٓؿ هوارد األسرة)الهتغٓرات الهستقمة  وكؿ هفرة االقتصادي لألسر الفقٓ

 . (التدٓرب، و الهتابعة الدوٓرة لمهشروع، قٓهة الهىحة، ىوع الهشروع، الهشروع

 قٓهة الهشروع، فْ األسرة إشراؾ، لمهشروع الدوٓرة الهتابعةالتدٓرب، ) الهستقمة الهتغٓرات تؤثر .19
ٓرة بصورة ترتٓب( عمِ الالهشروع ىوع ،الهىحة  برىاهج فاعمٓة عمِ إحصائٓة داللة وذات جٌو
 .دٓب

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حوؿ فاعمٓة الهىح  .20
 رة تعزى إلِ عهر هدٓر الهشروع.ٓالصغٓرة فْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفق

فاعمٓة الهىح الصغٓرة  رات عٓىة الدراسةفروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات تقدٓ توجد .21
، عدد األطفاؿ، ىوع الهشروع، تعزى إلِ الهستوى التعمٓهْرة ٓفْ التهكٓف االقتصادي لألسر الفق

 والعهر الزهىْ لمهشروع.

الهستفٓدٓف فْ هشروعاتٍـ تركزت  واجٍتلصعوبات التْ اأظٍرت ىتائج الدراسة أف أبرز كها  .22
 التْ هر بٍا قطاع غزة وخاصة اىقطاع التٓارالسٓئة صادٓة الظروؼ السٓاسٓة واالقت فْ

ؽ الهىتجات  ،الكٍربائْ، ارتفاع األسعار، عدـ القدرة عمِ توفٓر الهواد الخاـ، صعوبات فْ تسٓو
 عدـ هعرفة العدٓد هف الهستفٓدٓف بهؤسسات التهوٓؿ التْ تقدـ قروضًا إسالهٓة. 
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 الدراسة توصيات 7.4

أىٍا ٓهكف أف تساٌـ فْ  الباحثة التْ ترى التوصٓات بعض وضع ٓهكف ،الدراسة ىتائج خالؿ هف
 والهساٌهة فْ عالج ىقاط الضعؼ والقصور. تعٓزز ىقاط القوة الهوجودة

 توصيات تتعمؽ ببرىاهج ديب 7.4.2

 ;تحميؿ هوارد األسرة 

ادة التركٓز عمِ الهورد البشري ألىً عاهؿ هٍـ جدًا فْ إدارة الهشروع الصغٓر واس .1  تهراري.  ٓز
ادة التركٓز عمِ الهخاطر التْ قد تؤثر بشكؿ سمبْ عمِ هوارد األسرة واستراتٓجٓاتٍا الهعٓشٓة  .2 ٓز

 هستقباًل، والعهؿ عمِ تقمٓصٍا قدر الهستطاع.

 ;إشراؾ األسر في الهشروع 

إلِ جراءت الهالٓة فْ كافة التدخالت السٓها الفاتورة الصفٓرة والتْ أدت التشدد فْ اإل هفالتخفٓؼ  .1
والعهؿ عمِ توفٓر قاعدة بٓاىات لعدد  ،احتكار جزء هف التجار لعهمٓة توٓرد هستمزهات الهشآرع

 وعدـ ربط قٓهة الهىحة بسعر الدوالر األهٓركْ.كبٓر هف التجار، 

التزاـ الدقة فْ وضع الهواصفات فْ عروض األسعار حتِ ال ٓتـ تسمٓـ الهستفٓد جودة سٓئة، لذلؾ  .2
هتخصصة فْ ذلؾ تستعٓف بأٌؿ الخبرة الثقة. كها ٓجب أف ٓمعب الهستفٓد دور فضؿ وجود لجىة ُٓ 

 وأف ٓساعد فْ وضعٍا. كبٓر فْ عهمٓة تحدٓد االحتٓاجات والهواصفات كاهمة
كها أف التسمٓـ ٓجب أف ٓكوف فْ وجود أشخاص ذو خبرة لهراجعة كؿ البىود وهواصفاتٍا كاهمة  .3

 كاألغىاـ. الحٓواىٓةهشآرع الالت واألدوات الهىزلٓة، أو وخاصة فْ حالة البىود الكثٓرة كالبقا

ادة إشراؾ األسر فْ عهمٓات الشراء خاصة هشآرع الثروة الحٓواىٓة حٓث أىٍا تشكؿ أحد أٌـ  .4 ٓز
% هف هجتهع 21.6الزراعٓة  آرعحٓث بمغت ىسبة الهش ،هشآرع التىهٓة فْ األراضْ الفمسطٓىٓة

هكف ذلؾ هف خالؿ الطمب 16.5ٓع األغىاـ الدراسة كاهاًل وبمغت ىسبة هشار  % هف ٌذي الىسبة. ٓو
خضاع األغىاـ  هف الهستفٓد البحث فردًٓا أو بهشاركة الباحث الهٓداىْ عف هصادر توٓرد هحمٓة وا 
ة  لمفحص الطبْ الكاهؿ وتوٓرد ها استجاب لشروط فحص الجودة، وشراء األعالؼ واألدٓو

 حسب حاجة الهشروع.والهتطمبات األخرى فْ هشروع األغىاـ 
عمِ هراحؿ بحٓث ترتبط كؿ هرحمة بشروط واعتبارات  هستمزهات الهشروع أف تتـ عهمٓة توٓرد .5

الهتوفرة وسٓر العهؿ فْ الهشروع هىٍا اٌتهاـ الهستفٓد وجآٌزتً وخبراتً  هحددة ٓتـ وضعٍا هسبقاً 
روط بحٓث ٓهكف أف ٓكوف الهرحمة السابقة، بحٓث ٓزداد الدعـ الهالْ كمها توفرت تمؾ الش خالؿ
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اً  وبالتالْ ستشكؿ حافزاً  ،أكثرو أالتىفٓذ عمِ هرحمتٓف  ظٍار أقصِ درجات إلِ إلدفع الهستفٓد  قٓو
ىجاحً. اإل  ٌتهاـ بالهشروع وا 

 ;ىوع الهشروع 

ؽ  .1 العهؿ عمِ حهآة الهىتجات الصىاعٓة الهحمٓة هف الهىتجات الهىافسة، والعهؿ عمِ تسٓو
داخؿ والخارج عبر إقاهة الهعارض والتشبٓؾ هع هؤسسات وشركات هعىٓة الهىتجات الىسائٓة لم

ج لٍا.  بالترٓو
ؽ الهشآرع الصىاعٓة هف خالؿ توظٓفٍا واالستفادة هىٍا فْ تىفٓذ هشآرع  .2 كذلؾ العهؿ عمِ تسٓو

أخرى ضهف برىاهج دٓب، والتىسٓؽ هع شركات وهؤسسات ذات عالقة لتىفٓذ بعض األعهاؿ التْ 
 هشآرع الكبٓرة.تقوـ بٍا ال

ادة رأس الهاؿ وتكاهؿ الخبرات. .3  تشجٓع الهشآرع الجهاعٓة لٓز
سة تقمؿ هف فرص االبتعاد عف الهشآرع التقمٓدٓة حٓث أف كثرة التدخالت والهشآرع الهىافِ  .4

وخاصة أف ذلؾ أدى إلِ تشبع أهاكف كثٓرة بتمؾ الهشآرع األهر الذي أدى إلِ قمة الربح  ،ىجاحٍا
 شآرع.أو فشؿ اله

التركٓز عمِ الهشآرع الصىاعٓة واإلىتاجٓة لها لٍا هف قدرة عمِ الهشاركة فْ عهمٓة التىهٓة  .5
االقتصادٓة عبر استٍداؼ أولئؾ الذٓف ٓتهتعوف بالخبرة ذات العالقة، أو تدٓرب الهستفٓدٓف هٍىًٓا 

 قبؿ استالهٍـ لمهشروع.
قٓ .6 ة عمِ أساس عمهْ ودوري لدراسة التىسٓؽ هع الهؤسسات الهتخصصة إلجراء دراسات تسٓو

حاجة السوؽ وهواكبة تغٓٓرات السوؽ والعرض والطمب واألهاكف التْ تحتاج إلِ التركٓز لتحدٓد 
 ولٓست هجرد تكرار.غزة قطاع ئهة والتْ ستكوف داعهة القتصاد طبٓعة التدخالت الهال

 ;قيهة الهىحة 

دهة تتىاسب هع رأس الهاؿ الهطموب عدـ تحدٓد قٓهة هحددة لكؿ هشروع وأف تكوف الهىحة الهق .1
، أو البدء بهشروع ىة لتوفٓر باقْ هستمزهات الهشروعلمهشروع حتِ ال ٓضطر الهستفٓد لالستدا

 ٓىقصً الكثٓر هف االحتٓاجات الضروٓرة الستهراري.
ا حٓث أف الهكاف الهىاسب  .2 هساعدة الهستفٓد فْ إٓجاد األهاكف الهىاسبة والهساٌهة فْ دفع إٓجاٌر

 أحد أٌـ عواهؿ ىجاح الهشروع. ٌو 
 
 
 



136 
 

 ;الهتابعة الدورية لمهشروع 

قٓاـ الهؤسسات بالهتابعة الهستهرة لمتدخالت التْ ٓتـ تىفٓذٌا لرصد التقدـ وحؿ الهشكالت وتقدٓـ  .1
الخدهات االرشادٓة واالستشآرة لتحسٓف وضع الهشروع بها ٓضهف وصولً إلِ هرحمة االستقرار، 

هكف أف ٓتعداي إلِ تش  جٓع التغٓٓرات السموكٓة اإلٓجابٓة.ٓو
تشجٓع الهستفٓدٓف وخاصة أصحاب الهشآرع التجآرة عمِ تسجٓؿ الهبٓعات واإلٓرادات بشكؿ  .2

ٓوهْ تجىبًا لتآكؿ رأس الهاؿ؛ حٓث أف بعض األسر تعتبر عوائد الهشروع عمِ أىٍا دخمٍا دوف 
ألسر باإلىفاؽ هف العوائد دوف إعادة االىتباي إلِ الفرؽ بٓف العوائد واألرباح وبالتالْ قٓاـ ا

ا.   استثهاٌر
ادة الهتابعة والرقابة عمِ الهؤسسات الهىفذة لتحقٓؽ ىتائج البرىاهج الهرجوة. .3  ٓز

 ;التدريب 

 تبىْ أىهاط هختمفة هف التدٓرب بالوسائؿ واألدوات الهىاسبة وتوجٍٍٓا باتجاي أىواع الهشآرع كافة،  .1
بٓة. ادة عدد الساعات التدٓر بٓة بىاء عمِ هراعاة درجة الخبرة إلِ باإلضافة  وٓز تحدٓد البراهج التدٓر

 ٍا الهستفٓد.مكوالهعرفة التْ ٓهت
عادة تأٌٓؿ حتِ ٓكوف لٍـ القدرة الهٍىٓة   .2 إخضاع الهؤسسات الهىفذة لبراهج تدٓربٓة وبىاء قدرات وا 

ـ هٓزج هف الهٍارات عمِ هساعدة الهستفٓدٓف فْ تخطِ الهشاكؿ التْ ٓواجٍٍا الهشروع. واكسابٍ
حسف االستهاع والتعاطؼ هع االتصاؿ و وهٍارات  ،والهٓزات الهتعمقة بالخبرة اإلدآرة والفىٓة

 الهستفٓدٓف.
ؿ  ٓهكف  .3  الهشآرعلبدء  األصغرأف تقدـ هىح صغٓرة لفرص التدٓرب الهٍىْ واتباعٍا بقروض التهٓو

 بعد االىتٍاء هف التدٓرب.

 توصيات أخرى; 

لفئات الهستٍدفة فْ برىاهج دٓب وعدـ االعتهاد فقط عمِ أسر الشؤوف االجتهاعٓة ىطاؽ ا توسٓع  .1
وزارة  ضهف الهستفٓدٓف هفدرجة حٓث ٓوجد الكثٓر هف األسر التْ تستحؽ الهساعدة لكىٍا لٓست هُ 

 الشؤوف االجتهاعٓة.
ر هشآرعٍـ  .2 ؿ إسالهٓة تساعدٌـ فْ تطٓو ت اهؤسس ربطو  ،توعٓة الهستفٓدٓف بوجود هؤسسات تهٓو

ؿ بالهستفٓدٓف  رساؿ قائهة بالهشآرع الهىفذة الىاجحة لهؤسسات االقراض وتسٍٓؿ إعف طٓرؽ التهٓو
 . عهمٓة حصولٍا عمِ القروض الالزهة
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والصعوبات  ٍـوالخبرات بٓى وتبادؿ الهعموهات عمِ الهستفٓدٓف الىاجحة تجارب الهشآرعتعهٓـ   .3
ا وكٓفٓة التغمب عمٍٓا هف خال  .ؿ ورشات عهؿ أو ىدواتالتْ واجٌٍو

 .هف خالؿ فتح حسابات بىكٓة لٍـ تشجٓع الهستفٓدٓف عمِ االدخار  .4

 توصيات عاهة 7.4.3

ادة الدعـ الدولْ لبىاء دولة فمسطٓىٓة تتهتع بالسٓادة الكاهمة عمِ أراضٍٓا، .1 وفؾ  العهؿ عمِ ٓز
إلضافة إلِ توفٓر والتحرر هف تبعٓة االقتصاد الفمسطٓىْ لالقتصاد اإلسرائٓمْ. با الحصار

عادة تأٌٓمٍا هقوهات البىٓة التحتٓة الداعهة لتىفٓذ الهشآرع االقتصادٓة ر التشٓرعات وا  ، وتطٓو
 .لخمؽ بٓئة استثهآرة هىاسبة

تبىْ سٓاسات اجتهاعٓة وهؤسسٓة وتثقٓفٓة تٍدؼ إلِ تعٓزز الثقافة والسموؾ التىهوي الفمسطٓىْ  .2
ة بٓف أفر بشكؿ عاـ و  اد الهجتهع خاصة وأف عدٓد هف األسر اعتهدت عمِ هدار خمؽ ثقافة تىهٓو

سىوات عدٓدة عمِ الهساعدات الىقدٓة والعٓىٓة كاستراتٓجٓة أساسٓة فْ سبؿ عٓشٍا، لذلؾ فىقمٍا 
هف االعتهادٓة إلِ االستقاللٓة االقتصادٓة لٓست بالعهمٓة السٍمة، حٓث ٓتوجب تغٓٓر توجٍات 

ا ولٓس هجرد األسر ىحو هفٍوـ التهكٓف لٓتبىوا  توجًٍا هىاسبًا لمحفاظ عمِ ٌذي التدخالت وتطوٌٓر
 اعتبار هثؿ ٌذي البراهج أحد براهج الهساعدات اإلغاثٓة. 

حكوهٓة والقطاع الخاص إلدخاؿ الغٓر الجٍود بٓف الهؤسسات الحكوهٓة و  تعٓزز العالقات وتىسٓؽ .3
لزاهٍـ بعه وصىع السٓاسات جهٓع الهعىٓٓف فْ إعداد  مٓة التىهٓة لتحسٓف فاعمٓة البراهجالقرارات وا 

والهشآرع هف خالؿ عدـ االزدواجٓة فْ استٍداؼ الهستفٓدٓف وحرهاف الهستحقٓف لمهساعدات 
 عدالة لمهوارد. أكثر وتوٓزع

 

وضع خطط تىهوٓة هتكاهمة ٌدفٍا إٓجاد فرص عهؿ لمفقراء أو أبىائٍـ القادٓرف عمِ العهؿ،  .4
جتهاعٓة لألسر التْ تعاىْ هف الفقر الهدقع وتوفٓر الخدهات وتوسٓع دائرة توفٓر الحهآة اال

التعمٓهٓة والصحٓة والتْ تؤثر سمبًا عمِ قاعدة الهوارد الهتاحة لٍؤالء الفقراء، وهشاركة الفقراء 
 أىفسٍـ فْ صٓاغة ٌذي الخطط واالستراتٓجٓات لتحدٓد هشكالتٍـ وأولوٓاتٍـ. 

صغر كْ تتىاسب هع ظروؼ الفقراء ألف الٍدؼ هراجعة سٓاسات وشروط هؤسسات اإلقراض األ .5
 .ولٓس تعقٓد اإلجراءات عمٍٓـ ٌو تحسٓف سبؿ حٓاة ٌذي األسر البراهجهف ٌذي 

ؿ ودوري فْ  .6 ؿ اإلسالهْ ووضع براهج تعٓرفٓة لمتثقٓؼ بأٌهٓة التهٓو ادة االٌتهاـ ببراهج التهٓو ٓز
 ة االقتصادٓة.تىهٓة اقتصاد األسرة والهجتهع وأثري فْ تحقٓؽ االستقاللٓ



138 
 

هىٍجٓة تهكٓف األسرة دوف التركٓز عمِ  الهؤسسات العاهمة فْ هجاؿ هكافحة الفقر اعتهاد .7
 .كالهرأة قطاعات هحددة داخمٍا

العهؿ عمِ تجىٓد األهواؿ لىقؿ األصوؿ الالزهة لهساعدة الفقراء فْ بدء أىشطة اقتصادٓة عبر  .8
 .الصغٓرة الهىح

 هقترحةدراسات  7.5

 :التالٓة ٓةبمالهستق ساتراالدمت لٍا توص التْ والىتائج سةالدرا ضوء فْ ةالباحث قترحت
 فٓها ٓتعمؽ بالهىح الصغٓرة. تجىٓد األهواؿ واستقطاب الههولٓف الههارسات السمٓهة فْ .1
 .فْ قطاع غزة فاعمٓة الهىح الصغٓرة فْ تىهٓة قطاع الهشآرع هتىآٌة الصغر والصغٓرة .2
ؿ فْ تىهٓة قطاع ا .3 ؿ األصغرلهشآرع الصغٓرة. دراسة هقارىة بٓف الهىح دور التهٓو  .والتهٓو
فْ  فْ تحقٓؽ االستقاللٓة واالستداهة االقتصادٓة لألسر الفمسطٓىٓة الفقٓرةالهىح الصغٓرة دور  .4

 قطاع غزة.
ؿ اإلسالهْ الهختمفة. .5 ؿ الهشآرع هتىآٌة الصغر هف خالؿ صٓغ التهٓو  آلٓة تهٓو
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 أواًل; الهراجع العربية

 الكتب 
 

 .القرآف الكٓرـ 
 في لمتىهية األلفية األٌداؼ(. 2007لهكافحة الفقر فْ فمسطٓف ) العالهْ لمىداء الوطىْ االئتالؼ 

 راـ اهلل، فمسطٓف.والهعيقات.  اإلهكاىيات -السياؽ الفمسطيىي
 العراؽ.بغداد ،الحكهة بٓت .هيالهفاٌي اإلطار هؤشرات تطور -الفقر (.2002) كٓرـ، حهزة ، 
 ( ْ2007سعٓد، هجدي عم .)3117 لعاـ لمسالـ ىوبؿ جائزة عمى الحائز الفقراء بىؾ تجربة. 

 .ىاشروف، بٓروت، لبىاف لمعموـ العربٓة الدار
 وائؿ لمىشر،  الطبعة الثاىٓة، دار. اإلدارة واألعهاؿ(. 2008الغالبْ، طاٌر )و  العاهري، صالح

 عهاف، األردف.
  تقييـ خطط التىهية وبراهج الوزارات الهختمفة هف (. 2001هوسِ، ىائؿ )عبد الرازؽ، عهر و

 ، راـ اهلل، فمسطٓف.هاس-الفمسطٓىْ االقتصادٓة السٓاسات أبحاث هعٍد زاوية هكافحة الفقر.
 ( 2001الفارس، عبدالرزاؽ .).هركز دراسات الوحدة  الفقر وتوزيع الدخؿ في الوطف العربي

 بٓروت، لبىاف.العربٓة، 
 هصر ، القاٌرة،لمثقافة األعمِ الهجمس .والعولهة الفقر في دارسات (.2005) كٓرهة، كٓرـ.  
 ( 1997المجىة االقتصادٓة واالجتهاعٓة لغربْ آسٓا .) أثر سياسات االقتصاد الكمي والسياسات

الفمسطٓىٓة،  هؤسسة الدراسات اإلجتهاعية عمى الفقر; حالة األردف وهصر والجهٍورية اليهىية.
 بٓروت، لبىاف.                                                

 ( 2009الىعٓـ، عٓززة .)دراسة اجتهاعية لبعض -الفقر الحضري وارتباطً بالٍجرة الداخمية
الطبعة األولِ، هركز درسات الوحدة العربٓة،  األحياء الشعبية الداخمية في هديىة الرياض.

 بٓروت، لبىاف.
 

 والدكتوراي رراسات الهاجستيد 
 

 ( 2001أبو بكر، عال .).ا عمى التىهية العهراىية في هحافظة ىابمس رسالة  هحددات الفقر وأثٌر
 هاجستٓر، جاهعة الىجاح الوطىٓة، ىابمس، فمسطٓف.

 ،دور الهؤسسات الهالية في تهويؿ الهشروعات الصغيرة في السوداف. .(2009)ادٓرس  األهٓف 
 السوداف. جاهعة السوداف لمعموـ والتكىولوجٓا، الخرطوـ، هاجستٓر، رسالة
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 ( 2005جبر، بالؿ.) رسالة الغربية. الضفة في السياسية التىهية عمى الفاصؿ الجدار تأثيرات 
 هاجستٓر، جاهعة الىجاح الوطىٓة، ىابمس، فمسطٓف.

 ( 2005حسف، عبداهلل .)ًجىيف حالة عهمية هحافظة -الفقر في فمسطيف وسياسات هكافحت .
 رسالة هاجستٓر، جاهعة الىجاح الوطىٓة، ىابمس، فمسطٓف.

 والية سطيؼ في تطبيقية دراسة-الجزائر في الفقر وقياس تحميؿ .(2009ىادٓة ) ،حصروري. 
 .الجزائر هاجستٓر، جاهعة هىتوري قسىطٓىة، قسىطٓىة، رسالة

 ،بالتىهية وعالقتٍاالصغيرة  الهشاريع دعـ في الحكوهية غير الهىظهات دورصباح.  خهٓس 
القدس، القدس،  جاهعة . رسالة هاجستٓر،الغربية الضفة جىوب هىطقة دراسة حالة-االقتصادية
 فمسطٓف.

 ،دراسة تطبيقية عمى  -دور التهويؿ في تىهية الهشاريع الصغيرة .(2010)حىٓف  الدهاغ
ر، جاهعة هاجستٓ رسالة الهشاريع الىسائية الههولة هف هؤسسات االقراض في قطاع غزة.

ر، غزة،  فمسطٓف. األٌز

 ،أثر أداء هؤسسات التهويؿ في ىجاح الهشروعات الصغيرة بالههمكة  .(2010)إبرآٌـ  الزواٌرة
 السوداف. هاجستٓر، جاهعة السوداف لمعموـ والتكىولوجٓا، الخرطوـ، رسالة األردىية الٍاشهية.

 في والهتوسطة الصغيرة اعيةالصى الهشاريع تواجً التي الهعوقات(. 2006) حساـ ،رالشاع 
  .فمسطٓفس، القد القدس، جاهعة رسالة هاجستٓر،. ىابمس هحافظة

 ( 2010الشآب، إٍٓاب .)الفئة هعيشة هستوى عمى الصغر هتىاٌية الهشروعات تهويؿ أثر 
 .هصر ،القاٌرة، عٓف شهسهاجستٓر، جاهعة  رسالة. الهستٍدفة

 ي تىهية قطاع الهشاريع الصغيرة في دور هؤسسات االقراض ف. (2007)جالؿ ، شبات
، رسالة هحافظات غزة.  السوداف. هاجستٓر، جاهعة السوداف لمعموـ والتكىولوجٓا، الخرطـو

  ،براهج اإلقراض حالة دراسة: الهجهوعة بضهاف اإلقراض هىٍجية .(2004)سهاح  الصفدي 
 .فمسطٓف الهٓة، غزة،هاجستٓر، الجاهعة اإلس رسالة غزة. قطاع في واالدخار الهجهوعة بضهاف

 ،رسالة دور الهشروعات الصغيرة في التىهية االقتصادية واالجتهاعية.. (2008)هٓرـ  عبد اهلل 
 السوداف. هاجستٓر، جاهعة السوداف لمعموـ والتكىولوجٓا، الخرطوـ،

 ( 2010عقؿ، غساف .) العواهؿ الهؤثرة في قرار هىح االئتهاف في هؤسسات التهويؿ األصغر في
 .فمسطٓف هاجستٓر، الجاهعة اإلسالهٓة، غزة، رسالة غزة.قطاع 

 ( 2010غالب، ىبٓمة .) ;دور الهىشآت الصغيرة في تقميص هشكمة الفقر والبطالة في اليهف
 .األردف، األردىٓة، الجاهعة دكتوراة رسالة. دراسة هيداىية في أهاىة العاصهة

 ،دراسة تطبيقية عمى  -في فمسطيف واقع التهويؿ األصغر وافاؽ تطويري .(2010)هحهد  غاىـ
 فمسطٓف. هاجستٓر، الجاهعة اإلسالهٓة، غزة، رسالة قطاع غزة.
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 ( 2010القواسهة، هٓسوف .)في الصغيرة المشاريع دعم في ودورها األعمال حاضنات واقع 

 فمسطٓف. ،الخمٓؿ ،لخمٓؿهاجستٓر، جاهعة ا رسالة. الغربية الضفة
 في قطاع  دريب عمى أداء الهشروعات الصغيرة والصغيرة جداً أثر الت .(2007) إبرآٌـ ،القوقا

 فمسطٓف. هاجستٓر، الجاهعة اإلسالهٓة، غزة، رسالة .حالةدراسة  -غزة
 ،دراسة حالة برىاهج إقراض وكالة غوث  -أثر براهج اإلقراض األصغر .(2004)خمٓؿ  الىاقة

 .فمسطٓف هاجستٓر، الجاهعة اإلسالهٓة، غزة، رسالة وتشغيؿ المالجئيف.
 ( 2008ٓخمؼ، سٍٓؿ .)الحاج رسالة هاجستٓر، جاهعة .الجزائر في الفقر وتحميؿ قياس تقىيات 

 لخضر، باتىة، الجزائر.
 

 األبحاث والهؤتهرات 
 

 ( 2005أبو القهصاف، خالد .)االستثهار فرص بيف الفمسطيىي االقتصاد لواقع تحميمية دراسة 
ؿ االستثهار :األوؿ العمهْ هؤتهرال إلِ هقدهة عهؿ ورقة .الهستقبؿ وتحديات  فمسطٓف فْ والتهٓو

 ، غزة، فمسطٓف.اإلسالهٓة الجاهعة، التجارة كمٓة، الهعػاصػرة والتحدٓػات التىهٓػة آفػاؽ بٓف

  تقييـ تجربة القرض الهصغر في الجزائر كألية  .(2007)أحهد، ضٓؼ وعبد الكٓرـ، البشٓر
لدولٓة لتجارب هكافحة الفقر فْ العالهٓف العربْ دراسة هقدهة إلِ الىدوة الهكافحة الفقر. 

 البمٓدة، الجزائر. واإلسالهْ،

 هـ الهتحدة االقتصادٓةلجىة األ. قياس الفقر في التطبيؽ (.2007) باقر، هحهد حسٓف 
ورؾ.()االسكوا واالجتهاعٓة لغربْ آسٓا  ، ىٓٓو

  إلِ هقدـ بحثغيرة. الص الهشروعات تهويؿ في حديثة أساليب ىحو .(2006)البحٓصْ، عصاـ 
ر هؤتهر اإلسالهٓة، غزة،  التجارة، الجاهعة اإلسرائٓمْ، كمٓة االىسحاب بعد غزة قطاع تىهٓة وتطٓو

 فمسطٓف.

  هسودة الدلٓؿ االجرائْ برىاهج تهكيف العائالت الفمسطيىية اقتصادياً . (2008)جاهعة بٓرٓزت .
جاهعة بٓرٓزت، -ز التعمٓـ الهستهر، هرك(UNDP)هقدهة إلِ برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ 

 بٓرٓزت، فمسطٓف.

  ورقة عهؿ هقدهة إلِ هىٍجية سبؿ العيش الهستداهة وتحميؿ الفقر. (2007)جاهعة بٓرٓزت .
جاهعة بٓرٓزت، بٓرٓزت، -، هركز التعمٓـ الهستهر(UNDP) برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ

 فمسطٓف.

  الصغيرة الهشروعات تهويؿ في الهالية اتوالهؤسس البىوؾ دور. (2006)حداد، هىاور 
  تأٌٓؿ هتطمبات. بحث هقدـ إلِ هؤتهر إضاءات هف تجربة االردف والجزائر-والهتوسطة
 ، الجزائر.جاهعة حسٓبة بىت بو عمْ، العربٓة الدوؿ فْ الهتوسطة و الصغٓرة لهؤسسات
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 ِهستفادة، اإلطار، الدروس ال -هىٍجية سبؿ العيش الهستداهة. (2009) حٓدر، هى
ورقة عهؿ هقدهة إلِ اجتهاع الخبراء حوؿ تبىْ هىٍجٓة سبؿ العٓش الهستداهة والتوصيات. 

ر القروي،  (، بٓروت، لجىة االهـ الهتحدة االقتصادٓة و االجتهاعٓة لغربْ آسٓا ) االسكوالمتطٓو
 لبىاف.

  ( 2007الرفاعْ، هحهد عبداهلل .)ة إلِ الهؤتهر ورقة عهؿ هقده. هعوقات بياىات قياس الفقر
 اإلحصائْ العربْ األوؿ، عهاف، األردف.

 ،دور الهشروعات الصغيرة في الحد هف هشكمة البطالة في األردف. .(2008)ههدوح  الٓزادات 
بحث ُهحّكـ هقدـ إلِ الهىتدى العربْ الخاهس لمتربٓة والتعمٓـ، هؤسسة الفكر العربْ، الصخٓرات، 

 .الهغرب
 ا في هحاربة الفقر.. (2005)الهٍدي، ىاصر و  ٓتسهٓر، آ جاهعة سعد  القروض الهصغرة ودوٌر

 الكتروىٓة.  صفحةوالهركز الجاهعْ خهٓس همٓاىة، الجزائر، دحمب البمٓدة 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60336.doc 

 ورقة عهؿ ،الفقر إزالة في واإلقراضية الهالية الهؤسسات دور(. 2002) عزت ٍادي،ال عبد 
 اهلل، فمسطٓف. ، راـ(UNDP) اإلىهائْ الهتحدة األهـ برىاهج إلِ هقدهة

  ،هؤتهر  .األخير الصٍيوىي العدواف ألضرار الىٍائية اإلحصائية (.2012)إٍٓاب الغصٓف
 دٓسهبر 24 ، صفحة الكتروىٓة، تآرخ االطالعفمسطٓف صحفْ لعدد هف الوزارات الحكوهٓة، غزة،

 ـ.2012
 برىاهج دراسات التىهٓة .دراسة حاالت -الفقر في فمسطيف(. 1999سعٓد، ىادر )و  القزاز، ٌدٓؿ- 

 اهعة بٓرٓزت، بٓرٓزت، فمسطٓف.ج
 ،ْدور التهويؿ اإلسالهي في تحقيؽ التىهية االقتصادية واالجتهاعية (. 2004هٍدي ) الكٓالى

ورقة عهؿ هقدهة إلِ هؤتهر سىابؿ، البىؾ هف خالؿ تهويؿ الهشاريع الهتىاٌية في الصغر. 
 لمتىهٓة، القاٌرة، هصر. اإلسالهْ

 صفحة، بٓروت، لبىاف(2008) هـ الهتحدة االقتصادٓة واالجتهاعٓة لغربْ آسٓالجىة األ-سكوااإل ، 
 ـ.2012 ٓولٓو 25 اإلطالع، تآرخ الكتروىٓة

http://css.escwa.org.lb/SD/0991/studypaper3_Ar.pdf 
 

 ْالتجهعات احتياجات هسح (.2011هاس )-هعٍد أبحاث السٓاسات االقتصادٓة الفمسطٓى 
رة الدولة، راـ اهلل، بحث هقدـ إلِ وزاالغربية.  الضفة في والتوسع الضـ جدار هف الهتضررة
 فمسطٓف.

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60336.doc
http://css.escwa.org.lb/SD/0991/studypaper3_Ar.pdf
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 ( 2005هقداد، هحهد .)حالة دراسة-الفمسطيىي االقتصاد في اإلغاثية الخيرية الجهعيات دور 
ؿ فْ فمسطٓف: بحث هقدـ إلِ الهؤتهر العمهْ األوؿ .غزة قطاع بٓف آفػاؽ  االستثهار والتهٓو

 هٓة، غزة، فمسطٓف.الجاهعة اإلسال كمٓة التجارة، ،التىهٓػة والتحدٓػات الهعػاصػرة
 ( ْ2012هكتب العهؿ الدول .).العاـ، هؤتهر  الهدٓر تقٓرر وضع عهاؿ األراضي العربية الهحتمة

 جىٓؼ. الطبعة األولِ،، 101العهؿ الدولْ، الدورة 
 في  الصغيرة الهشروعات حوؿ دراسة .(2005)غازي  الصوراىْ،و  عبد الفتاح اهلل، ىصر

 .فمسطٓف ،غزة .ىقدية ورؤية واقع :فمسطيف

  ورقة عهؿ هقدهة إلِ اجتهاع الخبراء تعدد هفاٌيـ الفقر وهىاٌج دراستً. . (2009)ىعهة، أدٓب
(، بٓروت، سكواهـ الهتحدة االقتصادٓة واالجتهاعٓة لغربْ آسٓا )اإللجىة األحوؿ قٓاس الفقر، 

 لبىاف.

 ( 2005ىعهة، أدٓب .) .ة إلِ الدورة الثالثة ورقة عهؿ هقدهأٌداؼ األلفية في البمداف العربية
(، دهشؽ، سكواهـ الهتحدة االقتصادٓة واالجتهاعٓة لغربْ آسٓا )اإللجىة األوالعشروف الجتهاع 

ا.  سوٓر
 

 التقارير والدوريات 
 

 الهتهدف حوار. الغزة حصار ظؿ في الهاىحة الهؤسسات دور(. 2008) أبو رهضاف، هحسف ،
 .2247 العدد

 الهؤسسات ودور غزة قطاع في والبطالة الفقر ظاٌرة(. 2011أبوهدلمة، سهٓر )و  أغا، وفٓؽ 
ر جاهعة هجمة. لهعالجتٍها واألٌمية والدولية الحكوهية  اإلىساىٓة العمـو سمسمة بغزة، األٌز

 ، غزة، فمسطٓف.866-834ص، 1العدد ، 13الهجمد ،2011
 ( ْ2000البىؾ الدول .)أخبار ةفصمٓ ىشرة. فمسطيف في الفقر عمى الهطوؿ االغالؽ أثر :

ة، الضف  .غزة وقطاع الغربٓة ةتىهٓو
  ،توىس.الهعٍد العربْ لحقوؽ االىساف. الفقر وحقوؽ االىساف .(2008) الطٓبالبكوش ، 
 دورة )ىيسافالفمسطيىية العاهمة القوى هسح(. أ2012الفمسطٓىْ ) لإلحصاء الهركزي لجٍازا ;-

 .اهلل، فمسطٓف راـ .3123 الربع الثاىي (،3123حزيراف 
 الفمسطيىية ضياألرا في الهعيشة هستويات(. ب2012الفمسطٓىْ ) لإلحصاء الهركزي لجٍازا ;

 .اهلل، فمسطٓف راـ .3122االستٍالؾ، الفقر  ،اإلىفاؽ
 اهلل،  راـ .3123الفمسطيىيوف في ىٍاية عاـ (. ج2012الفمسطٓىْ ) لإلحصاء الهركزي لجٍازا

 .فمسطٓف
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 الىتائج تقٓرر الفمسطيىية. األراضي في الفقر (.أ2011الفمسطٓىْ ) لإلحصاء الهركزي الجٍاز 
 .فمسطٓف اهلل، ، راـ 2009-2010لألعواـ الرئٓسٓة

 اهلل ران. 3122 عان ىٍاية في الفمسطيىيَو(.ب2011) الفمسطٓىْ لإلحصاء الهركزي الجٍاز، 
 .فمسطٓو

 دراسة  لتعداد،ا لبياىات والتحميؿ الىشر هشروع(. أ2009) الفمسطٓىْ لإلحصاء الهركزي الجٍاز
 في لألسرة واالقتصادية والتعميهية والزواجية واألسرية االجتهاعية الخصائصهقارىة حوؿ 

 راـ اهلل، فمسطٓف. (.3118-8::2) الفمسطيىية األراضي
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 .وفمسطٓ ،اهلل ران .غزة قطاع عمى
 ٍالفقر في األراضي الفمسطيىية )كاىوف ثاىي (.2000) الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ ازػالج- 
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http://arabic.microfinancegateway.org/redirect.php?mode=link&id=23016 
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30.html 
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http://hussamkhader.org/ar/?page=details&newsID=434&cat=31 

 هعٍد أبحاث السٓاسٓات و الجٍاز الهركزي لإلحصاء الفمسطٓىْ؛  ؛سمطة الىقد الفمسطٓىٓة
ة دوٓرة. َاالجتهاعي االقتصادي لهراقبا(. 2007هاس )-االقتصادٓة الفمسطٓىْ  ،ىشرة ربع سىٓو

 راـ اهلل، فمسطٓف. العدد الثاهف،
 ( 2011السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة .)إقاهة الدولة وبىاء 3123-3122ة التىهية الوطىية خط ;

 راـ اهلل، فمسطٓف.. الهستقبؿ
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http://hussamkhader.org/ar/?page=details&newsID=434&cat=31
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http://www.arab-api.org/course43/pdf/I1103-1.pdf 

 ( 2007ىصر، خدٓجة .)سمسمة . الفمسطيىية الوطىية السمطة هىاطؽ في حيصلا التأهيف ىظـ
 ، راـ اهلل، فمسطٓف.، الٍٓئة الفمسطٓىٓة الهستقمة لحقوؽ الهواطف68 رقـتقآرر قاىوىٓة 
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 ( كتاب التحكيم.1ملحق رقم :) 

 (: ق ائمة بأسماء الُمحكمين.1رقم )  ملحق 

 ( االستبانة في صورتها األولية.2ملحق رقم :) 

 ( االستبانة في صورتها  3ملحق رقم :)النهائية. 

 ( 4ملحق رقم :)نماذج التخرج من الفقر. 
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 كتاب التحكيـ; (2ؽ رقـ )محه

 بسـ اهلل الرحهف الرحيـ

 الهيةػػػػػػػػػػػاالس الجاهعة
 العميا الدراسات عهادة

 ارةػػػػػػػػػػػػػػالتج ةػػػػػػػػػػػػػكمي
 اؿػػهػػاألع إدارة ـػػسػػػق

 

 ة __________________________ حفظً/ا اهلل/الدكتور/ة الفاضؿ      

 وبركاتً،،، اهلل ورحهة عميكـ السالـ      

 استباىة تحكيـ :الهوضوع

 القتصاديالتهكيف ا في الهىح الصغيرة فاعمية "هاجستٓر هٓداىٓة بعىواف دراسةإجراء ب الباحثة تقـو
دراسة تطبيقية عمى برىاهج التهكيف االقتصادي لألسر الفمسطيىية الهحروهة  -ةر يالفق لألسر
 إعداد ؼبٍدو . األعهاؿ إدارة فْ درجة الهاجستٓر عمِ الحصوؿ لهتطمبات استكهاالً  ذلؾو  ،")ديب(
ر  أدبٓات لِوا   هستٍدفةال لمفئة استطالعٓة دراسة عمِ اتٍافقر  فْ ةالباحث ثستىدا فقد ستباىةاال وتطٓو
 الشخصٓة الخبرة إلِ إضافة اإلجراءات الهتبعة فْ برىاهج التهكٓف االقتصادي )دٓب(و  الدراسة
 .ةلمباحث

مة خبرتكـ إف  أٓدٓكـ بٓف الهرفقة الدراسة إستباىة ضعا تجعمتٍ بكـ ةالباحث وثقة الهجاؿ  ٌذا فْ الطٓو
 إلِ ةالباحث تطمع. وتوهالءهتٍا ٍااتصالحٓ هدى وكذلؾ تٍافقرا وصدؽ صحة عمِ لموقوؼ

 بالهىٍجٓة ٓتسـ بشكؿ اإلستباىة إخراج فْ كبٓر تأثٓر ذات ستكوف التْ الىٓرة رائكـآو  هالحظاتكـ
 هىاسبة اىٍترو  هالحظات أو إضافات أو تعدٓالت بإجراء وذلؾ هىٍا، الهرجوة األٌداؼ وتحقٓؽ العمهٓة
  .ستباىةاال ٌذي وتثري

 ىكـ هعىاشاكريف لكـ حسف تعاو 
 ،،،وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير

 الباحثة                                                                                       
 دعاء الثالثٓىْ
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 حكهيفأسهاء اله  قائهة ب; (3هحمؽ رقـ )

 ـ. االسـ سهى الوظيفياله   هكاف العهؿ
  .1 أ0 د0 ماجد محمد الفرا كلٌة التجارة عمٌد اإلسالمٌة الجامعة
 اإلسالمٌة الجامعة

 للبحث الجامعة رئٌس نائب مساعد
 العلمً

  .2 أ0 د0 محمد إبراهٌم مقداد
  .3 أ0 د0 معٌن محمد رجب أستاذ اقتصاد غٌر متفرغ جامعة األزهر

  .4 د0 سٌف الدٌن ٌوسف عودة غٌر متفرغ أستاذ مشارك اإلسالمٌة الجامعة
  .5 د0 سمٌر خالد صافً أستاذ مشارك مٌةاإلسال الجامعة
  .6 بركات د0 نافذ محمد  مساعد أستاذ اإلسالمٌة الجامعة

  .7 د0 جالل إسماعٌل شبات أستاذ مساعد جامعة القدس المفتوحة
  .8 بو مدهللأسمٌر مصطفى د0  عمٌد كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة جامعة األزهر
  .9 د0 مروان سلٌم اآلغا رئٌس قسم إدارة األعمال جامعة األزهر
  .11 د0 مازن صالح العجلة أستاذ مساعد جامعة األزهر
  .11 د0 محمود محمد صبره أستاذ مساعد جامعة األزهر
  .12 نهى عبد هللا نجمأ0   محاِضرة جامعة األزهر

UNDP 13 أ0 رفٌق محمد المدهون هىسؽ برىاهج دٓب فْ غزة.  
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 ; االستباىة في صورتٍا األولية(4هحمؽ رقـ )
 

 بسـ اهلل الرحهف الرحيـ

 

 الهيةػػػػػػػػػػػاالس الجاهعة
 العميا الدراسات عهادة

 ارةػػػػػػػػػػػػػػالتج ةػػػػػػػػػػػػػكمي
 اؿػػهػػاألع إدارة ـػػسػػػق

      

 أختْ الكٓرهة /أخْ الكٓرـ      

 وبركاتً،،، اهلل ورحهة عمٓكـ السالـ      

 ستيرهاج لرسالة استباىة تعبئة ع;الهوضو 

 ذلؾو  ،"ةر يالفق لألسر التهكيف االقتصادي في الهىح الصغيرة فاعمية" حوؿ بدراسة الباحثة تقـو
 خٓر ـبأىك ىؤهف أىىا حٓث. و األعهاؿ إدارة فْ درجة الهاجستٓر عمِ الحصوؿ لهتطمبات استكهاالً 
 أهؿ وكمىا الستباىةا ٌذي لتعبئة إلٓكـ توجٍىا ،التجربة أٌؿ ـكوىك الهطموبة لمهعموهات لموصوؿ هصدر

تعكس  اختٓار اإلجابة التْو  الهرفقة االستباىة فقرات قراءة ٓرجِلذا  قبمكـ. هف الهطمؽ التعاوف ىجد أف
 كؿ عمِ هوافقتؾ عدـ أو هوافقتؾ درجة عف ٓعبر الذي العهود فْ (√)عالهة  ووضع  الواقع العهمْ

 إال تستخدـ ولف تاهة، بسٓرة ستعاهؿ ٍاسٓتـ الحصوؿ عمٓ التْ كافة الهعموهات عمهًا بأفعبارة، 
   .العمهْ البحث ألغراض

 ،،،ولكـ جٓزؿ الشكر والتقدٓر

 الباحثة                                                                                       
 دعاء الثالثٓىْ
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 رئيسةالقسـ األوؿ; هعموهات 

 أواًل; هعموهات شخصية       
 سىة( ...).........ر هدٓر الهشروع: ُعه .1
 سىة( ...).........عدد سىوات الخبرة العهمٓة ذات العالقة بالهشروع:  .2
 :هدٓر الهشروعالهستوى التعمٓهْ ل .3

 فأعمِ )  ( بكالوٓروس     دبمـو )  (     ثاىوي )  (    اعدادي )  (    ابتدائْ   )  (  أهْ )  ( 
 )..........( سىة18أقؿ هف    )..........(، ثرسىة فأك 18 الواحد: داخؿ الهىزؿ أفراد األسرة عدد .4

 ; هعموهات عف الهشروعثاىياً 
   )  ( غٓر ذلؾ     )  ( زراعْ      )  ( خدهاتْ        )  ( صىاعْ   )  ( تجاري     الهشروع: ىوع .5
 )  ( آخروف( االبىة          االبف        ))  (     إدارة الهشروع: )  ( األب      )  ( األـ         .6
 )........(خارج أفراد األسرة     )........(،هف أفراد األسرة  :عدد العاهمٓف اإلجهالْ فْ الهشروع .7
 )  ( هتوقؼ )  ( قائـ، تـ تغٓٓري إلِ هشروع آخر )   ( ُهتعثر  ، ىفس الهشروعحالة الهشروع: )  ( قائـ  .8
 شٍر( ...)......... :أو القائـ سواء الهتوقؼ مهشروعالزهىْ ل هرعُ ال  .9

 خارج التجهع السكاىْ )  ( فْ هوقع قٓرب هف هسكف األسرة)  (  فْ هسكف األسرة)  ( ;الهشروع هكاف  .10
 $( ...).........   :الحالْ دخؿ الشٍريال هتوسط  .11
 $...( ،   قٓهة هساٌهة الهستفٓد ).........$)............(    :األسرة الهىحة التْ تمقتٍا قٓهة  .12
ري بعد الهشروع دٓفبأخذ قرض أو  قاـ الهستفٓد  .13  :لتطٓو

 )  ( ىعـ، هف صدٓؽ أو قٓرب     )  ( ىعـ، هف هؤسسة اقراض     )  ( ىعـ، هف البىؾ       )  ( ال

 كؿ عبارة; عمى هوافقتؾ عدـ أو هوافقتؾ درجة عف العهود الذي يعبر في (√)عالهة  ي رجى وضع

 البىد #
بدرجة 
كبيرة 

 داً ج

بدرجة 
بدرجة  هحايد كبيرة

 قميمة 

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
 ; تحميؿ هوارد األسرةالثاىيالقسـ 
      ٓقـو برىاهج دٓب بجهع الهعموهات حوؿ كافة جواىب األسرة الهعٓشٓة   .14

15.  
ٓقـو برىاهج دٓب بجهع هعموهات حوؿ أفراد األسرة وعهمٍـ وهٍاراتٍـ 

 وخبراتٍـ السابقة
     

      دٓب عمِ أفراد األسرة القادٓرف عمِ العهؿ  ٓركز برىاهج  .16
      ٓركز برىاهج دٓب عمِ الهٍف التْ ٓهتمؾ فٍٓا أفراد األسرة خبرة هىاسبة  .17
       الهشروع فْ تحدٓد ٌااألسرة ووجٍة ىظر هعموهات  ٓستخدـ برىاهج دٓب  .18

19.  
داهٍا فْ ٓتـ دراسة الهوارد الفٓٓزائٓة الهتوفرة لدى األسرة والهتاحة الستخ

 الهشروع هثؿ الهىزؿ، أالت، األدوات، وشبكات الكٍرباء والهٓاي والطرؽ
     



156 
 

اتٍا هىح برىاهج دٓب ٓ  .20       األسرة ها ٓكفْ هف الوقت لهىاقشة احتٓاجاتٍا وأولٓو

21.  
جهع ٓىظر برىاهج دٓب إلِ االحتٓاجات الهحددة لهختمؼ أفراد األسرة عىد 

 الهعموهات عىٍا
     

22.  
هكاىٓة ٓدرس  برىاهج دٓب األسباب التْ أدت إلِ سوء وضع األسرة وا 
ا        تكراٌر

23.  
قد تؤثر عمِ الهوارد الهتاحة  تحدٓد الهخاطر التْٓقـو برىاهج دٓب ب

 لألسرة
     

24.  
 لجهع الهعموهاتٓتـ ٓزارة هىزؿ األسرة الهستفٓدة هف ِقبؿ الهؤسسة 

 الهشروعات الهىاسبةوهىاقشة 
     

 ; إشراؾ األسر في الهشروعلثالثاالقسـ 
      برىاهج دٓب جواىب أغمب فْ  ٓتـ إشراؾ األسرة الهستفٓدة  .25
لزاهً بً  .26       تقـو الهؤسسة بتحدٓد الهشروع لمهستفٓد وا 
ا  .27       تقـو األسرة الهستفٓدة باقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة ىظٌر
      الهىحة ولكف لـ ٓتـ تىفٓذٌافكرة الهشروع كاىت هوجودة لدى األسرة قبؿ   .28
      ٓتـ اقتراح فكرة الهشروع بىاء عمِ ىقاش بٓف الهستفٓد والهؤسسة  .29
      ٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ إعداد خطة العهؿ لمهشروع الهقترح  .30
      وضع قائهة باحتٓاجات الهشروعٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ   .31
      الهشروع بدقة ٓتـ تحدٓد الهواصفات الالزهة الحتٓاجات  .32
      بىفس الهواصفات طمبٍاالتْ الهشروع  احتٓاجاتٓستمـ الهستفٓد ىفس   .33

34.  
ـ احتٓاجات الهشروع وقت تسمً هتواجدًا أحد أفراد أسرتٓكوف الهستفٓد أو 

      هف التاجر

      ٓعتبر إشراؾ األسرة فْ هختمؼ جواىب الهشروع هف أٌـ أسباب ىجاحً  .35
 هشروعىوع ال الرابع;القسـ 
      توفر الهؤسسة أىواع هعٓىة هف الهشآرع  .36
      تتىاسب خبرة الهستفٓد العهمٓة هع ىوع الهشروع الهىفذ  .37
      ٓوجد طمب كبٓر عمِ الهشروع الهىفذ  .38
      ال ٓوجد هشآرع هشابٍة فْ هكاف الهشروع  .39
      ال ٓوجد هىافسة كبٓرة لمهشروع هف الهىتجات الهستوردة  .40
      ٓعتهد الهشروع عمِ الهواد الخاـ الهتوفرة هحمٓاً   .41
      تتوفر احتٓاجات الهشروع والهواصفات الالزهة باستهرار فْ السوؽ  .42

43.  
ال تؤثر الظروؼ السٓاسٓة واالقتصادٓة لمبالد عمِ الهشروع أكثر هف غٓري 

 هف أىواع الهشآرع األخرى
     

 الهىحة قيهة; الخاهسالقسـ 
      ستالـ قٓهة الهىحة دفعة واحدة فقطٓتـ ا  .44



157 
 

      ٓتـ تقسٓط قٓهة الهىحة عمِ دفعات بىاء عمِ ىجاح الهشروع واستهراري  .45
      الهىحة الهقدهة لتوفٓر وشراء احتٓاجات الهشروع قٓهةكفْ ت  .46
      الهشروع ٓتـ هساٌهة األسرة الهستفٓدة فْ شراء احتٓاجات  .47
      الهطموب لمهشروعهاؿ الأس ر تتىاسب قٓهة الهىحة هع   .48
      الحصار األسعار ىتٓجةغالء تتىاسب قٓهة الهىحة هع   .49
      تؤثر قٓهة الهىحة عمِ ىجاح الهشروع واستهراري   .50

 الهتابعة الدورية لمهشروع السادس;القسـ 
      لهالحظة سٓر عهمً بشكؿ دوري  لهشروعا هتابعةٓقـو برىاهج دٓب ب  .51
      لدوٓرة لمهشروع لٍا دور فْ ىجاحً وتحقٓؽ أٌدافًا الهتابعة  .52

53.  
تساعد الهستفٓد فْ تشخٓص وحؿ الخبرة التْ العهؿ ٓهتمؾ طاقـ 

 الهشكالت التْ تواجً الهشروع
     

      ٓىاقش طاقـ العهؿ الهشاكؿ التْ تواجً الهشروع وأسباب تراجع الهبٓعات   .54
      ْ كؿ ٓزارة هٓداىٓة لمهشروع ٓقـو طاقـ الهؤسسة بوضع حموؿ لمهشاكؿ ف  .55

ٓقـو الهستفٓد بتسجٓؿ الهبٓعات والهصروفات والدٓوف بشكؿ ٓوهْ أثىاء   .56
 الهشروع

     

      ٓقـو طاقـ الهؤسسة بهراجعة التسجٓؿ فْ كؿ ٓزارة هٓداىٓة لمهشروع   .57
      ٓستهر الهستفٓد بالتسجٓؿ حتِ بعد اىتٍاء فترة الهتابعة  .58
ْ تستهر هدة ه  .59       شٍراً  18تابعة الهشروع حسب الهدة الهحدد لٍا ٌو

 تدريبال; السابعالقسـ 
      تمقِ أحد أفراد األسرة تدٓربًا قبؿ استالـ الهشروع  .60
                  هدٓر الهشروع الحالٌْو  تدٓربالالشخص الذي تمقِ   .61

62.  
عاهمٓف هعً ٓقـو الشخص الذي تمقِ التدٓرب بتدٓرب بقٓة أفراد األسرة ال

 فْ الهشروع
     

       ةخبرات جدٓد لمهستفٓدالتدٓرب ٓضٓؼ   .63
      الهستفٓد هف هٍاراتالتدٓرب طور ٓ  .64
      التدٓرب قٓرب هف الواقع العهمْ  .65
      تكفْ هدة التدٓرب لمحصوؿ عمِ الخبرات والهٍارات الهطموبة   .66
      لهعموهاتٓهتمؾ الهدربوف الخبرة والقدرة عمِ شرح وتوصٓؿ ا  .67
      بحاجة إلِ هٓزد هف التدٓرب ال ٓشعر الهستفٓد أىً  .68

 ; فاعمية برىاهج ديبالثاهفالقسـ 
      الرئٓسْ الحالْ لألسرةٓعتبر الهشروع هصدر الدخؿ   .69
      ٓعتبر الهشروع هصدر دخؿ إضافْ لألسرة  .70
      تشعر األسرة أف دخمٍا ازداد بعد الهشروع  .71
      ر الهشروع عمِ األسرة إٓجابٓاً ٓعتبر تأثٓ  .72
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 :عمِ ها ٓمْ وضع أو إىفاؽ األسرة دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف ٓؤدي
      الغذاء  .73
      شراء سمع هعهرة )غسالة، تمفٓزوف،..(  .74
      الهمبس  .75
      التحاؽ أفراد األسرة بالتعمٓـ  .76
      الصحة  .77
      السكف  .78
      الوضع الىفسْ لألسرة  .79
      بعد الهشروع فْ األسرة العاهمٓفعدد  زاد  .80
      تقـو األسرة بتسدٓد التزاهات هالٓة سابقة هثؿ الدٓوف بعد الهشروع  .81
      تقـو األسرة باالدخار بعد الهشروع  .82
ر هشروعٍا الحالْ  .83       تستطٓع األسرة استخداـ هدخراتٍا لتطٓو
      شروعأكثر استقاللٓة بعد اله األسرة بأىٍا تشعر  .84
      الحالْ ٍاهف دخم ٍاتستطٓع دعـ ىفس األسرة أىٍا تعتقد  .85
      بعد الهشروع اتبحاجة لمهساعد لٓست األسرة أىٍا ترى  .86
ر الهشروع الحالْ قاهت  .87       األسرة بتطٓو
ر الهشروع الحالْ  ٓوجد  .88       لدى الهستفٓد ىٓة فْ الهستقبؿ لتطٓو

 
 توقؼ الهشروع: أو أسباب /ٓواجً الهشروع الصعوبات التالٓة ;ةلمهشاريع القائهة والهتوقف .89
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 ; االستباىة في صورتٍا الىٍائية(5هحمؽ رقـ )

 بسـ اهلل الرحهف الرحيـ

 

 ةالهيػػػػػػػػػػػاالس الجاهعة
 العميا الدراسات عهادة

 ارةػػػػػػػػػػػػػػالتج ةػػػػػػػػػػػػػكمي
 اؿػػهػػاألع إدارة ـػػسػػػق

 

 أختْ الكٓرهة /أخْ الكٓرـ      

 وبركاتً،،، اهلل ورحهة عمٓكـ السالـ      

 هاجستير لرسالة استباىة تعبئة ع;الهوضو 

 ذلؾو  ،"ةر يالفق لألسر يف االقتصاديالتهك في الهىح الصغيرة فاعمية" حوؿ بدراسة الباحثة تقـو
 خٓر ـبأىك ىؤهف أىىا حٓث. و األعهاؿ إدارة فْ درجة الهاجستٓر عمِ الحصوؿ لهتطمبات استكهاالً 
 أهؿ وكمىا االستباىة ٌذي لتعبئة إلٓكـ توجٍىا ،التجربة أٌؿ ـكوىك الهطموبة لمهعموهات لموصوؿ هصدر

تعكس  اختٓار اإلجابة التْو  الهرفقة االستباىة فقرات قراءة ٓرجِلذا  قبمكـ. هف الهطمؽ التعاوف ىجد أف
 كؿ عمِ هوافقتؾ عدـ أو هوافقتؾ درجة عف ٓعبر الذي العهود فْ (√)عالهة  ووضع  الواقع العهمْ

 إال تستخدـ ولف تاهة، بسٓرة ستعاهؿ سٓتـ الحصوؿ عمٍٓا التْ كافة الهعموهات عمهًا بأفعبارة، 
   .العمهْ البحث ألغراض

 ،،،ولكـ جٓزؿ الشكر والتقدٓر

 الباحثة                                                                                       
 دعاء الثالثٓىْ
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 رئيسةالقسـ األوؿ; هعموهات     

 أواًل; هعموهات شخصية        
 سىة( ...)......... ع هر هدير الهشروع; .1
 سىة( ...)......... لعهمية ذات العالقة بالهشروع;عدد سىوات الخبرة ا .2
 ;هدير الهشروعالهستوى التعميهي ل .3
 فأعمِ )  ( بكالوٓروس     دبمـو )  (     ثاىوي )  (    اعدادي )  (    ابتدائْ   )  (  أهْ )  (  .4
 ........().. سىة18أقؿ هف  ، )..........( ثرسىة فأك 18 داخؿ الهىزؿ الواحد; أفراد األسرة عدد .5

 ; هعموهات عف الهشروعثاىياً 
   )  ( غٓر ذلؾ    )  ( زراعْ      )  ( خدهاتْ      )  ( صىاعْ    )  ( تجاري     الهشروع; ىوع .1
 )  ( آخروفاالبف        )  ( االبىة       )  (    )  ( األب       )  ( األـ        إدارة الهشروع; .2
 )........(خارج أفراد األسرة     )........(،هف أفراد األسرة  ;روععدد العاهميف اإلجهالي في الهش .3
 )  ( هتوقؼ )  ( قائـ، تـ تغٓٓري إلِ هشروع آخر )   ( ُهتعثر  ، ىفس الهشروع)  ( قائـحالة الهشروع;  .4
 شٍر( ...)......... :سواء الهتوقؼ أو القائـ مهشروعالزهىي ل هرع  ال  .5
 خارج التجهع السكاىْ )  ( فْ هوقع قٓرب هف هسكف األسرة)  (  ألسرةفْ هسكف ا)  ( الهشروع; هكاف  .6
 $( ...).........   ;الحالي دخؿ الشٍريال هتوسط  .7
 $)............(   ;األسرة الهىحة التي تمقتٍا قيهة  .8
 ;لتطويري بعد الهشروع ديفقاـ الهستفيد بأخذ قرض أو   .9

 ؤسسة اقراض    )  ( ىعـ، هف البىؾ      )  ( ال)  ( ىعـ، هف صدٓؽ أو قٓرب    )  ( ىعـ، هف ه

 كؿ عبارة; عمى هوافقتؾ عدـ أو هوافقتؾ درجة عف العهود الذي يعبر في (√)عالهة  ي رجى وضع

 البىد #
بدرجة 
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
بدرجة  هحايد كبيرة 

 قميمة 

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
 ; تحميؿ هوارد األسرةالثاىيالقسـ 

      بجهع الهعموهات حوؿ كافة جواىب األسرة الهعٓشٓة  ٓقـو برىاهج دٓب  .1
      ٓقـو برىاهج دٓب بجهع الهعموهات حوؿ أفراد األسرة وخبراتٍـ السابقة  .2
      ٓركز برىاهج دٓب عمِ أفراد األسرة القادٓرف عمِ العهؿ   .3
      ٓركز برىاهج دٓب عمِ الهٍف التْ ٓهتمؾ فٍٓا أفراد األسرة خبرة هىاسبة  .4
       الهشروع فْ تحدٓد ٌااألسرة ووجٍة ىظر هعموهات  ٓستخدـ برىاهج دٓب  .5
اتٍا هىح برىاهج دٓب ٓ  .6       األسرة ها ٓكفْ هف الوقت لهىاقشة احتٓاجاتٍا وأولٓو
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      تؤثر عمِ الهوارد الهتاحة لألسرة تحدٓد الهخاطر التْٓقـو برىاهج دٓب ب  .7
      الهشروع الهىاسبوهىاقشة  لهعموهاتلجهع آتـ ٓزارة هىزؿ األسرة   .8

 ; إشراؾ األسر في الهشروعالثالثالقسـ 
ا  .1       تقـو األسرة الهستفٓدة باقتراح الهشروع الهىاسب لٍا حسب وجٍة ىظٌر
      ٓتـ اقتراح فكرة الهشروع بىاء عمِ ىقاش بٓف الهستفٓد والهؤسسة  .2
      الهىحة ولكف لـ ٓتـ تىفٓذٌا فكرة الهشروع كاىت هوجودة لدى األسرة قبؿ  .3
      ٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ إعداد خطة العهؿ لمهشروع الهقترح  .4
      الهشروع وضع قائهة باحتٓاجاتٓتـ اشراؾ الهستفٓد فْ   .5
      بىفس الهواصفات طمبٍاالتْ الهشروع  احتٓاجاتٓستمـ الهستفٓد ىفس   .6
      الهشروع هف أٌـ أسباب ىجاحًٓعتبر إشراؾ األسرة فْ هختمؼ جواىب   .7

 هشروعىوع ال الرابع;القسـ 
      توفر الهؤسسة أىواع هعٓىة هف الهشآرع  .1
      تتىاسب خبرة الهستفٓد العهمٓة هع ىوع الهشروع الهىفذ  .2
      ٓوجد طمب كبٓر عمِ الهشروع الهىفذ  .3
      ال ٓوجد هشآرع هشابٍة فْ هكاف الهشروع  .4

5.  
الظػػػروؼ السٓاسػػػٓة واالقتصػػػادٓة لمػػػبالد عمػػػِ الهشػػػروع أكثػػػر هػػػف ال تػػػؤثر 

 غٓري هف أىواع الهشآرع األخرى
     

 الهىحة قيهة; الخاهسالقسـ 
      ٓتـ استالـ قٓهة الهىحة دفعة واحدة   .1
      الهىحة الهقدهة لتوفٓر وشراء احتٓاجات الهشروع قٓهةكفْ ت  .2
      الهشروع اء احتٓاجاتٓتـ هساٌهة األسرة الهستفٓدة فْ شر   .3
      الهطموب لمهشروعهاؿ الرأس تتىاسب قٓهة الهىحة هع   .4
      الحصار األسعار ىتٓجةغالء تتىاسب قٓهة الهىحة هع   .5

 الهتابعة الدورية لمهشروعالسادس; القسـ 
      لهالحظة سٓر عهمً بشكؿ دوري  لهشروعا هتابعةٓقـو برىاهج دٓب ب  .1
      وٓرة لمهشروع لٍا دور فْ ىجاحً وتحقٓؽ أٌدافًالد الهتابعة  .2
      فْ حؿ الهشكالت التْ تواجً الهشروعالخبرة العهؿ ٓهتمؾ طاقـ   .3
      ٓىاقش طاقـ العهؿ الهشاكؿ التْ تواجً الهشروع وأسباب تراجع الهبٓعات   .4
      ٓقـو طاقـ الهؤسسة بوضع حموؿ لمهشاكؿ فْ كؿ ٓزارة هٓداىٓة لمهشروع   .5
      ٓقـو الهستفٓد بتسجٓؿ الهبٓعات بشكؿ ٓوهْ أثىاء الهشروع  .6
      ٓقـو طاقـ الهؤسسة بهراجعة التسجٓؿ فْ كؿ ٓزارة هٓداىٓة لمهشروع   .7
      ٓستهر الهستفٓد بالتسجٓؿ حتِ بعد اىتٍاء فترة الهتابعة  .8
9.   ْ       شٍراً  18تستهر هدة هتابعة الهشروع حسب الهدة الهحدد لٍا ٌو
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 تدريبال; السابعالقسـ 
      تمقِ أحد أفراد األسرة تدٓربًا قبؿ استالـ الهشروع  .1
                  هدٓر الهشروع الحالٌْو  تدٓربالالشخص الذي تمقِ   .2
      ٓقـو الشخص الذي تمقِ التدٓرب بتدٓرب أفراد األسرة العاهمٓف بالهشروع  .3
       ةٓدخبرات جد لمهستفٓدالتدٓرب ٓضٓؼ   .4
      الهستفٓد هف هٍاراتالتدٓرب طور ٓ  .5
      التدٓرب قٓرب هف الواقع العهمْ  .6
      تكفْ هدة التدٓرب لمحصوؿ عمِ الخبرات والهٍارات الهطموبة   .7
      ٓهتمؾ الهدربوف الخبرة والقدرة عمِ شرح وتوصٓؿ الهعموهات  .8
      ٓرببحاجة إلِ هٓزد هف التد ال ٓشعر الهستفٓد أىً  .9

 ; فاعمية برىاهج ديبالثاهفالقسـ 
      الرئٓسْ الحالْ لألسرةٓعتبر الهشروع هصدر الدخؿ   .1
      تشعر األسرة أف دخمٍا ازداد بعد الهشروع  .2
      ٓعتبر تأثٓر الهشروع عمِ األسرة إٓجابٓاً   .3

 :عمِ ها ٓمْ وضع أو إىفاؽ األسرة دخؿ الهشروع إلِ تحسٓف ٓؤدي
      ءالغذا  .4
      الهمبس  .5
      التحاؽ أفراد األسرة بالتعمٓـ  .6
      الصحة  .7
      تحسٓف ظروؼ السكف  .8
      الوضع الىفسْ لألسرة  .9

      بعد الهشروع فْ األسرة العاهمٓفعدد  زاد  .10
      تقـو األسرة بتسدٓد التزاهات هالٓة سابقة هثؿ الدٓوف بعد الهشروع  .11
      خار بعد الهشروعتقـو األسرة باالد  .12
ر هشروعٍا الحالْ  .13       تستطٓع األسرة استخداـ هدخراتٍا لتطٓو
      أكثر استقاللٓة بعد الهشروع األسرة بأىٍا تشعر  .14
      الحالْ ٍاهف دخم ٍاتستطٓع دعـ ىفس األسرة أىٍا تعتقد  .15
      روعبعد الهش األسرة أىٍا تستطٓع االستغىاء عف الهساعدات االغاثٓة ترى  .16
ر الهشروع الحالْ قاهت  .17       األسرة بتطٓو
ر الهشروع الحالْ  ٓوجد  .18       لدى الهستفٓد ىٓة فْ الهستقبؿ لتطٓو

  ،،أو أسباب توقؼ الهشروع /ٓواجً الهشروع الصعوبات التالٓةلمهشاريع القائهة والهتوقفة: 
.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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 ىهاذج التخرج هف الفقر; (6هحمؽ رقـ )
 

ادة بٓف سبؿ توفٓر الخدهات الهالٓة وهجهوعة تهزج الجٍود الىاجحة لموصوؿ إلِ الفقراء الهدقعٓف ع
هتىوعة هف الخدهات غٓر الهالٓة، هثؿ التدٓرب عمِ أىشطة كسب العٓش. لذلؾ سعِ العدٓد هف 
الههولٓف الحكوهات لتحدٓد الىهاذج الُهثمِ لوضع ٌؤالء الفقراء عمِ هسار ٓكفؿ لٍـ سبؿ عٓش 

وسع ىطاؽ األصوؿ، ٓو وفر األهف الغذائْ لكْ ال تستهر ٌذي الفئات هستداهة، ٓٓزد هف الدخؿ، ٓو
بحاجة إلِ الدعـ هف شبكات األهاف، ولتستفٓد هف القروض الصغرى إف أرادوا. وهف ىهاذج هكافحة 
و إحدى الطرؽ لموصوؿ إلِ الفقراء الهدقعٓف الذي قاهت بً  الفقر ىهوذج التخرج هف الفقر ٌو

تطبٓؽ ىٍج شاهؿ هبتكر حٓث أطمقت فْ عاـ ب (CGAP)الهجهوعة االستشآرة لهساعدة الفقرا 
ـ الهدقع فْ فترة زهىٓة  2006 وبالتعاوف هع هؤسسة فورد هبادرة "تخٓرج" أشد الىاس فقرًا هف فقٌر

 هحددة بتىفٓذ هجهوعة هف إجراءات التدخؿ الهىاسبة.

و ٓوقد  تكوف هف أسفرت ٌذي الهبادرة عف إطالؽ برىاهج التخرج هف الفقر لسٓجاب وهؤسسة فورد، ٌو
ىدوراس والٍىد ٌَآتْ هشآرع تجٓربٓة فْ ثهاىٓة بمداف أثٓوبٓا 10سمسة هف  وغاىا  وبٓرو َباكستاو ٌو

جري تىفٓذ البرىاهج هف خالؿ  الهقدهة لمخدهات الهالٓة الجٍات  نبٓ فٓها اكةرش عالقاتوالٓهف. ٓو
ٍدؼ ٌذا ال برىاهج إلِ فٍـ كٓفٓة والهىظهات غٓر الحكوهٓة وبراهج شبكات األهاف الحكوهٓة. ٓو

ؿ األصغر هف أجؿ خمؽ هسارات  تسمسؿ عهؿ شبكات األهاف ودعـ سبؿ كسب العٓش وخدهات التهٓو
 لخروج أشد الىاس فقرًا هف براثف الفقر الهدقع.

ٓرتكز ىهوذج التخرج عمِ خهسة عىاصر رئٓسٓة ٌْ: االستٍداؼ، دعـ االستٍالؾ، خدهات االدخار، 
ؿ األصوؿ )كها فْ شكؿ التدٓرب عمِ الهٍارات و  (؛ بٍدؼ 3.6التوجًٓ والرصد الهىتظـ، وتحٓو

"تخٓرج" األشخاص هف براثف الفقر وتوفٓر سبؿ هستداهة لكسب العٓش. وٓستغرؽ إىجاز ٌذا الٍدؼ 
 شٍرًا. 36إلِ  18هف 

 االستٍداؼ .2

حااًل الخطوة  ٓهثؿ االختٓار الهتأىْ لألشخاص واألسر الهعٓشٓة األشد فقرًا واستبعاد األسر األفضؿ
 األولِ لضهاف استفادة الفقراء الهدقعٓف هف ٌذي البراهج باستخداـ الهسوحات.

 دعـ االستٍالؾ .3

ٓتهثؿ أحد ُهسّمهات ىهوذج التخرج الرئٓسٓة فْ أف اىعداـ األهف الغذائْ ٓتسبب فْ إحداث ضغط 
قصد بدعـ االستٍالؾ ٌائؿ ٓحد هف قدرة الفقراء عمِ االستفادة هف الفرص والتخطٓط لمهستقبؿ. ٓو
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سواء دعها ىقدٓا أو دعها هباشرا كالغذاء أف ٓكوف سبٓال لخمؽ شئ هف الطهأىٓىة فْ ىفوس الهشاركٓف 
ـ  ات استٍالؾ الغذاء هف قبؿ الهشاركٓف وأسٌر ساعد ٌذا الدعـ عمِ استهرار هستٓو فْ البرىاهج. ٓو

ىٍا فْ إطار البرىاهج. وقد اختمؼ دعـ إلِ أف ٓبدؤوا فْ اكتساب دخؿ هف األصوؿ الهىتجة التْ ٓتمقو 
االستٍالؾ هف حٓث شكمً وحجهً وهعدؿ تكراري وهدة تقدٓهً، حٓث تمقِ الهشاركوف العاهموف بالزراعة 
دعهًا لهدة أطوؿ هقارىة بذوي الهتاجر الصغٓرة؛ وذلؾ ألف األىشطة الزراعٓة تستغرؽ وقتًا أطوؿ حتِ 

لغذائٓة الهباشرة الحهآة هف أثر التضخـ والسٓها فْ أوقات تدر دخاًل. وٓهكف أف توفر الهساعدات ا
تقمب أسعار الغذاء فْ العالـ. وهع ذلؾ، ٓفضؿ الهشاركوف عادة الدعـ الىقدي هها ٓوفر فرصة لبدء 

 التدٓرب العهمْ عمِ اإلدارة الهالٓة وتشجٓع االدخار.

 خدهات االدخار .4

وي فْ ىهوذج التخرج  هف الفقر، فٍْ تساعد الفقراء عمِ إدارة الهخاطر تهثؿ الهدخرات العىصر الجٌو
وبىاء هروىة التكٓؼ والحد هف احتهاال بٓع األصوؿ عىد هواجٍة األزهات. حٓث تقوـ بعض هؤسسات 
ؿ األصغر بتمقْ إٓداعات الهشتركٓف ووضعٍا فْ حسابات شخصٓة، كها قاهت بعض  التهٓو

وضع خطة هدخرات شخصٓة ذات أٌداؼ هعٓىة الهؤسسات بفتح حسابات بهكاتب البٓرد لمهشاركٓف، و 
 هع كؿ هشترؾ.

 التدريب عمى الهٍارات والتوجيً والرصد الهىتظـ .5

ٓشكؿ التدٓرب عمِ اكتساب الهٍارات الذي ٓركز عمِ إدارة األصوؿ وتسٓٓر األعهاؿ هف العىاصر 
ت أسبوعٓة لألسر الهٍهة فْ ىهوذج التخرج هف الفقر، حٓث ٓقـو الهوظفوف فْ البرىاهج بإجراء ٓزارا

تـ خاللٍا رصد التقدـ الُهحرز وحؿ الهشكالت. كها أىٍـ ٓقٓهوف عالقات قوٓة هع  الهشاركة ٓو
الهشاركٓف وٓكوىوف بثابة هرشدٓف لٍـ، هقدهٓف تدٓربًا غٓر رسهْ طوؿ فترة البرىاهج التْ تتراوح هف 

ار الصحٓح إلِ تحقٓؽ شٍرًا. كها ٓتحقؽ الهوظفوف هف وجود الهشاركٓف عمِ الهس 24إلِ  18
أٌدافٍـ فْ ىٍآة البرىاهج، وٓقدهوف لٍـ اإلرشادات فْ ٌذا الصدد، وتقدٓـ الهشورة والدعـ 
االجتهاعْ، وتعٓزز الرعآة الصحٓة والتغذٓة، وتشجٓع التغٓٓرات السموكٓة اإلٓجابٓة طواؿ فترة تىفٓذ 

 البرىاهج.

 تحويؿ األصوؿ .6

ؿ األصوؿ لهساعدة الهشاركٓ ف عمِ البدء فْ ىشاط اقتصادي هستداـ أحد العىاصر الهٍهة ٓعد تحٓو
تـ هىاقشة قائهة خٓارات سبؿ كسب العٓش واألصوؿ هع الهشاركٓف  فْ ىهوذج التخرج هف الفقر. ٓو
لتحدٓد الىشاط الهىاسب بىاء عمِ اٌتهاهات الهشاركٓف وها ٓتهتعوف بً هف هٍارات. وقد كاف ٌىاؾ 
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ـ وضعٍا فْ الحسباف أثىاء اختٓار األصؿ الذي ٓىاسب الهشترؾ، فكؿ هجهوعة هف االعتبارات التْ ت
ىشاط هف أىشطة كسب العٓش وها ٓقترف بً هف أصوؿ ٓىتج ىهطًا هختمفًا هف أىهاط التدفؽ الىقدي. 
ف كاف بدخؿ هىخفض.  فٓهكف أف ٓدر الدجاج هثاًل دخاًل بعد فترة قصٓر لمغآة عبر بٓع البٓض، وا 

 ؽ العجوؿ وقتًا أطوؿ حتِ تدر عائدا أكبر عمِ األصوؿ.وفْ الهقابؿ، تستغر 

ُٓضاؼ إلِ ها سبؽ اختالؼ الوقت والهٍارات الالزهة لكؿ أصؿ هف األصوؿ، فبعض الىشاطات 
تحتاج إلِ استثهارات هقدهًا كبىاء صىادٓؽ لخالٓا الىحؿ أو حظائر لمهاعز. وتتطمب ىشاطات أخرى 

عقٓدٌا وصعوبتٍا إذ أىٍا هعرضة لإلصابة باألهراض وهخاطر إدارة هكثفة، فتربٓة الدواجف تتسـ بت
ظروؼ الطقس. وتربٓة األبقار رغـ أىٍا ال تحتاج رعآة كبٓرة إال أىٍا تتطمب هساحات أوسع. 
ولتخفٓؼ الهخاطر قاـ البرىاهج بتشجٓع األسر الهشاركة عمِ العهؿ بأىشطة هتعددة لكسب العٓش 

لهزج بٓف أصوؿ قصٓرة وأخرى طوٓمة الهدى. هثاًل توفٓر عبر هجهوعة هتىوعة هف األصوؿ، وا
 الدجاج باعتباري هصدرًا لمدخؿ عمِ الهدى القٓرب والهاعز لتحقٓؽ عوائد عمِ الهدى البعٓد.

 الفقر من التخرج نموذج 

 
 3(، ص2111) Hashemi & Montesquiou الهصدر;
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