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  :الدراسة ملخص
اقش   ذ تن ة هه ال     الدراس ة بمج صغيرة العامل صناعات ال ة ال ي تنمي اج ف ة اإلنت يط ومراقب دور التخط

ا   نظر اإلدارة ا    ة من وجه   الصناعات المعدنية بقطاع غزة    ة          ، لعلي صناعات المعدني ع ال ى واق والتعرف عل

ي           اج ف ة اإلنت يط ومراقب ة التخط ق عملي ه تطبي ي تواج شاآل الت ى الم افة إل زة باإلض اع غ ي قط ك ف تل

اج          ، المؤسسات ة اإلنت ات التي      ،ومدى اهتمام اإلدارة العليا بعملية التخطيط ومراقب د    والمعوق ى    ق ؤثر عل ت

 .لك الصناعاتعدم تقدم ونمو ت

ة  البيانات الدراسة استخدمت ة  الثانوي ر  واألولي تبانة  عب ة  إس ة،   ألصحاب  موجه صناعات المعدني م    ال د ت فق

الغ عددها          ة الب شآت المعدني ع المن شأة، ) 134(عمل مسح شامل لجمي سبه االستر   وآانت  من ارب  دن اد تق

)89.5.(% 

ة    العوامل  من  مجموعة  الدراسة  ظهرتأ ة والداخلي ؤثر  التي الخارجي شكل  ت وي  ب دم     ق و وتق ى نم ك  عل تل
ة للعمل                  ، المنشآت ام الالزم واد الخ تيراد م د  ، فمن أهم العوامل الخارجية هي القيود اإلسرائيلية على اس فق

ابر         %) 88.2(بينت النتائج بأن     ستمرة للمع ات الم سبب اإلغالق ر ب شكل آبي  ًةخاص ، من المنشآت تأثرت ب
ى قطاع غ             ذي فرض عل ام      بعد الحصار ال ذ الع ى               2006زة من د أدى إل ذي عمل آسالح ذو حدين فق  وال

ك الم   ي تل ل ف شيط العم ى تن ا أدى إل ة مم سلعة المحلي ى ال ب عل شيط الطل شآتتن ل أدى ، ن ي المقاب ن ف لك
  .الحصار إلى إغالق العديد من المنشآت

تعاني من   %) 25.5( و   أيام 10من المنشآت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بمعدل         %) 70( تبين بأن   
ر من          ائي ألآث ام  10انقطاع التيار الكهرب ات                 ،  أي م المعوق ر من أه ائي يعتب ار الكهرب حيث أن انقطاع التي

  .من أهم معوقات اإلنتاج الذي يؤثر على آفاءة المنشآت ويعتبر
ا         %) 74.5(تبين بأن    شآت     %) 72.7(وأن  ، من المنشآت ال يوجد بها إدارة متخصصة إلدارته ال من المن

سم من تلك المنشآت يكون فيها %) 10(وأن  ، يوجد بها قسم لتخطيط ومراقبة اإلنتاج      ستقل  هذا الق ه  م  ،بذات
اج                    و، هغير مستقل بذات  %) 17.3(و ة اإلنت سم تخطيط ومراقب ى ق وى عل أن المؤسسات التي ال تحت تبين ب

اج             ة اإلنت وب خالل عملي شاآل وعي ى     ، تعاني من وجود م ا إضافة إل رامج        صعوب  مواجهته ذ ب ات في تنفي
ا                ،  يعيق عملية التنمية والتطور    مما، صيانة اآلالت  سم فإنه ذا الق ى ه وى عل شآت التي تحت على عكس المن

 . وتواجه مشاآل أقلتنمو بشكل سريع
ري   على  العمل ضرورة منها التوصيات من العديد ىإل الدراسة توصلت ح الب ر رف  ضرورة  مع ، فتح معب

شآت مع            قابات بعقد دورات تدريبية لتنمية ال     قيام الجهات الحكومية والن    دى أصحاب المن ة ل درات اإلداري ق
  ، الترآيز بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تلعبه عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية الصناعات

شاريع                    أيضا البد من اهتمام الجهات الحكومية بضرورة إنشاء جهة رسمية متخصص في دعم وإدارة الم
  .غيرةالص
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The role of planning and production control in developing 

small industries. 
 ((Case study for small industries operating in the field of metals, in Gaza-strip for the 

perspective if senior management)) 

 

Abstract:  
 This study discusses the role of planning and production control in the 

developing small scale industries operating in the field of metal industry in the 

Gaza Strip from the perspective of senior management, and identify the factors 

affecting the performance of metal industries, the problems facing the 

application of planning and production control process in metal industries, and 

the constraints that may affect the lack of progress and growth of those 

industries. 

The study used secondary and primary data, through questionnaire distributed 

to the owners of metal industries. A comprehensive survey was done for all 

metal industries which were (134) factory and the proportion of answer rate was 

(89.5%). 

The study showed a range of external and internal factors that affect strongly on 

the growth and progress of metal industries. The most important external 

factors are the Israeli restrictions on the import of raw materials, the results 

show that (88.2%) of factories influenced by the closing of crossings borders, 

especially after the siege imposed on Gaza Strip since 2006. The siege act as a 

double edged weapon, which led to increase the demand of local commodity 

and make these factories to work, but on the other hand the siege led to close 

many factories. 

It was found that, (70%) of factories suffer from power failure at 10 days and 

(25.5%) suffer from power failure for more than 10 days, since the power 

failure is one of the most important constraint that affect on the efficiency of 

enterprises. 



 د  

It was found that, (74.5%) of the workshops and factories do not have 

specialized department for administration and management, and (72.7%) of 

factories do not have department for the planning and production control, and 

(10%) of them are independent and the other (17.3%) is not independent it's 

belonged to the owner of factory. 

Factories that don’t contain a section for planning and production control suffer 

from the existence of problems, defects during the production process, and there 

was slow in the flow of raw materials and that they are facing many difficulties 

in implementing the programs of machine maintenance which affect on the 

development process. In contrast, organizations that contain this section, they 

grow fast and face fewer problems. 

By the end, the study found many recommendations, including the need to open 

Rafah crossing border, with the need to make training courses for the 

development of administrative capacity to the owners of factories and focusing 

on the role played by the process of planning and production control in the 

development of industries, Also the government must establish special unit for 

supporting and managing small industries. 
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  شكر وتقدير

 هو إال معين ال الذي إليه ونتوب ونستغفره نحمده هللا الحمد إن

أتقدم و البحث، هذا إنجاز على أعانني الذي إال هو، نافع وال

  مقداد، محمد / رالدكتو القدير أستاذي إلى الشكر بجزيل

وأتقدم ، البحث هذا إلنجاز علم أو جهد بأي يبخل لم الذي

، يوسف حسين عاشور/ بجزيل الشكر إلى األستاذ الدكتور

خليل أحمد النمروطي لتكرمهم بالحضور لمناقشة / والدكتور

  .موضوع الدراسة

 ودنيوز ساعدني من كل إلى والعرفان الشكر بجزيل وأتقدم

 من للعديد واآلراء والتدقيق واإلرشاد هبالمعلومات وبالتوجي

 الجزيل الشكر وكذلك، البيانات والمعلومات مصادر

 الكرام وأساتذتها العليا الدراسات كلية على للقائمين

 .جميعاً لهم والتوفيق بالتقدم التمنيات مع األفاضل،

  ..... الصالحين ولي واهللا
  
  هاني يوسف شرف
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 الشهداء في سبيل اهللاأرواح لى إ -

 إلى أمي وأبي -

 لى زوجتي وابنتيإ -

 خواني وأخواتيإإلى  -

 إلى أصحابي وأقاربي -
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  :المقدمة) 1.1
ة    ر وظيف اجتعتب ة اإلنت ةالتخطيط ومراقب ي اإلدارة الحديث ية ف ات األساس ن العملي د ،  م ال توج ف

ا وب           إدارية تخلو من نظام رقابة، يت      تنظيم   أو   عملية تخطيط  ى نهايته دايتها إل ال من ب ذه ابع األعم  ه

سهل عملي           ة ت سويق  هالعملية تؤمن اإلدارة جودة المنتج بطريق شكل أفضل      ها ت ستهلك ب شير  و، للم ت

سقة في مجال           ستخدام اووظيفة تخطيط ومراقبة اإلنتاج إلى عمليات تصميم         ة ومن  إجراءات معين

شطة     ة جوانب األن ة آاف ة ومراقب إن تخطيط   وضع الخطط اإلنتاجي ة، ف صفة عام ا وب ة به المتعلق

ة          ومراقبة اإلنتاج هو المسئول      ات الالزم ام بالعملي سياب العن القي اج       ن  العمل داخل مراآز اإلنت

صــنيع      ل الت ام  مراح اج إلتم ة اإلنت دفع عملي رى ب ة األخ شطة اإلنتاجي وم األن ا تق ة، بينم المختلف

 األخرى الصناعات لكل األساس المعدنية ناعاتالص تعتبر و،)2001، حمود وآخرون( والتوزيع

ق بال خاصًا ة  مجاالت  في فيما يتعل ة  الحياتي د من    حيث أن   واإلنتاجي اك العدي صناعات هن د   ال تعتم

  .عليها بشكل آبير

ساهم  ، حيث العالم دول جميع في آبيرة أهمية ذات الصغيرة المشروعات برعتت أن تلك المشاريع ت

ومي    القتصاديةابنسبة آبيرة في التنمية      ال نجد أن          ،  على المستوى الق ى سبيل المث من  %  37فعل

ات   عامل في500الصغيرة التي توظف أقل من  المنشآت وم  المتحدة  الوالي  ،جبالتصدير للخار   تق

 الصادرات، إجمالي من 30 %بتصدير تقوم اليابان في والمتوسطة الصغيرة األعمال منشآت وأن

ا  ساهم  بينم صغيرة  شآتالمن  ت ل  األال دا  في  عامل  100 من  ق الي  من %  25 بنحو  هولن  إجم

صادرات  صناعية  ال ضا  ، )29ص ، 2004، صقر ( ال شآت  تلعب أي صغيرة  المن ًا  ال  في  دورًا هام

ة  المتحدة  الواليات ففي، التوظيف و  األمريكي شآت  فرت ا  يعمل  التي  المن ل  به ة  من  أق  موظف  مائ

 المملكة وفى ،المنشآت التي تعمل في قطاع الخدمات في جديدةال العمل فرص من % 80 حوالي

الي  من %  36حوالي  ) عامل 20 من أقل (الصغيرة المنشآتتمثل  المتحدة، داد  إجم املين ال أع ، ع

صغيرة  المنشآت فظتو اليابان وفى ل من      والمتوسطة  ال ا أق  موظف حوالي   500 التي يعمل فيه

 ).28ص ، 2004، صقر (من جملة العمالة الصناعية%  74

ارات ، تبلغ نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة، في         العربية على مستوى الدول  أيضا     % 94 اإلم

ة             %  92وفي البحرين وسلطنة عمان، ودولة قطر، قرابة         سعودية بلغت قراب ا وفي ال في آل منه

ة % 75 ة الكويت فبلغت قراب ي دول ا ف م ، وم% 78، أم تثماراتالان حيث حج ي س ة ف  الموظف

طة  صغيرة والمتوس صناعات ال صاءاتو، ال شير اإلح و   ت ل نح سعودية تمث ى أن ال ن %  60إل م

سبة  هذه الموظفة في    ستثماراتالاحجم   م  % 18.2 الصناعات بدول المجلس، تليها اإلمارات بن ، ث

سبة   ت بن سبة  و، %8الكوي ان بن سبة   % 7.1عم ر بن م قط سبة  % 3.8، ث البحرين بن  %2.9، ف

  ). 2005 ،مؤسسة نسيج(
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ل من                   ام    20أما في فلسطين  فقد بلغ عدد المؤسسات التي توظف أق ارب  ،2004عامال ع ا يق   م

مجموع المؤسسات وتوظف هذه المؤسسات ما مجموع        % 99.07مؤسسة أي ما نسبته       96374

د       ،من مجموع األيدي العاملة المتاحة     % 82سبته  عامًال أي ن   210476 صناعي فق  وفي القطاع ال

ا          13388بلغت المؤسسات العاملة في هذا القطاع        املين به  ،عامال  58135مؤسسة وبلغ عدد الع

ل من              امًال   20وبلغ عدد المؤسسات الصناعية التي توظف أق سبته    13046ع ا ن % 97.46أي م

ه      م  ا مجموع ف م صناعية وتوظ سات ال وع المؤس سبته    43698ن مجم ا ن ن % 75.2أي م م

  .)2006، البحيصي (مجموع العاملين في هذا القطاع

رًا ى  نظ ن   إل ر م زه يعتب اع غ اطقأن قط ك المن ي تمتل صادا الت عيف اقت سبب، ًاض ي  ب ود الت  القي

ام م   باإلضافة إلى عد    ، اإلسرائيلي حتاللالايفرضها   ة   ارمو التخطيط    ة بعملي  االهتم اج ف  قب  هن إاإلنت

ز  ضروري الترآي ن ال ى أصبح م اعل دور الفع ذي  لال هال يط تلعب ة التخط ة عملي اج ومراقب   اإلنت

ات وظروف القطاع       بحيث تساعد  ذي  ، في إيجاد مخرج يتماشى مع إمكاني ى    دورهب  وال ساعد عل ي

ا       هتمامالالكي يتحقق ذلك يجب     و ،جزيادة وتحسين اإلنتا   ة وإدارته ا اب بالمؤسسات اإلنتاجي  عتباره

   .اإلقتصاديالقوة الفاعلة للنمو

ة                     ة والمنتجات الفلزي سية وهي المنتجات الالفلزي سام رئي ة أق تصنف الصناعات المعدنية إلى ثالث

دا اآلالت   ادن ماع ات المع ة ومنتج ذا التق ، القاعدي ث أن ه ام مسيحي عه ق صناعات  بوض اد ال  إتح

صاد  وزارة الهندسية والمعدنية بالتنسيق مع   سطينية     االقت صناعات الفل ام لل اد الع وطني واإلتح ،  ال

شأة المنتجة                      إضافة إلى ذلك أن منتجات المعادن لها أشكال وأنواع متعددة وهي تنسب حسب المن

  .)2005 ،والمعدنية الهندسية تحاد الصناعاتإ( له

ة         ولكنها دراسة    إحصائياتإن عمليه الرقابة ليست مجرد جمع بيانات و        ائج المحقق ين النت ه ب مقارن

ارة عن        تخطيط و حيث أن    وبحث أسباب الخالف     المعدالت الموضوعة مقدماً  و اج عب ه اإلنت مراقب

شاط         ة إجراءات منظم  ستخداماوتصميم   ة بالن ، رمنصو (  في وضع الخطة ومراقبه العوامل المتعلق

  .)323 ص 1978

ز عل    أصبح من الضروري   على ما تقدم     بناًء ذي تلعب      ىالترآي دور ال ة      هال ة التخطيط ومراقب  عملي

ا                اإل ة في مجال المع صغيرة العامل صناعية ال دور      دن  نتاج في تنمية المؤسسات ال ى ال باإلضافة إل

  . زيادة الدخل القوميفي وفي خلق فرص عمل و،اقتصادياتنمية الالفعال الذي تلعبه في 

  : الدراسة ةمشكل) 1.2
صناعات    ج لها أهمية آبرىعملية التخطيط ومراقبة اإلنتا إن    ة ال إن   ، في تطوير وتنمي الي ف  وبالت

تج في جودة   ضعف  و ،ظهور عيوب في التصنيع    يؤدي إلى يمكن أن    بها   االهتمامعدم   ادة   المن وزي
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ة   ة اإلنتاجي اليف العملي شأة  ضعف  و، تك درة المن سويق  في  ق ات ذا  و، منتجاته د ه ؤدي ق ى   ي شل إل ف

  : الدراسة تكمن في التساؤل التالي وبالتالي فإن مشكلةالمنشأةإغالق و

هل يؤدي عدم تطبيق عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في المنشآت الصغيرة إلى ضعف في جودة                

شل   ، وضعف قدرة المنشأة في تسويق منتجاتها     ، وزيادة تكاليف العملية اإلنتاجية   ، المنتج وبالتالي ف

  ؟ وإغالق المنشأة

  : أهداف الدراسة) 1.3
  : أهداف الدارسة في النقاط التالية   تتلخص

دى       .1 زة وم اع غ ي قط ة ف صناعات المعدني ع ال ى واق رف عل اج التع ي اإلنت ساهمتها ف  م

 .الصناعي

  . بالصناعات األخرىارتباطهاالتعرف على أهمية الصناعات المعدنية ومدى  .2

ة                   .3 صغيرة العامل اليف المنتجات في المؤسسات ال ى جودة وتك  دراسة العوامل المؤثرة عل

 .بمجال الصناعات المعدنية

 التي تواجه تطبيق عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في المؤسسات      اآلالتعرف على المش   .4

 . والمعوقات التي تؤثر على عدم تقدم ونمو تلك الصناعات،الصناعية

 . اإلدارة العليا بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاجاهتمامدراسة مدى  .5

  :أهميه الدراسة) 1.4
  :نبع أهمية الدراسة في النقاط التاليةت     

سلط  التي  النادرة الدراسات من تعتبر هذه الدراسة -1 ى  الضوء  ت ة    عل دور التخطيط ومراقب

 .اإلنتاج في تنمية الصناعات الصغيرة العاملة بمجال الصناعات المعدنية بقطاع غزة

إزالة المعوقات  م الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي بدورها قد تساعد على            تساه -2

 .التي تعاني منها الصناعات المعدنية بقطاع غزة

ى   -3 ر إل ت النظ تغاللاتلف ة  س وارد المتاح شك الم اج   ب ي اإلنت ادة ف ق الزي ا يحق ال مم  ل فع

اج من خالل         ة     وبالتالي تخفيض تكاليف اإلنت ين الوظائف اإلنتاجي سيق ب ل   التن ا يكف بم

 .لمنتج النهائيتحسين جودة ارفع آفاءة التشغيل، وبالتالي 

ا ترشيد عمليات التشغيل وتطوير مستوى الخدمة،        -4 وفير      مم ى ت ؤدي إل تثمارات الا  ي  في   س

 .  الطاقة والمخزون

اج بالمؤسسات       هذهتساهم   -5 ين في إدارة اإلنت احثين والمهتم الدراسة في فتح آفاق جديدة للب

ساعد في عالج المش    دورها ت ي ب ديم المقترحات الت ى تق صناعية باإلضافة إل ي اآلال  الت

 .ا ألهدافهالمنشأة يساعد على تحقيق هتواجه إدارة اإلنتاج وهذا بدور
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  :فرضيات الدراسة) 1.5
 .المنشآت واستمرار استقرارفي  التخطيط ومراقبه اإلنتاج  عمليهساهمت -1
 .في تحسين جودة المنتج  التخطيط ومراقبه اإلنتاجعمليهتساهم  -2
 .ية اإلنتاجيةلتكاليف العمتخفيض  في  التخطيط ومراقبه اإلنتاجعمليهتساهم  -3
 .القدرة التنافسية للمنشآتزيادة  في التخطيط ومراقبه اإلنتاج عملية تساهم -4
  :متغيرات الدراسة) 1.6

ر • ستقلة اتالمتغي ساهمة  :الم ةم يط و عملي اج التخط ه اإلنت ن   ،مراقب ر م اس آمتغي  وتق
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 . المنشآتواستمرار راراستق .1

 .جوده المنتج النهائي .2

 .تكاليف اإلنتاج .3

 .القدرة التنافسية .4

  :ية الدارسةمنهج) 1.7
صيلية حول            يستخدم الباحث      شكلت المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتف  هم

ه   ة ب واهر المتعلق م أدق للظ ق وفه ات  ، ولتحقي ع البيان تم جم ادوي ى باالعتم ة  عل صادر األولي الم
وأيضَا يتم جمع    ، المتمثلة في توزيع اإلستبانات والمقابالت الشخصية ومالحظة الباحث المشارآة        

ائل الماجستير       البيانات من خالل المصادر الثانوية المتمثلة في ا        دآتوراه لبيانات المنشورة برس  وال
   .ودة بالكتبوالنظريات الموج،  الوطنياالقتصادوالتقارير المنشورة في وزارة 

  : الدراسةمجتمع  )1.8
غ يب  شات  عدد  ل صغيرة   المن صناعات  مجال  في  تعمل  التي ال ة  ال  1187 غزة  قطاع  في  المعدني

سطيني      حسب   منشأة ام    ما نشره مرآز اإلحصاء الفل ة ب     2008 لع م الجدول    وهي مبين ، )5.1( رق

دو م  ق ععمت امل لجمي سح ش ي ل م شآت الت ن  المن شغل م ى 5ت امال 19 إل ددها  ع غ ع ا ويبل فيه

  . منشأة)134(

  :الدراسات السابقة) 1.9
ة لموضوع               ي  صلة المباشرة أو المقارب سابقة ذات ال ذا الجزء من الدراسات ال ، الدراسة عرض ه

اج  موضوع تخطيط ومراقبحيث أن   ي قطاع غزة ة اإلنت ر من ف ة ألي  الموضوعات يعتب المهم

اج      و  ،دراسة تتعلق بمجال اإلنت ة       دور  ال  يبحث    فه ه عملي ذي تلعب اج       ال ة اإلنت من  التخطيط ومراقب

اءة اةوجه سين آف ي تح ا ف ر اإلدارة العلي صناعية نظ سات ال وض ،لمؤس ي النه ساعدة ف  والم

                                                 
  .يتم قياسها عبر اإلستبانة وفق آراء العينة المستهدفة) Dummy variables(المتغيرات الصماء هي ) 1
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صاد وطنيباالقت إ،  ال ك ف ى ذل ك ن إضافة إل ي تل ين ف احثين والمهتم دة للب اق جدي تح آف الدراسة تف

زة    صناعية بغ سات ال ي المؤس اج ف ات     وإدارة اإلنت ع إمكاني ى م رج يتماش اد مخ ي إيج ساعد ف ت

اع   روف القط صناعية لوظ سات ال وير المؤس الي ،تط م وبالت صول ت ا  عالح ى بعض الدارس  تل

ة          ،الدراسةمقاربة لموضوع   ال د       فمنها دراسات محلية متعلقة بتطوير وتنمي ات للعدي ة المعوق وإزال

صناعات الخشبية         من الصناعات مثل     سيج وال ة والن صناعات الغذائي ة و ال عن  دراسات   و ،المعدني

صناعة  اء ال صادتطوير وبن سطين واالقت ي فل ام ف شكل ع ة  ب ة واألجنبي دول العربي ذات وهي وال

  :  وهي آالتالي الدراسةمقاربة لموضوعصله و

  : الدراسات المحلية)1.9.1

ول-1 م ،  مكح صغير ، )2003(باس ال ال اع األعم صائص   ةدور قط سطين الخ مال فل ي ش  ف

  .حتياجاتالوا

ة   ذه الدراس ت ه سطين  تناول مال فل ي ش صغيرة ف ال ال اع األعم م   ،دور قط تخداموت نهج اس  الم

ي تخدمت، الوصفي التحليل ة اواس اتإل الدراس ع البيان تبانة لجم ع ،س امل لجمي سح ش ل م م عم  وت

  . مشروع1737المنشآت وعددها 

شاآل        :الدراسة وهدفت الدراسة  ى خصائص وم صغيرة في شمال         واحتياجات ف عل شاريع ال  الم

ة          فلسطين وذلك من خالل تحليل البيانات ا       لتي جمعها مرآز بيسان ويشمل ذلك التعرف على طبيع

شاط   سب الن ا ح ث توزيعه ن حي صغيرة م شاريع ال صاديالم اج االقت روف اإلنت ة ظ  و طبيع

ى أداء      رف عل ى التع ة إل دف الدراس ضا ته ساندة وأي دمات الم ة واإلدارة والخ سويق والعمال والت

  .د على تحسين أدائهاومشاآل هذه المشاريع لتحديد احتياجاتها التي قد تساع

ا        : نتائج الدراسة  أهم ومن تم تمويله شاريع ي اك م ًا وهن ا ذاتي تم تمويله تبين بأن معظم المشاريع ي

ا                  ،من خالل قرض شخصي    دة منه شاآل عدي صغيرة تواجه م شاريع ال ان الم ين ب ضا تب نقص  :  أي

ام  واد الخ ي المعل ، م نقص ف اج وأن       وال زين واإلنت التوزيع والتخ ق ب شاآل تتعل ة وم ات الفني وم

سويقية        ة والت االت اإلداري ي المج ة ف ساندة خاص دمات م ى خ اج إل صغيرة تحت شاريع ال الم

  . واإلنتاجية

ا          التوصيات  أهم ومن وفر آل م ة يجب أن يت ا الدراسة هو بأن شاريع     التي توصلت إليه زم الم يل

دريب في                 الصغيرة آل ما يلزمها من نوا      تم الت ة ويجب أن ي ة ومالي حي تنظيمية و فنية وتكنولوجي

ال         ي مج شاريع ف ة الم ورة لخدم ة متط ز تكنولوجي شاء مراآ تم إن الي وأن ي يط الم ال التخط مج

ات              االستشارات ع بيان تم تجمي وفير قاعدة معلومات بحيث ي تم ت الفنية وضبط الجودة ويجب أن ي

صاد اج وم ة اإلنت ن تقني اد إدارة ع تم إيج اج وأن ي ة لإلنت اييس المقبول فات والمق رها والمواص

  .متخصصة في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة
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ة  في المؤثرة العوامل، )2005(محمد ،  مقداد-2 املين  إنتاجي ة  دراسة  "الع ى  تطبيقي  قطاع  عل

  " غزة قطاع في الخشبية الصناعات

م  وآذلك قياسها، طرق يتها،أهم اإلنتاجية، مفهومتناولت هذه الدراسة  ؤثرة  العوامل  أه ا،  الم  فيه

 التي  والمعوقات المشاآل ومدى األقصى، انتفاضة ظل في الفلسطيني االقتصاد واقع تعرض آما

ا،  دار  يواجهه ا  تعرض  التي  الخسائر  ومق ذه  خالل  له رة،  ه المصادر   الدراسة  واستخدمت  الفت

ع البيان ة لجمي ة والثانوي صميم ااألولي ي ت ة ف تبانة ت وتمثلت المصادر األولي ا إس م توزيعه ى ت عل

ة  ن  عين ة م ة    131مكون ع الدراس غ مجتم شأة وبل والي  من ي   600ح ل ف شأة تعم صناعات من  ال

  .الخشبية

ى  وهدفت الدراسة   ى   إل ع  التعرف عل صناعات  قطاع  واق ه  غزة  قطاع  في  الخشبية  ال  وأهميت

صادية الا ساهمة  ودرجة  قت ذا  م اتج  في  القطاع  ه ي،  الن ا  المحل ى  ويهدف  آم د  إل  العوامل  تحدي

ة  ؤثرة  المختلف ى  الم ة  عل املين  إنتاجي صناعات  قطاع  في  الع د  غزة،  قطاع  في  الخشبية  ال  وتحدي

ات  سبب  التي  المعوق ة  مستوى  ضعف  ت ذا  في  اإلنتاجي ة  القطاع،  ه ى  التوصل  ومحاول  بعض  إل

  .اإلنتاجية مستوى رفع في يساعد مما المعوقات،  هذهعلى للتغلب الحلول

ائج الدراسة      املين من خالل تطوير        ومن أهم نت ة الع ادة إنتاجي ة يمكن زي ة  الخدمات  بأن  المالي

اييس  المواصفات  مؤسسة الحرة وتأسيس الصناعية والمناطق الصناعية المدن هيئة وإنشاء  والمق

والعمل على تطوير  الصناعي التأهيل الفلسطينية والبدء ببرنامج اتللصناع العام تحادإلا وتأسيس

 نظام وجود عدم يعني مما اإلدارة، في العائلي النظام المنشآت  أيضا تبين بأن معظم،البنية التحتية

اج  وتنظيمية و أن هناك عمومية مالية مشاآل من ذلك ينتج عن وما إداري،  تخصص  وعدم  اإلنت

شآت  معظم في ة، الع المن ا  امل ي  مم الي   انتظام  عدم  يعن اج، وبالت اع  اإلنت ة  ارتف ى     التكلف  إضافة إل

  .طرق حديثة استخدام إلى اللجوء وعدم ، المنتجات صناعة في التقليدية الطرق على عتمادالا

اج،  في  التخصص  نظام تطبيق محاولةالتي توصلت إليها الدراسة هو ب التوصيات أهم ومن  اإلنت

ى   القطاع هذا في العاملة المنشآت برعاية قومت جهة طريق عن وذلك ق  والعمل عل ة  خل  عمل  آلي

سطينية،  المواصفات وهيئة الخشبية الصناعات تحادإ بين ك  الفل واد  وفحص  لوضع  وذل ام  الم  الخ

تج  ائي  والمن تم    ،النه ضا أن ي ل  وأي دريب  مؤسسات  دور تفعي ي  الت سطيني،  المهن ك  الفل ع  وذل  لرف

  .ومهرة فنيين عمال إلى وتحويلهم العاملين آفاءة

 فلسطين في الصغيرة الصناعات إنتاجية على المؤثرة العوامل، )2006(محمد ،   نوفل-3
  .))ةغز قطاع في المعدنية الصناعات على تطبيقية دراسة((

سطين  في  الصغيرة المعدنية الصناعات إنتاجية على المؤثرة العوامل الدراسة تناولت هذه  مع  فل

ي   الدراسة األسلوب التحلي  واستخدمت ، غزة قطاع في الصغيرة المعدنية عاتالصنا حالة دراسة ل
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ة           واستخدمت، الوصفي  الدراسة المصادر األولية والثانوية لجميع البيانات وتمثلت المصادر األولي

شأة  145 مكونة من  عشوائيةتصميم إستبانة تم توزيعها على عينة    عمل المقابالت و  في   ة   من معدني

  .مجال الصناعات المعدنية منشأة تعمل في 242دراسة حوالي وبلغ مجتمع ال

دف  ة  يل إ الدراسة  ته ة  الطرق  معرف ي  المؤدي ذليل  إل ات  ت ز  العقب تج  ردو وتعزي دني  المن  المع

ى  للتغلب  وتوصيات سياسات وضع على العمل وآذلك والقومي، المحلي الناتج فياهمته ومس  عل

  .الصغيرة المعدنية الصناعات مشكالت

ؤثر  وخارجية داخلية عوامل بأن هناك  التي توصلت إليها الدراسةهم النتائجومن أ شكل  ت و  ب  يق

ى  ة  عل صناعات  إنتاجي ة  ال صغيرة  المعدني ل    ،ال ة تتمث  اإلجراءات   في  حيث أن العوامل الخارجي

تيراد ا يف إسرائيل على عتمادالوا، المعدنية الصناعات إنتاجية على سلبًا تؤثر التي اإلسرائيلية  س

دة  وأسعار البنوك دور ضعف فهي الداخلية العوامل وأما الغيار، وقطع واآلالت الخام المواد  الفائ

ل  من الصغيرة المعدنية المنشآت تواجهها التي البنكية واإلجراءات المعامالت وصعوبة العالية  قب

ذاتي،  التمويل على عتمادالوا المالية، والمؤسسات البنوك سو  قتصار او ال ة  المنتجات  يقت  المعدني

سبة  رة  بن ى  آبي ة  المؤسسات  دور وضعف  غزة  قطاع  عل سلطة  والخاصة  العام ة  وال  الوطني

  .الفلسطينية

ا  توصلت  التي  أهم التوصياتمن و ى  العمل  ضرورةب  هي  الدراسة  إليه ر  عل ابر  تحري  من  المع

ات  خالل  من اإلسرائيلية السيطرة سياسية  والمعاهدات  االتفاقي ة،  ال ى  والعمل  والتجاري ل  عل  تفعي

ساند  دعم  في  والبنوك المالية المؤسسات دور صناعات  ةوم ة،  ال ى  والعمل  المعدني شاء  عل  بنك  إن

صناعات  تحادإ دور وتفعيل للصناعة، مرآزي معلومات بنك وآذلك الصناعية، بالتنمية خاص  ال

ة  صاد  ووزارة والهندسية  المعدني وطني  االقت  صناعاتال  قطاع  لتطوير  الخاصة  والمؤسسات  ال

  .المعدنية

ي-4 ة ،  المغن ات   ، )2006(أمي ي قطاع ستخدمة ف ة الم سالمة المهني ن وال راءات األم ع إج واق

  . في غزةةالصناعات التحويلي

 في التحويلية الصناعات قطاع منشآت تعيشه الذي الواقع على التعرف إلى الدراسة تناولت هذه

ة   واستخدمت، ليلي الدراسة المنهج الوصفي التحواستخدمت،  غزة قطاع  الدراسة المصادر األولي

ي    ة ف صادر األولي ت الم ات وتمثل ع البيان ة لجمي تبانةوالثانوي صميم إس ة  ت ى عين ا عل م توزيعه  ت

صناعية       مجتمع الدراسة     يشمل و ،صناعية منشأة   258مكونة من   طبقية  عشوائية   شآت ال ة المن آاف

 .1997 حسب إحصائية عام  منشأة3413وعددها 

ى  هدفت الدراسة   د  إل ك في     أهداف  تحدي ة وذل سالمة المهني ى  التعرف  ال ع االو عل ذي  ق ش  ال  هتعي

ا ا حيث من غزة قطاع في التحويلية الصناعات قطاع آتمنش ل  لتزامه سالمة  المختصين  بتأهي  بال
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ة،  والصحة  ق  المهني وفير  وتطوير  وبتطبي ة  وت وائح  األنظم وانين  والل سالمة  الخاصة  والق  بال

ى  الرقابة في والخارجية الداخلية الجهات تلعبه الذي الدور حديدوت، المهنية والصحة شآت  عل  المن

ى   يةالصناع ى  التعرف  باإلضافة إل  مجال  في  العمل  أصحاب  آراء في  اختالف  وجود  مدى  عل

 .الشخصية السمات من مجموعة وبين المهنية والصحة السالمة

اك  أن الدراسة هي ب إليهاالتي توصلت ومن أهم النتائج  ة  هن ة  ذات هرتباطي ا عالق  إحصائية  دالل

ين  ة  ب سالمة  إجراءات  فعالي ة  والصحة  ال ي  المهني زام  نوب ق  االلت وفير  بتطبي ة  وتطوير  وت  األنظم

 والصناعية، الرقابية المؤسسات صعيد على المهنية والصحة بالسالمة الخاصة والقوانين واللوائح

ا  ائج  أوضحت  آم اك  أن النت ة  هن ة  ذات ةرتباطي  إعالق ين  إحصائية  دالل ل  مستوى  ب ى  التأهي  عل

ة  المؤسسات  صعيد  صناعية  الرقابي ين  وال ة  وب سالمة  راءاتإج  فعالي ة،  والصحة  ال ا  المهني  آم

 العمل، وإصابات بحوادث الخاصة التقارير بعمل تهتم ال الصناعية المنشآت بأن النتائج أوضحت

 بتطبيق الصناعية المنشآت لتزاما عدم حالة في تأديبية إجراءات تتخذ ال الرقابية المنشآت أن آما

 .اإلجراءات هذه تخاذاب تهتم الصناعية تالمنشآ أن حين في المهنية والصحة السالمة قواعد

ام  بضرورة  الدراسة  أوصت  ة  المؤسسات  قي ا  بممارسة  الرقابي ة  أعماله ى  الرقابي شآت  عل  المن

 واللوائح األنظمة تطوير عملية في المحلية الدراسات استخدام وضرورة دورية، بصفة الصناعية

 بأهمية العمل أصحاب توعية رورةبض أوصت آما المهنية والصحة بالسالمة الخاصة القوانين و

وفير  وضرورة  العمل، وإصابات بحوادث الخاصة التقارير عمل ة  عمل  ظروف  ت املين،  آمن  للع

  . المهنية والصحة السالمة أمور لمراقبة مفتشين بوجود هتمامالا وضرورة

اة الم طريق  عن اإلنتاج خطط بناء في اإلنتاجية معدالت ستخداما، )2006(فؤاد ،  عودة-5  حاآ

  .غزة قطاع في والمالبس النسيج قطاع على تحليلية تطبيقية دراسة

ذه  تناولت  شكلة  الدراسة  ه اء  م اج  خطط  بن سيج  شرآات  في  اإلنت  غزة  قطاع  في  والمالبس  الن

اج  مراحل  من مرحلة لكل الالزمة اإلنتاجية معدالت حساب بعد المحاآاة ستخداماب ة  اإلنت ، المختلف

تخدمت ي  واس في التحليل نهج الوص ة الم د ،  الدراس دتوق ة   اعتم صادر األولي ى الم ة عل  الدراس

ة اتوالثانوي ع البيان م ،  لجم تبيان ت صميم إس ي ت ة تمثلت ف ىهتوزيعحيث أن المصادر األولي   عل

ة من   طبقية عشوائية   عينة   شأة    200 مكون سيج والمالبس          من غ مجتمع      ، تعمل في قطاع الن د بل وق

 . شرآة تعمل في هذا المجال648الدراسة 

 التصنيع لعمليات زمنية إنتاج خطط بناء بهدف اإلنتاج معدالت تقدير :وأهم أهداف هذه الدراسة 

اة وتح  أسلوب الم باستخدام س والمالب النسيج شرآات في د حاآ ؤثر  التي  العوامل  دي ى  ت دير  عل  تق

ى  والمالبس النسيج شرآات في اإلنتاجية لمعدالت التكلفة شاء  باإلضافة إل اج  خطة  إن  مرتبطة  إنت
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ة  التنفيذ تحت نتاجإ لعملية بالزمن اة  باستخدام  دراسية  آحال امج  المحاآ ا  وبرن ار او أرين  الحل  ختي

  .األمثل

اج  خطط  تحضير  في  عليها عتمادالا ثم ومن لإلنتاج نماذج عمليتم  بأن : ومن أهم النتائج  اإلنت

ات  أن حين  في  غزة،  قطاع  في والمالبس النسيج شرآات في واسعة بصورة تستخدم ل  تقني  تحلي

دم  إضافة  ضعيفة،  بصورة تستخدم اإلنتاج برامج لتحضير والزمن اإلنتاجية ة  لع ة  المعرف  المطلق

ة  دراسة  ألهمية الشرآات إدراك دمع أيضا واضحا وآان المحاآاة، ببرامج اء  اإلنتاجي  خطط  وبن

 استخدام إمكانية الدراسة أثبتتو , اإلنتاج لخطط المستمر التعديل أسباب يفسر مما السليمة اإلنتاج

سيج  قطاع  في  العاملة الشرآات في اإلنتاج وخطط النماذج بناء في بالحاسوب المحاآاة برامج  الن

  .والمالبس

ة  التدريب لعمليات الملحة بالضرورة ي هالدراسةتي توصلت لها  الوأهم التوصيات  نحو  الموجه

سيج  شرآات في العاملين قدرات وتنمية تحسين اس  طرق  استخدام  في  والمالبس  الن ة  قي  اإلنتاجي

رامج  واستخدام اإلنتاج، نماذج بناء على وتدريبهم سليمة، إنتاج خطط بناء من لتمكينهم اة  ب  المحاآ

  .اإلنتاج خطط لبناء المحسوبة

  .غزة قطاع في والمعدنية الهندسية الصناعات واقع ،)2006( فؤاد  السمنة،-6

ل  الدراسة هذه تناولت صناعات  قطاع  تحلي ة  الهندسية  ال شاآل  حيث  من  والمعدني ات   والم المعوق

ول  ا  المطروحة  والحل ات    و ،له ى المعوق ة  المقومات  و رآزت الدراسة عل ة  صناعة  إلقام  معدني

سة  وجه  في  الصمود قادرة على طورةمت منافسة وانين  و المناف ة  الق ات  الدولي  تنفي  التي  واالتفاقي

  .وتداعياتها العولمة نظام ظل في محمية غير أي حرة أسواق أسواقنا الفلسطينية

 من  والهندسية، المعدنية الصناعات قطاع وتحديث وتطوير تنمية على  إلى العملوهدفت الدراسة

ل  خالل  ع  تحلي ى  والتعرف  ناعاتالص  واق ة  عل شاآل  طبيع ات  الم ق  التي  والمعوق ة  من  تعي  تنمي

  .عالمستطا قدر وتذليلها عالجها على والعمل والمعدنية، الهندسية الصناعات قطاع وتطوير

ائج  أهم  ومن  ا  توصلت  التي  النت أن   الدراسة  إليه اك ب ائج  هن ة  نت صناعة  خارجي ل في   بال  تتمث

تقاللية ا ابر  س سطينية،  المع اء  وجود  دمع و الفل ة  وبحري  جوي  مين تيراد الا لعملي  والتصدير،  س

ع  باإلضافة إلى والشحن النقل تكاليف رتفاعا ر  اإلسرائيليين  من واد  سلعة  330 من  ألآث ة  وم  أولي

 في البدء أجل من واضحة إستراتيجية وجود عدم وهي الداخلية أما والهندسية المعدنية للصناعات

صناعات  قطاعات  وتحديث  تطوير ة ال ال اطق  وجود  عدم  مع  معدني  عدم  وصناعية  وتجمعات  من

  .الصناعة لقطاع وتطوير دعم برامج وجود عدم  إضافة إلىالبنوك قبل من مالية تسهيالت وجود

ى  بضرورة العمل الدراسة هي إليهاالتي توصلت  التوصيات أهم ومن اد  عل اخ  إيج تثماري ا من  س

اء  المطار وتشغيل المعابر، على األمني الفلسطيني التواجد األموال، رؤوس جذب على يعمل  وبن
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اء  ة  وضع  البحري،  المين صناعات  مسار  لتوضح  إستراتيجية  رؤي ة،  الهندسية  ال اد  والمعدني  إيج

بح  سياسة  تيراد،  لك اد  االس اطق  إيج ة  وتحديث  وتطوير  بحث  مراآز تطوير   صناعية،  من  هيئ

  .ةالفلسطيني المواصفات

داد -7 د  ،   مق اق ، )2007(محم صناعات  اعقط  نمو  آف ة  ال سطين دراسة   في  الغذائي ة  فل  حال

  .غزة قطاع في الغذائية الصناعات

 أحد من   تعتبرالتي و، فلسطين في الغذائية الصناعات لقطاع التنموية اآلفاق تناولت هذه الدراسة

ي   الدراسة المنهج الوصفي استخدمت التحويلية في فلسطين وقد  تالصناعا أقسام م   ، التحليل د ت وق

ة من خالل        ات األولي ة       جمع البيان ى عين ا إل م توجيه تبانة ت ة عشوائية   تصميم إس ة من   طبقي مكون

شأة156 ة  ،  من شآت العامل ع المن ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم شروبات  ويتك ناعة الم ي ص  ف

 .   منشأة520والتي يبلغ عددها ، والمنتجات الغذائية

صناعات  قطاع  تواجه  التي  والعراقيل المعوقات على التعرف إلى الدراسة هدفت ة الغ ال  في  ذائي

ة  فلسطين، ة  الطرق  ومعرف ى  المؤدي ز  إل ة  المنتجات  جودة  وتطوير  تعزي سطينية  الغذائي ا  الفل  مم

ذلك  للخارج،  والتصدير  المستوردة، المنتجات منافسة من يمكنها ى  العمل  وآ  سياسات  وضع  عل

  . الصناعة هذه اآلمش على للتغلب وتوصيات

ائج  ومن   ا الدراسة     أهم النت اك  :  التي توصلت إليه أن هن ستويات  ضعف  ب دريب  م يم  الت  والتعل

اد الوا الغذائية، الصناعات قطاع في العاملة لأليدي شكل  عتم ر  ب ى  آبي  الحصول  في  إسرائيل  عل

شكل  الذاتي التمويل على عتمادالوا اإلنتاجية، للطاقة الكامل ستغاللالا وعدم الخام، المواد على  ب

ستويات  وضعف  غزة،  اعقط  في  السوق داخل اإلنتاج معظم وتسويق آبير،  وضعف  الجودة،  م

  .المنتجين دعم في الفلسطيني الوطني االقتصاد وزارة دور

 في العاملين قدرات وتنمية الفلسطينية، الغذائية المنتجات بجودة لتزاماالهي  :التوصياتأما أهم 

 دور زوتعزي خارجية، تسويق ومنافذ فرص إيجاد على والعمل التدريب، عبر الغذائية الصناعات

 الفلسطينية، الغذائية المنشآت لدعم الفلسطينية الغذائية الصناعات تحادإو الوطني االقتصاد وزارة

 على التغلب ومحاولة اإلقراض في المصارف دور وتفعيل الغذائية للمنشآت المالي الدعم وزيادة

   .اإلسرائيلية مكان المحلية المنتجات بإحالل المعابر إغالق مشكلة

  :عربيةدراسات ال ال)1.9.2

ر مؤرخ  ( إبراهيم ،  العيسوي -8 شآت       ،  )البحث غي اج في المن ات واإلنت ة العملي تخطيط ومراقب

  .الصناعية حاالت عملية في المملكة العربية السعودية

ة  ذه الدراس ت ه يط    تناول صناعية الخاص بتخط شروعات ال ب إدارة الم ن جوان يا م ا أساس  جانب

اج ة اإلنت م ، ومراقب د ت تخدام وق لوب اس ة أس ة الحال اء   دراس ك إلعط ة وذل اذج عملي رض نم  لع
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اج               ة اإلنت ، صورة متكاملة لألساليب التي تطبقها إدارة هذه المشروعات في مجال التخطيط ومراقب

الل   ن خ ات م ع البيان م جم تخداموت يم   اس ة والتنظ ات اإلنتاجي رة للعملي ة المباش لوب المالحظ  أس

صنع  ي الم داخلي ف م  ، ال ضا ت ابالت وأي ل المق ع ، عم ون مجتم ن  وتك ة م شآت   الدراس ة من أربع

  .تم دراستهم وتحليلهم بالكامل صناعية في المملكة العربية السعودية

ة  دفت الدراس يط        وه د تخط صناعية عن ات اإلدارة ال م ممارس ذي يحك ار ال يف اإلط ى توص  إل

سمات          راز ال ى إب سعودية باإلضافة إل صناعية بال شآت ال ومراقبة العمليات واإلنتاج في بعض المن

ة في مراحل العمل                     العام ام اإلداري سائد في ممارسة المه ة المشترآة والمميزة ألسلوب اإلدارة ال

اج ة اإلنت يط ومراقب ة    ، وتخط يط ومراقب ي تخط ة ف نظم المطبق يم ال ى تقي ة إل دف الدراس ضا ته أي

م               م األداء ومن ث اج و التي تحك راح العمليات واإلنت ة إدارة المشروعات          اقت ة لتنمي ول الممكن  الحل

ة                        ا ة لتحقيق الكمي ة للتخطيط والمراقب اليب الحديث نظم واألس ا في تطبيق ال ع آفاءته لصناعية ورف

  .الجودة والتكلفة

ة   ا الدراس ي توصلت إليه ائج الت م النت اج  أ بوهوأه ه إدارة اإلنت ي تواج شاآل الت م الم ن أه ن م

ة و      ة قصيرة األجل مع               وارتفاع معدل دوران العمال اج فوري  نظام  عدم وجود  استعمال خطط إنت

شكل متكرر     ل حاالت تكدس     أيضا يوجد  .متكامل لمراقبة المخزون من المنتجات النهائية      لمخازن ب

اج      و يط اإلنت ل تخط ات ومراح يط المبيع ل تخط ين مراح سيق ب ي التن اك ضعف ف ث أن ، هن حي

زين       ي تخ الم ف زين واضحة المع ة تخ د سياس دائي وال توج شكل ب تم ب اج ت ة اإلنت ات مراقب عملي

دام اهناك أيضا  أيضا، لخامات والمنتجات ا شاآل تخطيط        في نع ة حيث أن معظم م اليب الرقاب  أس

ات والمعلومات                    ه البيان ذي تلعب دور ال ومراقبة العمليات اإلنتاجية ترجع إلى عدم وعي اإلدارة بال

دم    ةاإلنتاجي اج وع ة لحصر اإلنت ود سجالت منظم دم وج ن ع ك م ضح ذل يد األداء ويت ي ترش  ف

اج والمخزون               دوره مستخداا  مستنديه تحتوي على نماذج خاصة بتخطيط المبيعات وتخطيط اإلنت

  . مراقبة اإلنتاج والمخزونكوآذل

بأن يتم تصميم نظام متكامل لتخطيط ومراقبة       التي توصلت إليها الدراسة هي      ومن أهم التوصيات    

ة ال  ام لمراقب صميم نظ تم ت ة وأن ي ة الحديث س العلمي ى األس اج عل ات اإلنت ن الخام زون م مخ

امج         صميم برن تم ت ة و أن ي يط و الرقاب راض التخط دم أغ ي يخ شكل واقع ة ب ات النهائي والمنتج

ة                      لمراقبة جودة المنتجات إضافة إلى ذلك  يجب تصميم نظم للمعومات في مجال تخطيط ومراقب

ات     اإلدارة العليا وإدارة اإلنتاج وبال     تعلى اإلنتاج حتى يتم ترشيد قرارا     العمليات   تالي ضبط عملي

  .اإلنتاج بالشرآة
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سموم-9 ل،  ال اتستخداما ،)1998 (أم اليب بحوث العملي ة   أس صناعي ومراقب ي التخطيط ال ف

  .الجودة

ة       تناولت هذه الدراسة   صناعة في المملك سعودية     قطاع ال ة  ال دة          العربي ه الجي سم بقابليت ذي يت ، وال

رص     ن الف د م ة العدي ى إقام تثماريةالاعل ةس م ،  المتنوع تخداموت لوب اس صاء أس ع االستق  لجم

ات  ة البيان ن خالل التوجالميداني ى  هم دراء إل دى الم ى م رف عل اعا للتع ة همقتن تخداما بأهمي  س

ات ومدى الج       ك           أساليب بحوث العملي ذلونها في تحقيق ذل ود التي يب ى        ، ه م تطبيق الدراسة عل وت

  .يائية الغذائية، والمعدنية، والكيممجال الصناعاتمصنع يعمل في  95عينة عشوائية مكونة من 

ة  دفت الدراس ى وه انإل ي    بي ي عمليت ات ف وث العملي اليب بح صناعة ألس اع ال ق قط دى تطبي  م

ائل        ب الرئيسية   الدراسةرضية   ف ستندتاالتخطيط ومراقبة اإلنتاج، وقد      ل لوس دم الهائ الرغم من التق

اليب بحو               ذه المصانع ال تطبق أس د   ثاإلنتاج المستخدمة في المصانع، فإن معظم ه ات، وق  العملي

أن               ق ب ة تتعل ات في         ستخدام اتفرعت من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعي اليب بحوث العملي  أس

صناعة، حجم المصنع، المجال           عمليتي التخطيط ومراقبة اإلنتاج يتوقف ع      ذي لى نوع ال  تطبق   ال

ات في                    ،فيه ة في بحوث العملي اليب الحديث ي استخدام األس ا أن وجود نظام للمعلومات ال يعن  آم

ديرين في مدى تطبيق ونجاح                 م المستوى التعليمي للم ا يه اج، آم عمليتي التخطيط ومراقبة اإلنت

  .تخطيط ومراقبة اإلنتاج أساليب بحوث العمليات في عمليتي الستخداما

ائج    أن ا           ومن أهم النت ا الدراسة ب ات في تخطيط           ستخدام  التي توصلت إليه اليب بحوث العملي  أس

ات      وأبنوع الصناعة، وحجم المصنع يرتبط  اإلنتاجومراقبة   اليب بحوث العملي ن نجاح تطبيق أس

الي ستخداماتم فقد ،  بهاهستخدامايتم  الذي يتوقف على نوعية المجال    ات بنجاح     أس ب بحوث العملي

ة، وفي التخطيط                     ل الربحي صيانة، وتحلي وارد، وال في التقليل من انتظار العمالء، وتخصيص الم

دى بعض المصانع إال أن                       و إلضافة منتجات جديدة   د للمعلومات ل وفر نظام جي رغم من ت ى ال عل

ات في                   يذلك لم يؤد   اليب بحوث العملي ام أو التوسع في استخدام أس ى االهتم ة      إل  تخطيط ومراقب

ات في المصانع التي شملتها الدراسة       ستخدامامن أهم عوامل عدم   و اإلنتاج  أساليب بحوت العملي

و  اعاه صين  رتف وفر المخت دم ت ة، وع اليب المتاح ديرين باألس دى الم ل ل تخدامها والجه ة اس  تكلف

ة         الالقادرين على استخدامها، آما أن صغر        تفادة الاحجم يشكل عائقًا في عدم إمكاني اليب     س  من أس

   .بحوث العمليات في مجال تخطيط ومراقبة اإلنتاج

ة يجب         التوصيات أهم ومن ا الدراسة هو أن ة    التي توصلت إليه ديرين بأهمي  ستخدام اإطالع الم

أساليب بحوث العمليات ومجاالتها، وذلك بالتدريب ومساعدتهم بالمستشارين، وآذلك بالعمل على           

  . أساليب اإلدارة الحديثةستخداماهم خلفية علمية في  مديرين أآفاء لديختيارا
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  .إدارة اإلنتاج في المؤسسات الصناعية بدولة اإلمارات، )1993( يوسفدراسة   -10

د                      ةتناولت هذه الدراس    ا تحدي دة جوانب أوله صناعية من ع اج في المؤسسات ال ع إدارة اإلنت واق

ام ة إدا االهتم ذي تحظى ب ل اإلدارةال ن قب اج م ة  االعلي رات اإلنت صناعية بدول سات ال ي المؤس  ف

ة البحوث          استخداموتقوم هذه الدراسة على أساس      ، اإلمارات  الدراسة النظرية المتمثلة في مراجع

ة  ول موضوع الدراس شرت ح ي ن ات الت ع  ، والدراس ى توزي ة عل ة القائم ة الميداني ى الدراس وعل

ة من خالل        وقد تم جمع البيانا   ، االستقصاءات ة           استخدام ت األولي ة من ثالث ة استقصاء مكون  قائم

إدارة        ، حيث أن الجزء األول تكون من معلومات عامة عن المنشأة         ، أجزاء ق ب اني يتعل والجزء الث

اج             ، اإلنتاج ديري اإلنت ارة عن معلومات عن م م     ، والجزء الثالث عب د ت ار وق ة عشوائية     اختي  عين

  .صناعية مؤسسة 500مجتمع الدراسة وقد بلغ ، ة آبيرة مؤسسة صناعي200بسيطة مكونة من 

ة  دفت الدراس ث         وه ن حي صناعية م سات ال اج بالمؤس ديري اإلنت فات م ى ص رف عل ى التع إل

ة           د      ، المستوى التعليمي والخبرة في مجال اإلنتاج والخبرة في الوظائف اإلداري ى تحدي باإلضافة إل

ة اإلم        د             وظائف اإلنتاج بالمؤسسات الصناعية بدول ى تحدي ضا تهدف إل ة المتحدة وأي ارات العربي

  .في إدارة اإلنتاج بصفه خاصة" الحاسب اآللي"المعوقات التي تحول دون تبني التقنية الحديثة

ائج م النت اج تحظى ومن أه و أن إدارة اإلنت ا الدراسة ه ي توصلت إليه ام الت ل باهتم الغ من قب  ب

ا في    اإلدارة العليا  ويتمثل ذلك في العناية التي    ا اإلدارة العلي ار  توليه اج    اختي ديري اإلنت ين م  وتعي

و لكن في    %) 60.3( الحاسب اآللي في إدارة اإلنتاج       استخدامإضافة إلى   ، المؤهلين علميًا وعملياً  

دة             ة المخزون ومعالجة المعلومات وقاع الوقت الراهن يستخدم على المجاالت التقليدية مثل مراقب

صناعية التي شملتها الدراسة                أيضا توجد إدارة   . البيانات ع المؤسسات ال اج في جمي ستقلة لإلنت  م

ه                           ذي تحظى ب ام ال ى مدى االهتم يال عل ذا يكون دل ا وه وتقع هذه اإلدارة في مستوى اإلدارة العلي

  . اإلدارة من قبل اإلدارة العليا

عجز في مواد    إلى أن المشاآل التي تواجه إدارة اإلنتاج في تلك المؤسسات هي ال            توصلت الدراسة 

ام اج     ، الخ ن اإلنت زون م ادة المخ ة وزي ة المطلوب وفر التخصصات الفني دم ت ن  ، وع ين م د تب وق

ل        صائية األق اليب اإلح ات واألس وث العملي اليب بح ة أن أس تخداماالدراس اج  اس ي إدارة اإلنت  ف

  .استخدامابالمؤسسات الصناعية بينما األساليب التقليدية األآثر 

يات م توص ن أه ة  الدوم وم ذات العالق اج والعل يم إدارة اإلنت ى تعل ز عل تم الترآي أن ي ة ب راس

ر   شكل أآب ة ب اليب الكمي ال      ، باألس ي مج ل ف ى العم واطنين عل شجيع الم رورة ت ى ض افة إل إض

داد دورات       ، الصناعة وفي األعمال التي تتفق مع مؤهالتهم وقدراتهم        وأوصت الدراسة بأن يتم إع

  .ي بمجاالت الحاسب اآللي في إدارة اإلنتاجتدريبية تهدف إلى زيادة الوع
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  :الدراسات األجنبية) 1.9.3

ة في قطاع         استخدام  انخفاض أسباب   ، وآخرون ) 2000(دراسة مردهار     -11 ة اإلنتاجي  الطاق

  .الصناعات التحويلية العاملة بمجال الغذاء في باآستان

ة اإلنتاجي     ا أسباب انخفاض    تناولت هذه الدراسة   صغيرة         ستخدام الطاق صناعية ال شآت ال ة في المن

ستان ي الباآ ي  ، ف نقص ف ائي وال ار الكهرب ل انقطاع التي ل مث ن العوام د م ى العدي ي ترجع إل والت

ستخدمت المنهج الوصفي التحليلي وتم عمل مسح شامل        حيث أن تلك الدراسة ا    ، ت اإلدارية الخبرا

  . منشأة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية40لما يقارب 

اج في                  إلى  الدراسة وهدفت ة اإلنت ة التخطيط ومراقب  التعرف على الدور الحيوي الذي تلعبه عملي

ة ال         ، زيادة اإلنتاج وبأقل التكاليف    ة والخارجي ؤثر  ت باإلضافة إلى التعرف على األسباب الداخلي ي ت

  .ستغالل الطاقة اإلنتاجية بأآملهااعلى عدم 

ة    أن   التي توصلت إليها الدراسة ب     ومن أهم النتائج   هناك معوقات تؤدي إلى ضعف استغالل الطاق

اج               ،اإلنتاجية شاآل في اإلنت اني من م شآت       وأن معظم المنشآت تع صناعية حيث أن المن  تواجه   ال

ن  د م ة العدي شاآل المالي ة   ،  الم رات اإلداري دريب والخب رامج الت ي ب نقص ف تخدام  ، وال دم اس وع

ستغل فقط      فقد تبين بأن    ، أساليب إنتاجية حديثة في التصنيع     صناعية ت شآت ال من  % 75معظم المن

ستغل       % 2.5وأن  ، طاقتها اإلنتاجية موضوع الدراسة     شآت ت ة      % 60من المن ا اإلنتاجي من طاقته

ستغل % 10و شآت ت ن المن ة% 65م ا اإلنتاجي ن طاقته ستغل % 30وأن ، م ا% 70ت ن طاقته ، م

ستغل       % 17.5و% 75من المنشآت تستغل    % 17.5و شآت ت ة    من   % 80من المن ا اإلنتاجي طاقته

ستغل       % 7.5و، من طاقتها اإلنتاجية  % 85من المنشآت تستغل    % 15و شآت ت من  % 90من المن

  .طاقتها اإلنتاجية

يات  م التوص ن أه ة      وم ة الحديث اليب العلمي ق األس ب تطبي ة يج ة بأن ا الدراس لت إليه ي توص  الت

صغيرة    ويجب على الحكومة أن تقدم المعاونة والمساعدة أل       ، لتحسين اإلنتاج  صناعات ال صحاب ال

ة      ، والتي بدورها تساهم في التنمية االقتصادية   دريب في المجاالت اإلداري رامج للت وأن يتم عمل ب

  .والتي بدورها يمكن أن تحسن اإلنتاج

ة في              ، )1998(دراسة هيني    -12 صغيرة العامل صناعات ال دور التكنولوجيا في دعم وتطوير ال

  .مجال الصناعة في الدول النامية

تناولت هذه الدراسة استعراض دور التكنولوجيا في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة العاملة في              

ا من                  املين فيه غ عدد الع ى  5مجال الصناعة في الدول النامية والتي يبل  عامل في آل من     50 إل

ة ا الالتيني يا وأمريك ة   ، آس ة المتمثل ة النظري تخدام الدراس ى أساس اس ة عل ذه الدراس وم ه ي وتق ف

  .مراجعة البحوث والدراسات التي نشرت حول موضوع الدراسة
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ى          وقد هدفت الدراسة إلى مناقشة       صغيرة عل صناعات ال  بيان أهمية البرامج الحديثة في تطوير ال

رامج  ة مرتبطةشكل ب ساعدة تقني ع  ، نجاح المشروع بم ود م تعراض بعض القي ه اس ي تواج الت

ة دان النامي ي البل صغيرة ف صناعات ال ز ، ال ى الترآي ىباإلضافة إل رة عل ا المباش  دور التكنولوجي

ة         ،  برامج التنمية  والحديثة ولمتمثلة في   دريب التقني وبرامج الخدمات اإلرشادية والتقنية وبرامج الت

تم             ا تهدف إلى  وأيض، في دعم تلك الصناعات    ة التي ي  بيان الضعف الذي تعاني منة البرامج القديم

  .1970نذ العام  في تلك المنشآت ماتطبيقه

ك                        ستخدمة في تل رامج الم اك ضعف في الب ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أن هن

شآت  شاآل         ،المن ن الم د م ن العدي اني م ستخدمة تع سابقة والم رامج ال ث أن الب ود  حي دم وج ع

درات   تكنولوجيا تتناسب مع       شآت   ق ك المن ة في           ،تل رة العملي ى عدم وجود الخب  إدارة باإلضافة إل

شروع ث ، الم اج واآلالت  حي ام باإلنت ى االهتم ز عل شآت ترآ ك المن أن ، أن تل ين ب شاريع وتب الم

ي  ة ه ع منتجاتهالناجح ب م شكل يتناس ة ب درتها الداخلي ور ق ي تط ستخدمة الت ات الم ا والتقني

  .بالتصنيع

ام            ةوقد أوصت الدراسة بضرور    الجهات   تحديث البرامج المطبقة في تلك المنشآت مع ضرورة قي

صادية                   ة االقت ة في التنمي ا أهمي ا له شآت لم ك المن ز تل ام الجهات      ، الحكومية بتحفي مع ضرورة قي

تخدام            ي اس شآت ف ك المن حاب تل درة أص سين ق ى تح ل عل ه تعم رامج تدريب ل ب صة بعم المخت

  .التكنولوجيا

لمؤسسات الصناعية ديري اإلنتاج في اونشاطات ممسئوليات Tan( ، 1993تان (دراسة   -13

  ).سنغافورة(في 

سنغافورة من       صفات التعرف علىإلىهدفت الدراسة    صناعية ب  مديري اإلنتاج في المؤسسات ال

ارات          م عمل مسح شامل        ،حيث السن والخبرة والوظائف اإلدارية و نطاق اإلشراف والمه ا  وت لم

دراء     نة مخصصة لذلك    من خالل توزيع استبا   ،  منشأة صناعية  101 يقارب ى م اج عل شات   إنت  المن

  .الصناعية

ين        %) 66( أن   هوومن أهم النتائج التي تم الحصول عليها         ارهم ب راوح أعم اج تت من مديري اإلنت

نة وأن ) 40 و 31( ة وأن    %) 46(س ؤهالت جامعي ون م اج يحمل ديري اإلنت ن م م %) 38(م له

سنوات وفيما يتعلق بمسئوليات مديري اإلنتاج      ) 10 – 6(ح بين   خبرة في الوظائف اإلدارية تتراو    

ة  ، جدولة اإلنتاج ، فقد بينت الدراسة أن مدراء اإلنتاج مسئولون عن تخطيط الطاقة اإلنتاجية           مراقب

أن إدارة األشخاص            ، وضع معاير العمل واألمن والسالمة    ، الجودة ين ب ارات تب ق بالمه ا يتعل وفيم

ة وال اراتهم الفني اومه المنتج والعملي ة ب اراتمعرف ة والمه ن ت اإلنتاجي ة م بية والمالي  المحاس

  .المهارات التي يستخدمها مدراء اإلنتاج
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 : منها الدراسة وموقع السابقة الدراسات ييمتق
سابقة  الدراسات ناقشت  ام  الوضع  ال صناعات  الع صغيرة  لل شاآل  ال ا   عرض يت التي  والم  قطاع له

سمنة       حيث أن   ،  تلك الصناعات  تواجه عقبة   تزال وال الصغيرةالصناعات   ل ودراسة ال دراسة نوف

ة      شكل مباشر بالدراسة الحالي ا ال ، تعتبر من الدراسات المرتبطة ب ر   األخرى دراسات  أم ذات تعتب

صناعي  يناقشحيث أن معظمها مقاربة لموضوع الدراسة    صله و  ام   القطاع ال شكل ع قطاع  في    ب

صناعات       ، ل اإلمارات والسعودية  غزة والبعض اآلخر في دول عربية مث       اقش قطاع ال والبعض ين

ة     ،  مثل الباآستان  أخرى أجنبيةبشكل عام في دول      أن من ضمن     فمعظم الدراسات المحلي ذآرت ب

صناعات  ات ال لمعوق القيود عراقي ة ب ي متعلق تالل يفرضها الت رائيلي االح ش اإلس اك م  اآلوهن

دريب  لمتع ستويات الت ي ضعف م ة ق ديق تغاللدم عة و العامللألي ة اس ة الطاق اك ، اإلنتاجي وهن

  . في تلك المؤسساتإدارية آفاءة تتعلق بعدم وجود لآامش

ة  اقتراحات وضعت عدة    تالدارسامعظم   ست          إلزال در الم ذليلها ق ك المشكالت وت طاع للنهوض    تل

 بحوث العمليات في  أساليب يتم تطبيق أن اقترحت تساا فهناك بعض الدر، بشكل عام  بالصناعات

ك            اإلنتاجلتخطيط ومراقبة   ا ى ذل شرآات عل دراء ال دريب م بعض   وت ا  اآلخر وال ى  دع  استخدام  إل

ام  اةنظ رح المحاآ بعض ب واقت ة  أنال اذج مختلف ل نم تم عم اج ي ى إضافة ،لإلنت ك إل  اقترحت ذل

ة و أنأخرىسات ادر دمات المالي ا تطوير الخ تم فيه ة  ي رة وتطوير وتنمي دن الح ة الم شاء هيئ إن

شاري    ةأهيل الصناعي والعمل على إنشاء مراآز تكنولوجي        برامج الت  ة الم  في مجال ضبط       ع لخدم

  .الجودة واإلنتاج

ذي    رآزتة  ين الدراسة الحال  إ على ما تقدم أعاله ف     بناًء ال ال ه  على الدور الفع ة تلعب  التخطيط   عملي
اج  ة اإلنت ات وظروف القطاع مراقب ع إمكاني اد مخرج يتماشى م ي إيج ساعد ف بحيث يمكن أن ت

اج        يسا ادة وتحسين اإلنت ك               أل عد ذلك على زي ة تل ول إلزال سابقة وضعت حل ن معظم الدراسات ال
ذي              دور ال ه المعوقات ولم تتطرق للحديث عن ال ة        تلعب ة التخطيط ومراقب اج  عملي ة   في    اإلنت تنمي

صناعات ا ،ال م م ةز ييم وأه صغيرة   الدراس صناعات ال شاآل ال ع م ين جمي ع ب و الجم ة ه  الحالي
ة     والع ة مل على وضع رؤي شاآل      واقعي ك الم ذليل تل ساعد في ت ى     ت ل باإلضافة إل يد  والعراقي ترش
   .  تنمية وتحسين آفاءة تلك المؤسساتوالتي تساعد على اإلدارة العليا وإدارة اإلنتاج تقرارا
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  :المقدمة ) 2.1
ذا الفصل الجانب النظري لع         اج     يستعرض ه ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ر  ملي ذي يعتب م   وال  من أه

ي إ  ة خاصة ف صناعية الوظائف اإلداري اج بالمؤسسات ال ة إ، دارة اإلنت ة التخطيط والرقاب ن عملي

ة هي   ف، ق أي واحدة منهما بدون األخرى يعلى اإلنتاج هما عمليتان متالزمتان ال يمكن تطب       الرقاب

ابقاً علية بالمعايير نجازات الفإلمقارنة ايتم فيها   عملية   د تظهر      المخطط لها س ك ق ى ضوء ذل ، وعل

سعى إلي           إنحرافات  ا ا ت ر          ةيجابية أو سلبية، أما األولى فهي م ة فهي تعب ا الثاني  نع   المؤسسة، بينم

سيرها                  وجود أخطاء البد من معالجتها، ويتطلب هذا العودة إلى الخطط والعمل على تعديلها، أو تف

  ).1982، فهمي(ء خطابشكل يؤدي إلى تخفيف األ

ة     ات المهم ن العملي اج م ة اإلنت يط ومراقب ة تخط ر عملي يتعتب صناعية  ف شآت ال ن المن د م  العدي

شاطاً     ،)2001، حمود وآخرون( خاصة في الدول النامية  ل ن اج تمث ة اإلنت  فنجد أن تخطيط ومراقب

شاطات األخرى في الم           محوريًا ة  يتكامل ويتقاطع مع الن ذا الن      ، نظم شاط هو المسئول     حيث أن ه

واد    هتوجي عن   همسئوليتعن تجهيز وتصميم الخطط والبرامج والوسائل باإلضافة إلى           ومراقبة الم

ة          ة بالمنظم ات اإلنتاجي ع العملي ضا إن    ، والمخزون ومراقبة جمي ة   أي ى      عملي ة عل التخطيط والرقاب

ا ال بأقل   وتحسينهإلنتاج    ؤديان إلى زيادة ا   توظيفتين متكاملتين   هما  اإلنتاج   يم ( ليفتك . )2006، غن

م إن  سات معظ صغيرة مؤس صناعات ال زة ال اع غ تم بقط ا   ال ته ي عمليته شاط ف ذا الن ق ه بتطبي

ة ا   اإلنتاجي سة المنتجات يواجهوأن معظمه ى مناف درتها عل دم ق ا وع ي إنتاجه شاآل ف ات وم  عقب

صني        أن  المستوردة بالرغم من     شرية للت ة والب ى      ، عمعظمها يمتلك اإلمكانيات المادي ك إل ويرجع ذل

ود   ا القي باب منه ده أس ها ع ي يفرض تاللالاالت رائيليح افة ،  اإلس ى إض تخدامهاإل ا اس  تكنولوجي

ى تخطيط بمختلف أنواعه من              المنشآتأن جميع   حيث  ، متخلفة في اإلنتاج    هجل مواج   أ بحاجة إل

  .)273 ص 2006 ، وآخرونالفرا(  المتغيرةالظروف البيئية

ائج الدراسة ا ارب بينت نت ا يق أن م ة ب سم % 72.7لميداني ا ق د به تخطيط لمن المؤسسات ال يوج

ك   معظم   نتاج لذلك فإن    إلومراقبة ا  اني   تالمؤسسات   تل ة        من   ع ة المتعقل رات اإلداري نقص في الخب

ى النهوض في           )2( فإن تطبيق هذا النظام    بالتاليبهذا المجال و   ك المؤسسات عل ساعد تل يمكن أن ي

   .ها لتنافس الصناعات المستوردةجاتتحسين منتوصناعتها 

  :مفهوم تخطيط ومراقبة اإلنتاج) 2.2
صناعية فهي  ع المؤسسات ال ي جمي رى ف ة آب اج ذات أهمي ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ر عملي  تعتب

اج،              أحد  تمثل   ة لإلنت أهم مكونات العملية اإلدارية، حيث أن مهمتها تنحصر في وضع سياسة تنبؤي

ذ      التجهيزات،ووالمبيعات،   ذ ه  ه والمحاسبة، وسياسة األسعار وتحليل المخاطر، ثم العمل على تنفي

                                                 
  .المقصود بالنظام هو عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج)  2
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سياسات ك،ال إن تل ك ف ى ذل ي  إضافة إل ال ف ا دور فع ة له سيابا العملي ى ن ز عل ا ترآ ل ألنه  العم

سيق                        شاط هو المسئول عن التن ذا الن إن ه ام ف شكل ع النواحي اإلجرائية والتنفيذية في المنظمة وب

شطة دا ع األن ين جمي ل ب شأةخ ة المن ات الالزم ام بالعملي سياب والقي دفق الن ام وت واد الخ ل م  داخ

ام  مراحل         اج إلتم ة اإلنت دفع عجل مراآز اإلنتاج المختلفة، بينما تقوم األنشطة اإلنتاجية األخرى ب

  .التصنيع

  :ف التخطيط ومراقبة اإلنتاجيتعر) 2.2.1

ة تصميم    بأنهاها يمكن تعريفف، نتاجد مفهوم التخطيط ومراقبة اإل ظهرت عدة تعريفات لتحدي    عملي

 م إجرائي معين إلعداد الخطط والتحكم في آل عناصر األنشطة اإلنتاجية للمنظمات           ا نظ ستخداموا

ات تصميم      أو هي ، )2006، غنيم( ى عملي سقة    ستخدام واوظيفة تشير إل ة ومن  في  إجراءات معين

شطة           ة جوانب األن ا    ال مجال وضع الخطط اإلنتاجية ومراقبة آاف ة به د أ( متعلق ، )2 ص 2005 ،حم

ة                 ة التخطيط ومراقب أن عملي ك ب اج ويتضح من خالل ذل ان فال يوجد           اإلنت ان متالزمت ا عمليت  هم

   .تخطيط بدون مراقبة

ة               ووضع   ،إن عملية تخطيط ومراقبة اإلنتاج تعتبر من األنشطة التي تهتم بتحديد األهداف اإلنتاجي

ضمن     ي تت ات الت اج والعملي ط اإلنت زون   خط ة والمخ اج والعمال ام اإلنت ستويات وأحج د م ، تحدي

ة األداء     ة آيفي افة لمراقب ذ باإلض راءات التنفي ات وإج يم األداء ووضع سياس ايير تقي د مع ، وتحدي

سيق           ،وحجم اإلنتاج  ة      ستخدام او وبذلك فإن تلك العملية مسئولة عن توجيه وتن وارد المادي ة الم  آاف

ة في           والبشرية المتاحة لتحقيق األهداف      اإلنتاجية والتي تتمثل في إنتاج األصناف بالجودة المطلوب

ضل الطرق  أرخص وأف سي  ،الوقت المناسب وب ز التناف سين المرآ اليف وتح ل التك الي تقلي  وبالت

  ). 2006، غنيم( للمنظمة

وب أم          مما سبق  تج المطل صنيع المن ين هل يمكن ت دأ بدراسة تب  يتبين بأن عملية تخطيط اإلنتاج تب

ى التخطيط             يتطلب   األمر تعاون آل من إدارة المبيعات، اإلنتاج، المشتريات، الهندسة للوصول إل

اون                 ، السليم لإلنتاج  شطة التي تتحقق بالتع سلة األن ة األساسية لسل فتخطيط اإلنتاج ما هو إال الخلي

ذلك ف   ، المؤسسة دارية ب إلقسام ا ألاالكامل بين جميع     اج ي           إوب شمل خطة اإلنت ذي ي رار ال ر  ن الق عتب

تراتيجية إلدارة أي مؤسسة أو صناعة رارات اإلس م الق ة مؤس، من أه ل أي ال يمكن أن نتخي سة ف

  .بدون تخطيط ومراقبة إلنتاجها

  :اإلنتاجأهمية التخطيط ومراقبة ) 2.2.2

 حيث أن    ،المنشآت الصناعية في إدارة   العمليات المهمة     تعتبر عملية تخطيط ومراقبة اإلنتاج من       

ال              تلك العملية    هي المسئولة عن إعداد خطط العمل بالمنظمات والتي تحدد أهداف اإلنتاج  واألعم

ة       إالمطلوب   داد الجداول الزمني ال وإع ك األعم نجازها وتحديد حجم اإلمكانيات المطلوبة وتنفيذ تل
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ل   أالتي يراعى فيها ضرورة تحقيق         تثمار اق د مدى النجاح في تحقيق        ،  ممكن س فضال عن تحدي

ذ               األهداف اإل  ذ ه دم في تنفي ات والمعلومات عن مدى التق  األهداف  هنتاجية من خالل تجميع البيان

  .)2006، غنيم( ها بغية الوقوف على الصعوبات والمعوقاتلوتحلي

ة         قتصادياتابالرغم من الوعي المتزايد بأهمية الصناعات الصغيرة في          دول سواء متقدم ع ال  جمي

اج            جتماعيةالوا قتصاديةالاأو نامية بصفة عامة في عملية التنمية         ه في اإلنت ساهم ب  من خالل ما ت

،  من الموارد المتاحة    ستفادةالا العمالة وتعظيم    ستيعاباووالقيمة المضافة والصادرات    ، الصناعي

ى مش                   ك إل دافها ويرجع ذل م تحقق أه صناعات ل ذي         اآلإال أن تلك ال اخ ال الظروف والمن ق ب  تتعل

ا  ضا هن صناعات وأي ك ال ه تل ل في شاآلك تعم ستخدمةم ا الم ق بالتكنولوجي اك ،  تتعل ث أن هن حي

ى         ر إل صناعات تفتق ك ال ى أن تل افة إل دي إض وجي تقلي لوب تكنول ع أس شآت تتب ن المن د م العدي

اج         ة اإلنت ساير       ،الخبرات اإلدارية في مجال تخطيط ومراقب ستطيع م الي ال ت رات التي     ة وبالت  التغي

ى ضعف في       وبالتالي هذا يؤدى إلى صعو، تحدث حولها  صناعات باإلضافة إل ك ال بة في تنمية تل

  .)2005، حمدأ( الجودة وعدم القدرة على المنافسة

صعوبات خالل             إ د من ال اج تواجه العدي ة اإلنت ة التخطيط ومراقب تم بعملي ن المؤسسات التي ال ته

ام واد الخ دفق م صنيع ومراحل ت ي مراحل الت اج خاصا ف ة اإلنت ي تع، عملي شآت الت ا المن طي أم

ا          ال ، أهمية لتلك العملية تواجه صعوبات صغيرة يتم التغلب عليه تم       يوبالت إن المؤسسات التي ته  ف

تم             شآت التي ال ته ة مع المن شكل سريع ومتطور بالمقارن و ب اج تنم بعملية التخطيط ومراقبة اإلنت

ة ك العملي معة المؤ ، بتل ي تحسين س اج ف ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ة عملي سر أهمي ذا يف سسات وه

  )3(.وبالتالي زيادة آفائها وتنميتها

  :تخطيط ومراقبة اإلنتاجالأهداف ) 2.2.3

ة     ، من المعروف بأن آل منظمة لها أهداف تختلف عن األخرى          ى طبيع د عل ذا يعتم شأة وه ، المن

د     ،رباحألفالمؤسسات الربحية يكون هدفها الرئيسي تعظيم ا       ة التخطيط    أ وبالتالي الب ن تكون عملي

ى إدارة   هتماماوويرجع ذلك إلى نظرة ، نتاج مرتبطة بتحقيق هدف المنشأة    إلاومراقبة   ائمين عل  الق

ات ك المنظم ة بتل شطة اإلنتاجي شطة دون األخرىف، األن د األن بعض بأح تم ال د يه تم ، ق د ي ثال ق فم

ى                  ز عل تم الترآي الترآيز على الموارد البشرية بينما تختلف النظرة في المنظمات األخرى حيث ي

ا س     ،  الطاقة اآللية ووضعها في المرتبة األولى      ستغاللاودة أو   الج ه يمكن     وبغض النظر عم بق فإن

شمل               عاماً رًاالقول بأن هناك إطا    اج والتي ت ة اإلنت  يضم األهداف األساسية لوظيفة تخطيط ومراقب

  ):2005، حمدأ( على

                                                 
  .نيةانتائج الدراسة الميد)  3
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ا  • ة إنتاجه دمات المطلوب سلع والخ وع ومواصفات ال د ن ات ، تحدي د آمي ه وتحدي اج لمواجه اإلنت

 .الطلب المتوقع على السلع والخدمات التي تقدمها المنظمة

د    • ك تحدي ب ذل ال ويتطل ة أعط دوث أي اج دون ح ل خالل مراحل اإلنت ير العم ضمان حسن س

ة وضمان حسن               يصنتطرق ال  ع المناسبة مع مراعاة تحقيق التوازن بين عناصر اإلنتاج المختلف

 .بشكل جيد ستغاللهاا

و  • سعي نح ة ال ات الالزم ة اإلمكاني وفير آاف ى  إلت ة باإلضافة إل ررة بالمنظم از الخطط المق نج

 .التحقق من إنتاج الكميات المطلوبة في الوقت المحدد سابقا

العمل على متابعة تنفيذ العمليات والتأآد من مطابقة اإلنتاج للمواصفات المحددة سلفا خالل آل      •

 .مرحلة من مراحل اإلنتاج

سويقية           ، اتيجية والنهائية للمنظمة  األهداف اإلستر  • ق من األهداف الت فأهداف تخطيط اإلنتاج تنبث

ة ل خطط     ،الراهن ة مث ي المنظم رى ف شطة األخ ل األن ن قب ة م داد خطط داعم ك إع زم ذل  ويل

ل ، المشتريات والمخازن  اج ل            ، التموي وغ خطة اإلنت أن بل د ب ذه ومن المؤآ ر       ه  األهداف يمر عب

  .)2001، الحسين( عدة مراحل

رة      ، نجاز أو تنفيذ الخطة   إل األعمال والعمليات    نتهاءالالفترة الزمنية الالزمة     • دون فت التخطيط ب ف

 .زمنية محدده ال يعتبر تخطيطا

اج  ب ة اإلنت يط ومراقب ة التخط سابقة لوظيف داف ال دد األه ن تع ع  ، الرغم م ج جمي ن دم ة يمك إال أن

 مةالمالئمراقبة اإلنتاج بالعمل على     طيط و األهداف السابقة في هدف أساسي يتمثل في قيام قسم تخ         

ة هلبين التصرفات واألعمال المتعددة التي يمارسها آل من    اج   ، صلة بالعمليات اإلنتاجي  بهدف إنت

ي   ي تلب دمات الت سلع والخ اتال ة احتياج ات المطلوب ستهلكين بالكمي ي  ،  الم بة وف ودة المناس والج

  . وبأقل التكاليف، الوقت المناسب

اج من حيث         وجد أربعة ي ار ا عوامل رئيسية تؤثر على تخطيط اإلنت ائله ختي د  من حيث   و  وس تعقي

ؤثر في               والحاجة  اإلنتاج   ة العناصر التي ت سيق آاف ى تن اليف   إل سبب       لحاجة اوالتك ة ب ى المرون  إل

  ).2002،مرسى( يريتعرض العمليات للتغ

  :مسئوليات تخطيط ومراقبة اإلنتاج) 2.2.4
  :ألساسية لعملية تخطيط ومراقبة اإلنتاج إلى أربعة مجموعات آما يلي  يمكن تقسم المسئوليات ا

ى   • ة األول رامج   : المجموع داد ب ي إع ل ف دير  اتتمث ة وتق اتالالمنظم ة حتياج ذ الالزم  هلتنفي
  :وتتمثل مسئوليات تلك المجموعة بالتالي

ة  -1 رة التخطيطي ن خالل الفت ة م ى منتجات المنظم ي عل ب الكل التنبؤ بالطل ساهمة ب ة الم  المقبل

رة                ك الفت تج خالل تل ى     ، وتحديد التوزيع الزمني لهذا الطلب على آل من  ستخدام اباإلضافة إل

  .)2002، مرسى( الفترةذلك إلعداد التقديرات المختلفة لإلنتاج في نفس 
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اج             ستالما -2 رامج اإلنت ا ضمن ب ضا العمل    ،  طلبات المستهلكين من إدارة المبيعات وإدراجه وأي

ة المواص     رد من إدارة ا                  على ترجم تج من المنتجات والتي ت ة لكل من ى    فات العام سويق إل لت

 .)2002، مرسى(تفصيلية مواصفات فنية 

العمل على تحديد الكميات المطلوب إنتاجها خالل تلك الفترة ويتطلب ذلك ضرورة المفاضلة               -3

 .)2002،مرسى(   أفضلهاالختيار لطرق الصنع وذلك بين البدائل الممكنة

دير وتحدي -4 ذ  تق الزم لتنفي ة والوقت ال دات والعمال ام واآلالت والمع واد الخ ات م واع وآمي د أن

رح  امج المقت افة ، البرن ى باإلض اإل ب المنا  بمالقي داد الترتي سب    إع اج ح ات اإلنت ب لعملي س

 .)2002،رسىم( اأولويته

 :نتاجيةإلللعملية ا الالزمة حتياجاتاالتتمثل في تدبير :  المجموعة الثانية •

ذه مسئوليات الخاصة ل   تتمثل ال  ام                       ه واد خ اج من م امج اإلنت زم برن ا يل دبير آل م  المجموعة في ت

ات           واد بالكمي شراء الم ة ل داد خط ى إع ل عل ازن والعم ي المخ واد ف دة الم ة أرص ك بمتابع وذل

ات          ضافة إلبا، والنوعيات الالزمة  ة عملي ى متابع دها والعمل عل د مصدر مناسب لتوري ى تحدي  إل

دبير ال      الشراء والتخزين     تم ت ى ي الجودة المناسبة       حت ة ب واد المطلوب ات واألسعار والوقت      بال م كمي

ر حتياجاتاأيضا العمل على تدبير  ، المناسب شراء اآلالت       امج ب ك ب ة وذل ة اآللي اج من الطاق  اإلنت

ا دالت  ، أو تأجيره د مع تهالكالاوتحدي ا   س وع منه ل ن ة بك بة   ،  الخاص د المناس د المواعي وتحدي

يم ( شراف على عمليات إصالحها   إل وا ستبدالهاال ك       ، )2006، غن ه      فضال عن ذل رى الباحث بأن ي

 اإلنتاج من األيدي العاملة المطلوبة في آل وردية من ورديات العمل من              حتياجاتاالبد من تدبير    

  . من خارج المؤسسةستقطابالباحيث العدد والنوعية أو 

  متاحة بالمنظمةإعداد جداول تشغيل اإلمكانيات ال:  المجموعة الثالثة •

ابع في               هذهتتمثل المسئولية الخاصة ب      ات التت ا ألولوي  المجموعة في تحديد خط سير العمليات وفق

دء  د الب د مواعي اج وتحدي اءالوااإلنت وب نته ار المطل ا للمعي ة وفق ة إنتاجي ل عملي تخدامإ من آ  ةس

اج ع             ،)2006، غنيم( سام       إضافة إلى توزيع األعمال التي تتضمنها خطة اإلنت سم من أق ى آل ق ل

ام التي يكلف           حتياجاتالاالتشغيل والعمل على إصدار أوامر لتوفير         الالزمة من اإلنتاج وفقا للمه

اج في الجداول الخاصة والتي توضح مراحل                   فضًال، بها آل قسم   سجيل أوامر اإلنت  عن القيام بت

  .اإلنتاج المتعددة ومواعيد تنفيذها

 يات التشغيل بالمنظمةمراقبة عمل:  المجموعة الرابعة •

ى        تتمثل مسئوليات تلك المجموعة في الحصول على بيانات سير العمل في آل مرحلة  والعمل عل

رر     د     ، مطابقتها ببرنامج اإلنتاج المق م تحدي ات الاث ذه  الناتجة من      نحراف تم         ه ك ي د ذل ة وبع  المطابق
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ك يتطلب ض       ،  إن وجدت  نحرافاتالا لتصحيح تلك    قتراحاتالاوضع   ديل   ولكن ذل ادة تع رورة إع

  .خطة اإلنتاج األصلية في ضوء الصعوبات والمشاآل التي ظهرت أثناء التنفيذ

  : اإلطار التنظيمي لوظيفة تخطيط ومراقبة اإلنتاج ) 2.3
ى،                      ة بالدرجة األول ة تنظيمي ا وظيف اج أنه ى اإلنت ة عل ة التخطيط والرقاب   إن المهمة الرئيسة لوظيف

إن              فهي تهدف إلى التنسيق بين       ذلك ف األهداف المختلفة للمشروع والتي غالبًا ما تكون متعارضة ول
  :)2005، حمدأ( مناقشة ذلك يشتمل على النقاط التالية

  : في المنظمات الصغيرة اإلنتاجومراقبة الموقع التنظيمي إلدارة التخطيط )2.3.1
رة من األ                    ى درجة آبي د عل ة إن تحديد موقع  قسم تخطيط ومراقبة اإلنتاج يع ة     ، همي حيث أن طبيع

 نظر  ةه وج الهامة في عملية التخطيط والرقابة من عتباراتالاالمنتجات وحجم المشروع يعتبر من      
ذا               فوبذلك  ، )1983، الشرقاوي( اإلدارة ين ه ة ب سم يتحدد شكل العالق في ضوء تحديد موقع هذا الق

ل المنظم  ة األخرى داخ سام اإلداري سم واألق ه ، ةالق ث أن ي المنظمحي م  ف ون ات صغيرة الحج يك
ة           ،  ملحقا بإدارة اإلنتاج    صغيراً إلدارة التخطيط ومراقبة اإلنتاج قسماً     وم المنظم ة يمكن أن تق ا أن آم

  .)2006، غنيم (حد مسئوليات العاملين في إدارة اإلنتاج والعملياتأبضم تلك المسئولية ضمن 
ا  أن م سبتهيالحظ ب زة  % 17.3 ن اع غ صناعية بقط سات ال ن المؤس سم م ذا الق ا ه ون فيه ع يك  يتب

شآت ألصحاب   شكل مباشر    المن ك     ،  ب ى ويرجع ذل ا حيث أن              إل ى مالكه شآت إل ك المن ة إدارة تل  تبعي
  )4(.تم من قبل أفراد العائلةالطابع العائلي يطغى عليها وأن معظم إدارتها ت

   :اإلنتاجمراقبة لتنظيم الداخلي إلدارة التخطيط و ا)2.3.2
نموذجًا للتنظيم الداخلي إلدارة التخطيط والرقابة على اإلنتاج على سبيل           ) 2.1(يوضح الشكل رقم     

ن أالمثال، وموضحًا به بعض أوجه األنشطة الرئيسة لكل قسم من األقسام التابعة لهذه اإلدارة حيث                 
شآت هناك  الكثير من       سئوليات        المن ذه  تضيف تحت م ل       اختصاصات  اإلدارة   ه ددة، مث  أخرى متع
ر    تصميم المنتجات  اج، وغي اليب اإلنت شغيل وأس ات الت ال البحوث والتطوير الخاصة بعملي ، وأعم

  .)2005، مدأح( ذلك من العناصر اإلنتاجية
    
  

  مدير
   التخطيط والرقابة على اإلنتاج

        
        

  تخطيط
 اإلنتـــــــــــاج

  قسم 
 مراقبة المواد

  قسم 
 مراقبة الجودة

        
  لكلى لإلنتـاج التخطيط ا-
   تحديد معدالت التشـغيل -
   إعداد خرائط العمليـــات -
  إعداد جداول التشـــــغيل -

   تحديد مستويات التخزين - 
   مراقبة آميات المخزون -
  توفير المواد والمهمــــــات -
  والشحن ستالمالا -

   تحديد المواصــــــــــفات - 
   العينــــــــــــــاتختيارا -
   الفحص والتفتيــــــــش -
 التصرف في المردودات غير -

 المطابقة للمواصــــــــــفات 
  لألقسام اإلدارية التابعة لقسم التخطيط  ومراقبة اإلنتاجنموذج يبين ): 2.1( شكل رقم 

  )2005، أحمد( تم صياغة الشكل بواسطة الباحث من المصدر

                                                 
 .ائج الدراسة الميدانيةنت) 4
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  : المنظمة باألقسام األخرى عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج ب) 2.4
ات                     ذي يعكس العالق اج، هو الهيكل ال  إن الهيكل التنظيمي المناسب إلدارة تخطيط ومراقبة اإلنت

اج               ى اإلنت  الوظيفية بين هذه اإلدارة وآافة األطراف األخرى المعنية بوظيفـة التخطيط والرقابة عل

ارات الا فمن   ،)2005، حمدأ( سية التي تترتب ع       عتب سم في الهيكل               الرئي ذا الق ع ه د موق ى تحدي ل

سام                  سم واألق التنظيمي تدخل في نطاق التنظيم اإلداري لهذا القسم وتحدد طبيعة العالقة بين هذا الق

  :األخرى في المنظمة ويمكن توضيح طبيعة تلك العالقة بالتالي

  :عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج باإلدارة العليا) 2.4.1

ة   ر العالق لطةتعتب ة س ة عالق ا بالمنظم اج واإلدارة العلي ة اإلنت ين إدارة تخطيط ومراقب حيث ،  ب

ال      ى أعم ة عل لطة الرقاب ا س إلدارة العلي صبح ل ذهت ى    ه بتها عل الل محاس ن خ ك م  اإلدارة وذل

ا يط     ، أخطائه اتق إدارة التخط ى ع ع عل ضا يق صواب وأي ق ال ى طري ادها إل وم بإرش ا تق ا أنه آم

ت ومراقبة اإلنتاج إمدا  ة والتي   د اإلدارة العليا بكافة البيانات والمعلومات الدقيقة عن سياس ها اإلداري

ة من حيث الم           رتتعلق بتحقيق    ات    غبات المستهلكين من السلع والخدمات المطلوب واصفات والكمي

  .)2006، غنيم( وبالوقت المطلوب

  : عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بإدارة المبيعات)2.4.2
ى جداول المبيعات                  هذهجوهر  يتلخص     اج تحصل عل ة اإلنت  العالقة في أن إدارة تخطيط ومراقب

اج       سة لإلنت داول الرئي داد الج ي إع ا ف شترك معه ات وت ن إدارة المبيع يط  ، م ا أن إدارة تخط آم

أي                   ة ب ات والمعلومات المتعلق ة البيان ومراقبة اإلنتاج يقع عليها مسئولية إبالغ إدارة المبيعات بكاف

ة تحقيق الخطط والجداول الموضوعة                   تقصي دم إمكاني ر أو عطل في العمليات اإلنتاجية، آذلك بع

ادة النظر                   ذلك، وإع وما يطرأ عليها من تعديل، وذلك حتى يتثنى إلدارة المبيعات إطالع العمالء ب

  .)2005، حمدأ( في سياستها

  :  لسلعي  عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بقسم مراقبة المخزون ا)2.4.3

تثمار الا نحو تخفيض حجم   هتجاالامن المعروف أن      ه،       س سلعي أمر مرغوب في  في المخزون ال

ات صغيرة  اج بكمي ى اإلنت ذا الوضع إل ل ه اج مث ة  ، ويحت ى دورات إنتاجي الطبع إل ؤدى ب و ي وه

ى        ة أعل ـلطة لتغي                ، عديدة ومن ثم تكاليف إنتاجي ة س اج أي ة اإلنت دى رقاب يس ل ة الحال فل ر  وبطبيع ي

اليف             ، حجم الدورة اإلنتاجية   ة توضيح تك ائمين بالرقاب ى الق ذه  ستخدام اولذلك يجب عل سياسة   ه  ال

  .)2005، حمدأ(إلدارة المشروع 

  : عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بأقسـام المنظمة اإلنتاجية ) 2.4.4

ا مع      درجة أآبر إن تعامل إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج مع األقسام اإلنتاجية، يكون ب             من تعامله

ة التعليمات والتوجيهات الخاصة                    سام اإلنتاجي ك إلعطاء األق ة، وذل اإلدارات األخرى في المنظم
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ذ    سـمح بتنفي دة ت ة جي دة وبحال دد متواج د من أن األدوات والع ى التأآ صنيع عالوة عل بمراحل الت

ة اإلنت     يط ومراقب از تخط إن جه ر ف ع األم ى واق ة وف ال المطلوب از األعم و جه شاريااج ه ، ست

صر  يط     هوظيفتتنح ث أن إدارة تخط ذيين، حي اء التنفي ى الرؤس اد إل صح واإلرش اء الن ي إعط  ف

اء إضافية                 ال بأعب م تكلف العم ا ل د من أنه ى تحسين           ، والمراقبة تتأآ ان عل در اإلمك وأن تعمل بق

ات الوا حتكاآات الاوهذا بدورة يقلل من  ،  األقسام هذهالعالقة مع    ين  ختالف ذه  ب سام  ه  اإلدارة واألق

  .)2005، حمدأ( اإلنتاجية في المنظمة

  :  إدارة التكاليفب عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج )2.4.5

اليف              ن التك ات ع ات والبيان ة المعلوم اج بكاف ة اإلنت يط ومراقب سم تخط اليف ق د إدارة التك تم

د معه              ل أن تتعاق ات قب ة  التقديرية إلنتاج آل طلبيه من الطلبي ة          ، ا المنظم ة ومن ناحي ذا من ناحي ه

ي          ات الت ات والبيان ة المعلوم اليف بكاف د إدارة التك اج تم ة اإلنت يط ومراقب رى أن إدارة تخط أخ

ى             ى يتثن ك حت اج وذل دفق في اإلنت ا ومدى الت يحتويها برنامج اإلنتاج من حيث األصناف وآمياته

ده       ى ح ه عل ل طلبي اليف آ دير تك اليف تق ذل، إلدارة التك ة    وآ اج ومطابق اليف اإلنت ه تك ك متابع

  .)2006، غنيم( المصروفات باإليرادات

  :  عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بقســم مراقبة المواد)2.4.6

ا        ستالم اإن قسم مراقبة المواد هو المسئول عن              سلع نصف المصنعة وتخزينه ام وال واد الخ  الم

س    ر م سم غي ذا الق ث أن ه صريفها حي راءات ت ة    وإج ام المطلوب ادة الخ ة الم د آمي ن تحدي ئول ع

شرائها ر ب ي  ، وإصدار األوام اج والت ة اإلنت ى إدارة تخطيط ومراقب سئولية عل ك الم ع تل ن تق ولك

ذلك                بالتالي تتولى مسئولية إخطار قسم مراقبة الكميات المشترية من المادة الخام ومواصفاتها، وآ

  .)2005، حمدأ( استالمهاو  الكميات وإجراءات نقلهاهذه ستالمابمواعيد 

  :  عالقة إدارة تخطيط ومراقبة اإلنتاج بقسم الفحص)2.4.7

ى إدارة تخطيط                         سلع إل واد وال ارير فحص الم سئولية إرسال تق يتولى قسم الفحص في المنشأة م

،  التقارير توضح آمية المواد والسلع تامة الصنع والتي مرت من الفحص               هذهومراقبة اإلنتاج، و  

اج                الحظ أن آثيرًا من الكتُ     ومن الم  ة اإلنت ال التي تنسب إلدارة تخطيط ومراقب سمون األعم اب يق

الي          هذهوفقًا ألسس العالقة بين      د أ(  اإلدارة واألقسام واإلدارات األخرى في المنشأة وهي آالت ، حم

2005(:  

ات       -1 ى دراس راف عل ل اإلش شغيل مث صنيع والت ات الت ق بعملي ال تتعل زمن  أعم ة وال ، الحرآ

  . وتبسيط المعلومات لزيادة آفاءة التشغيل، وآذلك إعداد جداول التحميل على اآلالت

ـفات وتخطيط    -2  أعمال تتعلق بالجوانب الهندسية والفنية، مثل تصميم المنتجات وتحديد المواصـ

  .العمليات اإلنتاجية
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ى   هوتكاليف  هودتوج أعمال تتعلق بالجوانب الرقابية، مثل أعمال الرقابة على آمية اإلنتاج            -3  وعل

  .)2005، حمدأ( المخزون

  : نظم اإلنتاج لقسم تخطيط ومراقبة اإلنتاجختالفالالهيكل التنظيمي  )2.5
اج              اجي     ختالفاب يختلف الهيكل التنظيمي الذي يتضمن أعمال تخطيط ومراقبة اإلنت  النظام اإلنت

  :ويمكن تحديد ذلك فيما يلي، الذي تتبعه المنظمة

 :يمي ألعمال التخطيط ومراقبة اإلنتاج في منظمات اإلنتاج المستمرلهيكل التنظ ا )2.5.1

ة إذا        ميقصد بنظام اإلنتاج المستمر هو إنتاج المنتج بك          يات آبيرة وبمواصفات ثابتة لفترات طويل

صناعات              ، ما تم مقارنتها باإلنتاج المتقطع     د من ال حيث أن نظام اإلنتاج المستمر يتناسب مع العدي

تم إنت  ي ي ر  الت شكل آبي ا ب تمراراوباجه ا   س ة له فات عام ود مواص صناعات بوج ك ال ز تل   وتتمي

 .)1983، الشرقاوي(

 :الهيكل التنظيمي ألعمال التخطيط ومراقبة اإلنتاج في منظمات اإلنتاج المتغير) 2.5.2

ر     ات صغيرة أو متوسطة وبمواصفات غي تج بكمي اج المن و إنت ر ه اج المتغي ام اإلنت صد بنظ يق
ستمر          ، ابقا وغير ثابتة    محدده س  اج الم وم اإلنت شرقاوي (وبالتالي هو عكس مفه وفي  ، )1982، ال

تم            ةضوء ذلك فإن اإلنتاج المتغير يتم فيه إنتاج السلع         اج ي  بناء على رغبة المستهلك حيث أن اإلنت
ة إنتا            عتبارا فيه أو قد يتكرر وبذلك يمكن        ة واحد ةمر ة عملي ستهلك بمثاب ا الم ه يطلبه ة جي  آل طلبي

  .)2001، الحسين( منفصلة لها مواصفات خاصة بها
ة والتي                        صناعات الهندسية الثقيل ل ال صناعات مث د من ال اج مع العدي يتناسب هذا النظام من اإلنت

داد هيكل تنظيمي          ،  ثمن منتجاتها  رتفاعاوتتميز بتعقد عملياتها اإلنتاجية      وبذلك فإن هذا يتطلب إع
ة        خاص لقسم تخطيط ومراقبة اإلنتاج م      ع ضرورة ضم األقسام الخاصة بكل من قسم مراقبة التكلف

شكل                     ات تحت إشراف اإلدارة الهندسية وال تج وتخطيط العملي وقسم مراقبة اإلنتاج وتخطيط المن
م اج  ) 2.2( رق ات اإلنت ي منظم اج ف ة اإلنت يط ومراقب ال التخط ل اإلداري ألعم ح الهيك يوض

  ).2006، غنيم(المتغير

 
، رإلنتاج في منظمات اإلنتاج المتغيوذج للتنظيم الداخلي إلدارة التخطيط والرقابة على انم) : 2.2(شكل رقم 

  )2006، غنيم: (المصدر
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  :تخطيط ومراقبة اإلنتاجال مجاالت )2.6
  :يمكن تقسم وظيفة تخطيط ومراقبة اإلنتاج إلى التالي  

  : وظيفة تخطيط اإلنتاج)2.6.1

د أن           ة الب تم   لزيادة الكفاءة اإلنتاجي ه          ستغالل اي اج وتوجي وارد   ستخدام ا مختلف عوامل اإلنت  الم

صادية االمتاحة لتحقيق أآبر منفعة      إلدارة حيث أن               ، قت ر التخطيط من الوظائف األساسية ل ويعتب

دد اإلطار        شطة وهو يح ك األن ذ تل سبق تنفي ي ت ر الت ة التفكي دأ بمرحل اجي يب شاط اإلنت تخطيط الن

داف اإلن   ر األه ا ويظه سليم له ا   ال ول إليه ي الوص ي ينبغ ة الت دد ، تاجي اتالاويح ة حتياج  المادي

ر               ، والبشرية الالزمة لممارسة نشاط اإلنتاج     اج والتي تعتب ة سياسات اإلنت آما يحدد التخطيط آاف

  .)2001، الحسين( بمثابة مرشد لألفراد العاملين بقسم اإلنتاج

الموار     تخاذا إن تخطيط اإلنتاج يشمل      ة ب ة          القرارات المتعلق ا المنظم ع أن تحتاجه نجاز  إلد المتوق

ة ا اإلنتاجي ى تخصيص  ، عملياته ل عل ذهوالعم ل   ه ة وبأق ة المطلوب تج بالكمي اج من وارد إلنت  الم

ا                         د أن يفعل وم اذا يري اج م دير اإلنت ا م رر فيه التكاليف وبالتالي فإن وظيفة التخطيط هي نشاط يق

  ).2006، المدهون وآخرون (هنجازإلجب عملة وما هي الموارد الالزمة هو الوا

واع حسب            ده أن دة ينقسم تخطيط اإلنتاج إلى ع ة  الم ذي          ،  الزمني اك التخطيط قصير األجل وال فهن

د       ، قلأ إلى عام أو     همدتتصل   ا التخطيط متوسط األجل تزي ه مدأم ى خمس      ت ام وتصل إل  عن الع

نوات ون     ،س ل تك ل األج يط طوي ي التخط نوات  همدت وف س س اوز الخم د(  تتج ، رون وآخحمي

ين التخطيط حسب               ن ا أويرى الباحث ب  ، )2006 ق ب ستخدم للتفري  همدت لفترات الزمنية يمكن أن ت

ل   للتميز بين التخطيط القصير والم  أساساً تعتبر المدة الزمنية    بأنإال أنه يمكن القول      توسط والطوي

  :نتاج يمكن أن تنحصر في التاليإلفإن وظيفة تخطيط ا وبذلك األجل

داد          تخطيط المنتجات  -1 ذلك إع  بهدف تحديد أنواع وآميات السلع المختلفة والمطلوب إنتاجها وآ

  .)2006، غنيم( األبعاد الزمنية الالزمة لعمليات اإلنتاج

تج                 -2 شغيل آل من ة لت ات المطلوب د العملي ات بهدف تحدي د اآلالت   ،تخطيط العملي الي تحدي  وبالت

ة      ى تحدي     ، والمعدات الالزمة لتنفيذ آل عملي آلالت       حتياجات اد  باإلضافة إل ة ل ة اإلنتاجي  الطاق

 .)2006، غنيم( والمعدات واألدوات

صيانة سواء آانت                       -3 رامج ال ى تخطيط ب شغيل باإلضافة إل تحميل المعدات وإصدار أوامر الت

 .)2006، غنيم( نة وقائية أو برامج صيانة عالجيةصيا

ام وأش               -4 د أحج ك     العمل على تخطيط جداول اإلنتاج الرئيسية من خالل تحدي كال المنتجات وذل

 .)2006، غنيم( دء تشغيل األوامر واالنتهاء منهابتحديد مواعيد ب
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  : وظيفة مراقبة اإلنتاج)2.6.2

، الرقابة بمفهومها العام تعبر عن األسس التي بمقتضاها تتم المقارنة بين مستويات التنفيذ الفعلي               

شف      ك لك وعة وذل ط الموض داف أو الخط ين األه اتالاوب بابها   ونحراف د أس راحاوتحدي  قت

ة        ، وبذلك إن الرقابة ترافق عملية تنفيذ الخطط       ، اإلجراءات التصحيحية  ة الرقاب ذلك تكون مهم وب

ل   هحدوث أي خلل يمكن أن يرافق تنفيذ الخطط وبمجرد     آتشافا ة أسباب الخل ي   ،  وإزال ة تل فالرقاب

اس النت  يم وقي ات التقي ن خالل عملي تم م ذ ي ة التخطيط  والتنفي ة عملي اح الخط ستويات نج ائج وم

  ):2001، الحسين( يوضح ذلك) 2.3( الحالية والشكل رقم

  
  )2001، الحسين: (المصدر، جعلى اإلنتاالرقابة  يبين عملية) : 2.3( شكل رقم

سيق                         ى تن ا مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تهدف إل ى أنه الرقابة على اإلنتاج تعرف عل

ة الم وارد اإلنتاجي ن  أداء الم ك يمك ن خالل ذل ة وم اءة اإلنتاجي ستويات الكف ى م ق أعل ة لتحقي تاح

  ):2001، الحسين(  أساسيات الرقابة على اإلنتاج آما يليستنتاجا

يم                    -1 م تعم ايير األداء المخطط ومن ث ذه يتم وضع خطة الرقابة وتطوير معدالت ومع الخطة   ه

  .على الجهات المعنية

ائج مع         على مقا عتمادالباقياس األداء الفعلي     -2 ة النت ى مقارن ة والعمل عل ييس ومؤشرات معين

 .المعدالت والمعايير المخطط لها

سئولة بحيث تتضمن                -3 ى الجهات الم ارير إل ات الايتم تقديم التق تم       نحراف بابها وي شفة وأس  المكت

 .نحرافاتالاوضع الحلول والمقترحات لتصحيح تلك 

ة  ،  غير مع أي تغيير يحصل في المنظمة      تتميز إجراءات الرقابة على اإلنتاج بأنها قابلة للت        في آمي

ا        هذهن آانت   إو، اإلنتاج أو مراحل عمليات اإلنتاج     ى حاله ام تبقى عل ا الع  اإلجراءات في إطاره
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ا أن أشكال وإجرا      ، دون تغيير  اج تختلف          آم ى اإلنت ة عل اخ ءات الرقاب شاط ونمط       تالفب وع الن  ن

 .)2001، الحسين( اإلنتاج وحجم المنظمة

  :وات الرقابة على اإلنتاجخط) 2.7
  )2001، الحسين :( التالية اإلجراءات العملية نتاج إل على اتشمل خطوات الرقابة  

  :التخطيط -1

اج          ةبعد وصول األمر اإلنتاجي سواء آان من المستهلك مباشر           ى إدارة اإلنت ،  أو من المخازن إل

المنتج     همكونات إلى   هتقسيميتم   ة ب ة       ،  وإعداد قائم م وضع قائم واد واألجزاء الواجب شرا     ث ها ؤالم

  .)2001، الحسين( وتصنيعها

  :المسار التصنيعي -2

ذي   ق ال دد الطري سلكيح ةهي ل داخل المنظم تم  ،  العم ن ي ل وأي يقوم بالعم ذي س ن ال ازإوم ، هنج

رى       األجزاء األخ ه ب ي عالقت د وف زء واح ة بج ات الخاص ابع العملي د تت ذلك تحدي سين( وآ ، الح

2001(.  

  :الجدولة -3

ة                      ترآ   اط التالي شمل النق اج وت اء اإلنت ة العمل أثن م حرآ : ز على وضع الجداول الزمنية التي تحك

  )2001، الحسين(

 .  منها آل شهر أو أسبوعنتهاءالا يبين عدد الوحدات الواجب : الجدول الرئيسي •

تج            :لإلدارات الجداول األسبوعية    • ى      و تبين اإلنتاج المتوقع من آل أجزاء المن  في آل إدارة عل

 .حده وفي آل أسبوع من أسابيع دورة اإلنتاج

ل المسبق     • ين حجم العمل المنتظر       : جداول التحمي دادها لكل إدارة وهي تب تم إع ى هإدخال ي  إل

  من األعمال الجاريةنتهاءالااإلدارات المختلفة بعد 

  :اإلرسال -4

ة وفي                         شغيل المختلف ى مراآز الت داد وإصدار العمل إل ى إع ذه يشير اإلرسال إل تم     ه ة ي  المرحل

ا                   م تجميعه د ت ة ق تم التحقق من أن األدوات الالزم دات وي واد والتوري ويهدف  ، إعداد الطلبات للم

  .)2001، الحسين ( يحدث في العمل وفقا لما هو محدداإلرسال إلى التأآد من التقدم الذي

  :مجاالت الرقابة على اإلنتاج) 2.8
ى     ة عل شمل الرقاب ف ت اج وذل مختل ل اإلنت ستلزمات وعناصر   مراح ضير م داد وتح ذ إع ك من

  :وبصفة عامة يمتد نشاط الرقابة على اإلنتاج ليشمل التالي، اإلنتاج حتى إتمام المنتج النهائي
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  :زونخالمالرقابة على   )2.8.1

ا           ،   يتم فيها مراقبة المخزون للتعرف على مستوى المخزون          ى المخزون له ة عل حيث أن الرقاب

اج  على ا  ةعالقة قوية بالرقاب   ة               ، إلنت ة نقدي ارة عن تكلف المخزون في المصنع عب غ من     تمث ف ل مبل

زون   اج ألن المخ رتبط باإلنت ال الم تثماررأس الم ة  اس ى آمي ه الحصول عل صد من مالي الق  رأس

ى              ، معينة من اإلنتاج   ة عل حيث أن المخزون يراقب آليا بنفس األسلوب المستخدم في خطط الرقاب

اج ين . اإلنت سابق يتب ن خالل ال ى  م ل عل اج تعم ى اإلنت ة عل ان الرقاب اظ ب تثمار االحتف ي باالس  ف

ط    ا فق ة ألنه ر ثانوي ى المخزون تعتب ة عل ث أن الرقاب ل حي ستوى األق د الم سلعي عن المخزون ال

زون    ي المخ شكلة ف دث أي م دما يح ذير عن ى تح ي( تعط إ، )1982، فهم ذلك ف ي   نب ال ف اإلهم

تحك            ه عدم ال سيطرة             الرقابة على المخزون يترتب علي ة وعدم ال ة للمنظم ات اإلنتاجي م في العملي

ا                  ، على تكاليف اإلنتاج   ا يترتب عليه ر مرغوب فيه يئة وغي مما يؤدى إلى الحصول على نتائج س

  ).2006، المدهون وآخرون (ل العمةفي آميات المخزون عن حاجأو زيادة نقص 

  :الرقابة على تكاليف اإلنتاج والعمليات  )2.8.2

ام      يتم من خالل متابعة   ة    جالخطط الموضوعة في البرن ة الخطط اليومي ضا متابع حيث أن  ،  وأي

يس ا   ات تق ى العملي ة عل ذا ا  إلالرقاب ارن ه ي وتق از الفعل سبقا   إلنج وعة م الخطط الموض از ب نج

  )2006، المدهون وآخرون (ا ليتم تصححيهاالنحرافات ومعرفة اآتشافية يتم اوبالنه

ات           إن الرقابة على سير العمليات يتم تطبيق       ة الكمي ها على مستوى إصدار األوامر من خالل مقارن

ا          ة ومقارنته الفعلية باإلضافة إلى تطبيقها على مستوى التحميل من خالل مراقبة المخرجات الفعلي

  . بالخطط اليومية

ى أساس           تتم   تكاليف اإلنتاج والعمليات     أما الرقابة على   على أساس رقابة آل طلبيه بمفردها أو عل

ع نظام             ، ر إنتاجي على حده   رقابة آل أم   وتتطلب الرقابة على اإلنتاج سواء في المنظمات التي تتب

ات       ة           ، اإلنتاج المستمر أو نظام إنتاج الطلبي اليف النمطي ة بالتك اليف الفعلي ة التك للكشف عن    مقارن

ة                   نحراف الاحيث أن    ، االنحرافات ة عن النمطي اليف الفعلي ادة أو نقص في التك ي وجود زي ،  يعن

ك   إضافة وع تل باب وق ى أس اج ضرورة التعرف عل اليف اإلنت ى تك ة عل ب الرقاب ك تتطل ى ذل  إل

  ):2006،  غنيم ( ومن أهم تلك األسباب ما يلينحرافاتالا

  . في أسعار مواد الخامرتفاعا زيادة آمية الفاقد أو التالف أثناء عملية التصنيع باإلضافة إلى  •

 . ساعات العمل زيادة آمية مواد الخام المستخدمة وزيادة •

سلع المرفوضة                     • ادة ال ى زي ة باإلضافة إل ائل التدفئ اه ووس  زيادة استهالك القوى المحرآة والمي

 .وغير المطابقة للمواصفات
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شراء                        • د ال سهيالت مناسبة عن ى ت  عدم فاعلية سياسة الشراء والتي تؤدي إلى عدم الحصول عل

 . عن تكاليف شرائهاوأيضا المنظمات تتجه نحو تصنيع السلع بتكاليف تزيد

ل باإلضافة                   • اء النق ا أثن  عدم آفاءة نظام نقل ومناوله المواد والذي يترتب علية ضياع جزء منه

د                      ر جاهزة للعمل في الوقت المحدد أو ق دات واآلالت غي أن تكون المع اج آ اءة اإلنت إلى عدم آف

 .تكون سياسة تحميل اآلالت غير دقيقة

ه يجب   ين بأن سابق يتب ن خالل ال ى  م سعى إل اج أن ت اليف اإلنت ة تك ات خالل مراقب ى المنظم عل

ضا يجب أن   ،  وبالتالي القضاء عليها،نحرافاتالامعرفة األسباب التي تؤدي إلى ظهور    آما أنة أي

اج              ود وعناصر اإلنت حيث  ، يتم المقارنة بين التكاليف الفعلية لإلنتاج والتكاليف النمطية لمختلف بن

ر  ذهأن عناص اليف تته ي   التك دوي واآلل ل الي ات والعم ة بالخام اليف الخاص شمل التك دد لت ع

ا      ن عناصر تكالي  إوبصفة عامة ف  ، والمصروفات الغير مباشرة    ف اإلنتاج تنقسم إلى عنصرين وهم

  :)2006، غنيم(

ا                   :المباشرةالتكاليف   ين بصورة مباشرة ويظهر أثره تج مع  هي التكاليف التي يتم إنفاقها على من

  . وتشمل تكاليف العمل المباشر وأجور العمال ومواد الخام،يفي المنتج النهائ

ر مباشرة   غالتكاليف   واد                        :ي ة الم ا تكلف ين ومنه تج مع اج من ة مباشره في إنت ساهم بطريق  هي ال ت

ت   ل الزي ره مث ر مباش ر آ    ، الغي ر مباش ل الغي ة العم شحوم وتكلف دراء  أجوروال وظفين والم  الم

  . واإليجار اآلالتستهالكاووالمشرفين والصيانة 

 :الرقابة على جودة اإلنتاج  )2.8.3

اج للمواصفات     تخاذاويتم فيها الرقابة على جودة اإلنتاج         ة اإلنت ل مقابل  ما يلزم من إجراءات تكف

اج       ى ضمان تحقيق                  ، والمعايير المقررة في خطة اإلنت اج إل ى جوده اإلنت ة عل ضا تهدف الرقاب أي

ول       ،إنتاج الوحدات المعيبة  مستوى الجودة بأقل تكلفة ممكنة من خالل منع           وبصفة عامة يمكن الق

ا            د من المزاي اج            ، بأن الرقابة على الجودة تحقق للمنظمات العدي ا الحد من وحدات اإلنت من أهمه

ي     راف ف ن اإلس د م ة والح تخداماالمرفوض داتس ق  ،  اآلالت والمع ذلك تحقي صادالاوآ ي قت  ف

ضائع باإلضافة            الخامات والموارد والمساهمة في تخفيض تك      ستخداما ل الوقت ال اج وتقلي لفة اإلنت

  .)2006، الحسين(  للتحسن المستمر في منتجاتهاإلى دعم ثقة العمالء في المنظمة نظرًا

  :أهمية النشاط اإلنتاجي) 2.9
ى             ه  ختالف ايحتل النشاط اإلنتاجي مكانة هامة في المجتمعات عل ففي المنظمات   ،  درجات تقدم

ة الوا قتصاديةالار الدعامة التي تقوم عليها التنمية        أنواعها يعتب  ختالفاعلى   يلة    ، جتماعي ة وس ألن

ادرة       ة الن روة القومي و                 ، استغالل الث ذلك فه دة وب سانية المتزاي شبع الحاجات اإلن وهو األداة التي ت

  .)1982، الشرقاوي( مؤشر على التقدم والنمو والرقي في المؤسسات الصناعية
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ة     الفختاب تختلف أهمية النشاط اإلنتاجي  ه مكان اج ل ر في المصانع حيث أن     أ المنظمات فاإلنت آب

ات    هذهوتتم  ، اإلنتاج يختص بتغير شكل المواد األولية إلى سلع نهائية         سهيالت  ستخدام اب العملي  الت

ة       أالمادية آاآلالت والمعدات وغيرها و   دد من الخصائص التالي صناعية تتصف بع ن المنظمات ال

  :)1982، الشرقاوي(اإلنتاجي وهي آالتالي التي تعكس أهمية النشاط 

اعا  • شغيل العامل الواحدرتف الزم لت ال ال ي رأس الم صناعية ،  ف ات ال ادة العملي اعاووزي  رتف

  . التخصص المطلوبةةدرج

ة        • ن تخصصات متباين راد م ن األف ة م ات دقيق ى تنظيم ة إل ادة الحاج ذ  ، زي رورة األخ وض

  .بأساليب التنسيق والرقابة

ى التعرض                 التغير المس  • ا باإلضافة إل دائل له تمر في المواد المستخدمة وظهور الكثير من الب

 .  وفنيةجتماعيةاو قتصاديةاولمؤثرات بيئية 

  :التخطيط الداخلي للمصنع) 2.10
سام     ل داخل األق ام العم دم لنظ د المق صنع التحدي سام الم داخلي ألق التخطيط ال صد ب اراو، يق  ختي

شغيل ومراآ ات الت ع محط اجمواق اطق ، ز اإلنت ارالاومن إن نتظ ذلك ف ا وب زين وغيره  والتخ

ا   تصال الاوتحديد مسارات اإلنتاج ووسائل     ، التخطيط الداخلي يتطلب دراسة األقسام المختلفة       بينه

  :)1982، الشرقاوي( أنواع منها ةويشمل التخطيط الداخلي للمصنع عد

  :الوظيفيالتخطيط  )2.10.1

سلع     تمرمتشابهة في منطقة واحدة أو قسم واحد بحيث         هذا النوع يتم فيه تجميع اآلالت ال         ع ال  جمي

الي           سم الت ى الق ا إل م تأخذ دوره ذا التخطيط   ب ويالحظ  ، التي ينتجها المصنع على هذا القسم ث أن ه

 .)1982، الشرقاوي(شائع في الورش التي تصنع منتجات محدودة حسب الطلب 

وظيفي هو        ا التخطيط ال ة ف   ةن أمن مزاي سمح بالمرون دورة    ستخدام اي  ي ذا ب زة وه  اآلالت واألجه

ل من              ستثمارالايؤدي إلى تخفيض حجم      ة ال يتطلب إال القلي  في اآلالت    زدواجالا في األجهزة ألن

ة   ب علي ا يترت صادالامم ي قت تخداما ف دات س زة والمع يط   ،  األجه ؤدى التخط ك ي ى ذل افة إل إض

األ همقارنت الوظيفي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج إذا تم    ات    نواع األخرى خاصاً   ب د صناعة آمي  عن

  .)1982، الشرقاوي(  صغيرةبأعدادمختلفة من المنتجات 

ة           ظهورمن عيوب هذا النوع من التخطيط هو         صناعية والرقابي د الطرق ال  صعوبات تتعلق بتحدي

سلعة     ا يترتب علي                 ، على صناعة ال ام مم وع الع ة إذا وجدت تكون من الن زة المناول ا أن أجه  ةآم

ة    ضرورة  زداد التكلف ذا ت ة وبه ي المناول ستغلين ف ال الم ادة العم ي   ، زي عوبة ف اك ص ضا هن وأي

اع اوع يصنتعمليات التفتيش والرقابة بسبب التفاوت في عمليات ال        اليف  رتف ذه  تك ات ه ن أل،  العملي

  .)1982، الشرقاوي(التفتيش يجب أن يتم في نهاية آل عملية 
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  :التخطيط المستمر )2.10.2

وع م           ذا الن ا                    يتم في ه راد إنتاجه سلعة الم ابع حسب ال ع وترتيب اآلالت في تت ن التخطيط توزي

اج سلعة واحده أو             ة داخل إدارة واحدة إلنت وبذلك فإن هذا التخطيط يتطلب تجميع اآلالت المختلف

دات           ، عدد محدود من السلع المتشابهة     سيارات والمع وينتشر هذا النوع من التخطيط في صناعة ال

 هذا النوع في تلك الصناعات إلى قصر دورة التصنيع مما يترتب على             نتشاراويرجع  ، الكهربائية

سهولة اإلشراف             ،  في المخزون السلعي   ستثمارالا نخفاضاذلك   وع من التخطيط ب ذا الن ويمتاز ه

ب       تم عق يش ي ا أن التفت اج آم ى اإلنت ة عل اءالاوالرقاب ة     نته ي حال ا فف سلعة تمام ز ال ن تجهي  م

وع من التخطيط                    المنتجات المتغيرة الت   ذا الن ستمرة في التصميم يصبح ه رات الم ي تخضع للتغي

ة ر تكلف ستعملة  ، أآث زة الم ا لألجه ة تبع ستمرة علي ديالت م ال تع سبب ضرورة إدخ دهون ( ب الم

  ).2006، وآخرون
  الممارسات اإلدارية بالمؤسسات العاملة بقطاع غزة) 2.11

ل     تعاني معظم المنشات الصناعية ب   دة في إدا  قطاع غزة من س ا ربيات عدي ذا ب  ، ته ق  دورهوه  يعي

ا حيث أن الطابع األسري يغلب على جميع المنشآت في قطاع غزة                 ، عملية تطويرها ونموها    مم

ة        ة وإداري شكلة في         ، يؤدي إلى ظهور مشاآل مالي اك م ضا هن شآت أي سطينية    المن ق  الفل دم  ب تتعل ع

زام ا بالمواعيد وعدم    هتمامالا ذلك    لت املين ب ة أحيث  ،  الع اً ن  لدراسة أجريت حول الممارسات      وفق

  :)2006 ،الفرا وآخرون( يمكن مالحظة التالياإلدارية في المنشآت الصناعية 
  التخطيط: أوال

ع  شآت إن جمي ع المن ى تخطيط بجمي ة إل زة بحاج م المؤسسات ، هأنواع بقطاع غ حيث أن معظ

ر مكتوب  ى غي ة أو حت ديها خطط مكتوب د ل سطين ال يوج صناعية بفل ك الخطط  إ و،ةال ت تل ن آان

ع          ى أرض الواق ق عل حيث أن معظم الخطط    ، موجودة فإنه في الغالب ال يتم إتباعها ألنها ال تنطب

ن ق      عها م م وض ل ت صيرة األج ط ق ي خط ودة ه ذلك   الموج ؤهلين ل ر م خاص غي ل أش را ( ب الف

  .)2006 ،وآخرون

  ت القراراتخاذا: ثانيا
ة  ر عملي اذا تعتب ور تخ ن األم رارات م ستوى اإلدارة  الق ى م ة عل ة ،  الهام ث أن عملي اذاحي  تخ

ابعين         تالقرارا ى الت زة دون الرجوع إل صناعية بغ د من     ،  تتم في المنشآت ال اك العدي حيث أن هن
ك            دراء تل ق وأن معظم م شآت المشاريع العامة قد فشلت لعدم القدرة في العمل آفري  ينجزون  المن

ع األع   دون توزي سهم وب ة بنف الهم اإلداري رين أعم ى اآلخ ال عل م ، م دول رق يوضح ) 2.1(والج
  .)2006،  وآخرونالفرا( الممارسات اإلدارية بقطاع غزة مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية
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  يوضح الممارسات اإلدارية في غزة مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية): 2.1(الجدول رقم 
  األمريكيةالواليات المتحدة   قطاع غزة  العمليات اإلدارية

  التخطيط
   الهدف-
   ترآيز التخطيط-
   طول الخطة-

  
   القدرة على البقاء وإيجاد فرصة عمل لصاحبها-
   على اإلنتاج-
   سنة واحدة أطول خطة-

  
  اإلنتاجية، الحصة السوقية،  الربحية-
   استراتيجي على التسويق والمال-
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  :الخالصة) 2.12
م وظائف      ر من أه اج  تعتب ة اإلنت ة التخطيط ومراقب أن وظيف ين ب سابق يتب من خالل العرض ال

سي لوظائف    ، إدارة اإلنتاج في أية منظمة سواء آانت آبيرة أم صغيرة    بل هي تمثل المحور الرئي

اجي والمتم       ، اإلدارة شاط اإلنت رارات اإلستراتيجية للن ة في   فبعد أن يتم وضع الق ار اثل ع  ختي  الموق

ا     ، والترتيب الداخلي له   ة وغيره اج بوضع خط             ، وتخطيط الطاق ة اإلنت سم تخطيط ومراقب دأ ق  ةيب

دمات       لع أو خ كل س ى ش ات عل ى مخرج ة إل ة اإلنتاجي دخالت العملي ل عناصر وم زج وتحوي م

ستهلك    ة وحاجات الم ين   ، إلشباع رغب ع األخذ بع ارالام سويق والمبيعات  عتب وارد وم،  خطة الت

ة   ا     ، وإمكانيات المنظم ود المفروضة عليه ى   ، والقي ل ل ستغالل اساعية إل ذه  أمث وارد وتحقيق   ه  الم

  .أفضل عائد

ا تعمل                    يتبين بأن   ك آونه صناعات وذل ة ال عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج لها دور فعال في تنمي

ى             سهيالت    على تحديد العمليات اإلنتاجية المطلوبة إلنتاج آل منتج باإلضافة إل د الت تخطيط وتحدي

ى تحدد                   ة والعمل عل ة بالمنظم ات الداخلي  من   حتياجات الااإلنتاجية وآذلك إعداد وتصميم الترتيب

ة آلالت والمخزون واألدوات والعمال ة ل ة اإلنتاجي ذا ب، الطاق ل دورهوه اج ويقل ادة اإلنت ل زي  يعم

ادة          شرآة        التكاليف باإلضافة إلى تحسين المرآز التنافسي للمؤسسة وزي ستهلك بمنتجات ال ة الم  ثق

  . من خالل الحد من إنتاج الوحدات المعيبة

ات                 هتمامالامن خالل السابق يتبين بأن       ة المعوق ساعد في إزال اج ت ة اإلنت ة التخطيط ومراقب  بعملي

  .اقتصادياالتي تواجهه الصناعات الصغيرة وبالتالي تنميتها والنهوض بها 
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  :المقدمة )3.1
اً           الم مكان ة في الع ارزاً  تحتل قضية التنمي شهد تطوراً             ب ذي ي وم ال الم الي صاديا ا  في ع ا او قت  جتماعي

در     وسياسيًا اً  ًا بين دول حققت ق دم       ملحوظ افي وأخرى الزالت تبحث عن          قتصادي الا من التق   والثق

وى   من الصغيرة تلمشروعات اوقد أصبح، كانتها في العالمم م وأق ة  عناصر  أه صادية الا التنمي  ،قت

م  لتصبح رتقتا بل ات  في  العناصر اإلستراتيجية   أه ة  عملي  ممعظ  في  قتصادي الا والتطور  التنمي

  .)2005، فتحي (العالم دول

ام، خاصًا في           في  االقتصاديةتطور المشاريع الصغيرة من أهم دوافع التنمية         يعتبر شكل ع دول ب   ال

ر               باعتبارهاالدول النامية وذلك     ساهمة في معالجة مشكلتي الفق  منطلقًا لزيادة الطاقة اإلنتاجية، والم

ة أخرى ن ناحي ة م دول ، والبطال ن ال د م ذه باهتمتحيث أن العدي ونه ا الع دمت له شاريع، وق   الم

ات المتاحة فهن     ًا لإلمكاني ى اعتمدت  اك دولوالمساعدة بمختلف السبل وفق صناعات   عل صغيرة  ال  ال

ا   من واستطاعت االقتصاديالبناء  عملية في اء خالله ال  االرتق رة  واالنتق دول   من دائ رة  ال ى   الفقي إل

ستويات  جميع على ومتعددة وتجارب آثيرة  وهناك أمثلة،الدول الغنية دائرة ك  الم  المشروعات  فتل

د   وتقدم نمو في األساسي الفضل هي صاحبة ل   شرق  من دول العدي يا مث د  آس ان حيث أن    الهن والياب

ك  مع تجربة ناجحة منهما لكل ا  من  استطاعت  المشروعات  تل ر  تحقيق  خالله ة   أآب  معدالت التنمي

ة  ًرا ، الدولي ك   ونظ ى تل ة  إل د  األهمي صغيرة محل    المشروعات  تكون  أن فالب ام ال ة اهتم   الحكوم

سطينية ث الفل سها بحي تم تدري ا وأن ي تموالبحث فيه شريع  ي وانين ت ي الق ك  الت ا ألن تل تحميه

  .)2006، أبو جزر(المشروعات  عدد إجمالي من% 90من  أآثر تمثل المشروعات
سياسية                 عن   ال يمكن الحديث     ة ال سطين بمعزل عن البيئ صغيرة في فل صادية الواالمشروعات ال  قت

ا  ة به سياسات       ، المحيط رتبط بال صغيرة م صناعات ال اع ال ستقبلي لقط التطور الم راءات ف واإلج

  .  ودعم هذا القطاعباستقالليةلقة المتع

ة،              قتصاداالمر   رات والتطورات المختلف والتي   الفلسطيني خالل السنوات الماضية بالعديد من التغي

ة، و    سية واإلنتاجي درة التناف ث الق ن حي صادية م شطة االقت ف األن ملت مختل ذهش ي ه ورات ه  التط

ة ب         اجي، إضافة للعوامل التي فرضتها           محصلة لمجموعة من العوامل المتعلق األداء اإلداري واإلنت

سياسي              ي وال ة بالوضع األمن ة المحكوم سطينية الخارجي السياسات اإلسرائيلية وعالقات السلطة الفل

  .)2005 ،الصوراني وآخرون( مع إسرائيل

ة      إ ز تبعي ى تعزي صاد الان إسرائيل عملت عل سطيني  قت صاد البا الفل جذب   اإلسرائيلي من خالل    قت

ة في معظم            ادة التبعي العمالة الفلسطينية وفرض العوائق أمام المنتجات الفلسطينية، مما ساهم في زي

امالت  صاديةاالمع دءاا القت ك    بت ر ذل اء وغي اه والكهرب ل المي ة مث ة التحتي ن البني ث ، م ك أحي ن تل

ى        صاد الااإلجراءات أثرت بشكل آبير عل سطيني  قت در           ، الفل ى خسائر تق ا أدى إل  2.62بحوالي    مم
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ة        ى نهاي ر                   2004مليار دوالر حت  وهي خسائر مباشرة وفي حين تجاوزت الخسائر المباشر وغي

  .)2005 ،الصوراني وآخرون(  مليار دوالر10المباشرة 
أن        صاد الامن خالل السابق نجد ب ى        قت سطيني بحاجة إل تالك ا الفل  عناصر للنهوض والتطور في        م

تمكن من               القطاعات اإلنتاجية، والتي تقوم ع     صغيرة، بحيث ت شاريع ال شآت والم ل دور المن ى تفعي ل

ة  ااتلبي ي  حتياجاتن ور ف صادالا للتط ن    قت ه م ا يمكن سطيني بم ادالا الفل ى عتم وارد عل ة هم  المادي

صاد اللوالبشرية المحدودة وأيضا بما يؤدي إلى تخفيف التبعية          ة أخرى، أو          قت  اإلسرائيلي من ناحي

ة     سبيًا تلبي ق ن ا يحق اتحتيابم ي     اج سوق المحل سلع لل اج ال شغيل وإنت رون ( الت صوراني وآخ  ،ال

2005(.  

  :تعريف الصناعات الصغيرة) 3.2
 تجاهين ا بين التمييز يمكن عامة وبصفة،  الباحثون حول تحديد مفهوم الصناعات الصغيرةختلفا 

 بين التمييز لخال من المفهوم هذا تحديد يسعى إلى األول هتجاإلفا المنشآت الصغيرة، مفهوم لتحديد

  .)2004، صقر ( والكبيرةالمنشآت الصغيرة

ى  النظر  خالل من الصغيرة المنشآت الثاني يحدد مفهوم إلتجاهاما أ  شطة   إل ات األن وم   نوعي  التي تق

 للتفريق بين الصناعات الصغيرة والكبيرة ومن خاللها يتم تعريف          استخدمت معايير   ةفهناك عد ، بها

  .)2004، صقر (الصناعات الصغيرة

صغيرة   صعوبة في وضع تعريف موحد لتصنيف       معظم الدول    هتواج صناعات ال اك   حيث   ،  ال أن هن

صغيرة    ، دولة) 75(تعريفًا للمشروعات الصغيرة في ) 55(أآثر من   صناعات ال حيث أن تعريف ال

ال                 ت ال، حجم رأس الم ل عدد العم ايير مث ى مجموعة من المع الي    عتمد عل ى الت سم إل ايير تنق  والمع

  ):2005، صوراني وآخرونال(

  )5( :المعايير الكمية) 3.2.1

                                                 
  : على معيار العمالعتمادالبا البنك الدولي المشروعات الصغيرة عرف) 5

ا   • ي أمريك ى       وإ فف شأة صغيرة ومتوسطة إذا آانت توظف حت ر المن سا تعتب ا وفرن ي  500يطالي ل، وف  عام
ى        200السويد لغاية    شات          99 عامل، وفي آندا واستراليا حت دنمارك هي المن امًال، وفي ال ي توظف      ع  الت

دول و     ستخداماإن  .  عامالً 50لغاية   اس  ةن أ عدد العمال آمعيار يسهل عملية المقارنة بين القطاعات وال  مقي
اك سهولة في جمع المعلومات                       ضا هن ومعيار ثابت وموحد، خصوصًا أنه ال يرتبط بتغيرات األسعار وأي

  . )2006، المحروق وآخرون( حول هذا المعيار
دول العرب  أما في     • صغيرة والمتوسطة       ال صناعات ال تم تصنيف ال ة ي صناعات     حسب  ي ى ال شاط إل حجم الن

دًا صغيرة ج شغل)Micro(ال ي ت ن  أ الت ل م ستثمر 5ق ال وت ن أ عم ل م ناعات ،  دوالر5000ق وص
غيرة شغل  )Small(ص ي ت ى 5 الت ن   15 إل ل م ستثمر اق ل وت صناعات ،  دوالر15000 عام وال
طة ن   )Medium(المتوس شغل م ي ت ى  إ16 الت ن   25ل ستثمر م ل وت ى 15000 عام   دوالر25000 إل

  .)2005 ،الصوراني وآخرون(
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اج  السنوي وحجم   ستهالكالا وعدد العاملين وحجم     ستثمارالاتشمل رأس المال ودرجة       من  و،  اإلنت

ا                    اليب اإلحصائية عليه يمكن تطبيق األس اس ف ة للقي ايير قابل ك المع أن تل ساعد   ، المعروف ب والتي ت

  . الصناعات الصغيرةةفي مساندعلى تحسين أداء الجهات التنظيمية 

  )6(:معايير الفروق الوظيفية )3.2.2

ل          هذه المعايير   تعتمد   ساعد في تحلي ايير ي وع من المع ذا الن ة وه بشكل أساسي على الفروق الوظيفي

  .)2005، فتحى( النشاط والدور الذي تقوم فيه الصناعات الصغيرة في التنمية االقتصادية

  :معايير أخرى) 3.2.3

د  صائص     يوج ًا للخ صغيرة وفق شروعات ال ف الم ال لتعري ة ورأس الم ر العمال رى غي ايير أخ مع

ايير       تجاهاتاالوظيفية مثل نوع اإلدارة أو التخصص أو أساليب اإلنتاج أو            اك مع ضا هن سوق وأي  ال

صناعات   ين ال رق ب رى تف صناعات      أخ وم ال دد مفه ا فيتح صنيعها وتكوينه ث ت ن حي صغيرة م  ال

صغيرة  ادالباال ة        عتم غيرة حديث ة أو ص ة حرفي ناعات تقليدي و ص ا ه ين م ايير ب ى مع ن ألو،  عل

ا هو                 شترآة آم مصطلح الصناعات الصغيرة يجمع نوعيات آثيرة من األنشطة ذات الخصائص الم

  .)2005، فتحي( في الصناعات الحرفية والورش والصناعات المنزلية
دو    صناعية اليوني ة ال دة للتنمي م المتح ة األم رف منظم ي   )7(تع ا ه صغيرة بأنه شروعات ال  الم

ين                       ا ب ا م املين فيه غ عدد الع ك واحد ويبل ى    10المشروعات التي يتكفل بكامل المسؤولية مال  50 إل

ل ا    ، عام ل فيه ي يعم شروعات الت ر الم دولي يعتب ك ال ا البن ن أبينم ل م شروعات 10ق ال بالم  عم

صغر ة ال ين   ، المتناهي ا ب ل فيه ي يعم شروعات الت ا الم امًال 50 و10أم صغيرة ع شروعات ال  بالم

  . عامل تعرف بالمشروعات المتوسطة100 الى50بين  وبالنسبة للمنظمات التي توظف ما

سابق  ين ب من خالل ال ة يتب صغيرة تختلف من دول د المشروعات ال ستخدمة لتحدي ايير الم أن المع

النمو التي بلغتها،    ومراحل   قتصاديةالاألخرى وتعتمد بشكل أساسي على إمكانيات الدولة وظروفها         

 صغيرة أو متوسطة  عتبارهااوبالتالي فالمشروعات التي تعتبر آبيرة الحجم في الدولة النامية يمكن       

  .)2005 ،الصوراني وآخرون( الحجم في الدول المتقدمة

ى  بالدرجة يعتمد الصغيرة الصناعات  فقد بين بأن تعريفالفلسطيني اإلحصاء جهازأما   األولي عل

امل  عدد  شأة  في  ينالع شآت  الواحدة،  المن شغل  التي  المن ى  صفر  من  ت ر عامالً  4 حت  من   يعتب

                                                 
ز            ، يوجد دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغيرة         ) 6 ة للتمي ايير الكمي والذي يعتبر من أحد المع

ردة لتعريف  صلح بمف ة ال ي ار أن ذا المعي ى ه ذ عل ن يؤخ صغيرة ولك رة وال صناعات الكبي ين ال صغيرة ب شروعات ال  الم
ى وجود                        للمقارنة بين الصناعات المماثلة في الدول الن هناك اختالف في قيمة العمالت من دولة إلى أخرى باإلضافة إل

  . في معدالت التضخم واألسعار والحالة االقتصاديةختالفا
صغيرة و إ ، ورقة عمل حول)1996 (خرونوآرة،  رياض الصراي ) 7 ردن، ألالمتوسطة في ا  نشاء وتطوير المؤسسات ال
ة،                     إ ة العمل الدولي ة والمتوسطية، منظم دان العربي صغيرة والمتوسطة في البل ا،  إنشاء وتطوير المؤسسات ال  -6-2يطالي

1996.  
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صغيرة  المشروعات  دًا،  ال شآت  ج شغل  التي  والمن ى   5 من  ت صناعات     عامالً 19إل ر من ال  تعتب

ى   20الصغيرة، أما من     شاريع المتوسطة     عامالً 49 إل ر من الم سطيني   (  تعتب از اإلحصاء الفل ، جه

2004(.   

ة      مصنعة ومنشأة آل بأنها تشمل رس الصناعات الصغيرة عرف ستالي ومو  ل من مائ ا أق يعمل فيه

ك ، شخص شمل ذل ل وي صانع  آ ر الم صانع وغي صنيعها بالم تم ت ي ي سلع الت ة(ال ، الحرف المنزلي

ة         ،)ومحالت الحرفيين  شآت التي تعمل        و،  أخرى  والمؤسسات التقليدية والحديثة من ناحي ضا المن أي

  ).Migdad  ،1999( "المناطق الحضرية والريفيةم اآللي في بالنظام اليدوي والنظا

ا  دياأأم صغيرة عرف  ريون صناعات ال ا " ال داتبأنه ة المصانع أو الوح ن مائ ل م ي توظف أق  الت

   (Migdad, 1999). "وبية هنديةر 5000,00 شخص ورأس مالها ال يتجاوز

  :أهمية الصناعات الصغيرة) 3.3
صغيرة ر المشروعات ال ودالع تعتب ري م صادالل الفق وطني قت ًا ال يا ومحرآ ي أساس ة ف  التنمي

رة والمحرك ا        أل فهي تعتبر المساند ا    ،جتماعيةالوا االقتصادية صناعات الكبي ل    ألساسي لل ساسي لنق

  :يمكن تقسم أهمية الصناعات الصغيرة إلى  وبذلك، التكنولوجيا

  : للصناعات الصغيرةقتصاديةالااألهمية ) 3.3.1

ر صناع تعتب دة  ال يلة جدي صغيرة وس تغاللالات ال ةس ات المحلي وارد والخام ى ،  الم ل عل فهي تعم

صنيع التي        ة الت إشباع الرغبات المحلية فنجد أن أهمية تلك الصناعات تتفاوت بين الدول تبعا لمرحل

شأه   271,192 المنشآت الصغيرة في الواليات المتحدة حوالي          توصلت إليها آل دولة فمثال بلغ       من

من % 26 عامال ويشكلون نسبة  4,158081من إجمالي المنشآت اإلنتاجية وتوظف      % 90ما نسبة   

ا     بلغتأما في اليابان    ، إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي     المنشات الصناعية الصغيرة التي يعمل به

ا حوالي              % 94.6 حوالي   ا موظف 30اقل من    املين فيه سبة الع شات ون الي المن من  % 73,5من إجم

ا وع الع صناعيمجم ي القطاع ال ام ، ملين ف ي ع شات ف دد المن غ ع د بل د فق ي الهن والي 1975وف  ح

ام   500,000 د الع ة بع شأه مقارن والي   1965 من ددها ح غ ع ي بل ك   100,000 والت ي ذل شأه ف  من

صناعي           % 40حيث أن تلك المشروعات تشكل نسبة       ، الوقت اج في القطاع ال من إجمالي قيمة اإلنت

ون ش    590والذي يوظف    شآت في مصر حوالي               ، خص ملي ك المن غ عدد تل شكل   148,929وبل  وت

  :)2005، فتحي( من إجمالي المنشآت الصناعية وتكمن أهمية تلك المشاريع في التالي% 99نسبة 
  : المساهمة في زيادة الناتج اإلجمالي)3.3.1.1

ة  في الصغيرة بشكل آبير  المشروعاتتساهم  صادية الا التنمي ى سواءً  قت ومي  المستوى   عل  في  الق

ا   المشروعات تلك عدد أن نجد فمثال النامية، الدول أو الكبيرة الدول ى  يصل  في بريطاني  حوالي  إل

ون  3.7 سبة  بلغت  مشروع  ملي ا  ن ام  خالل  مبيعاته الي  من   %50حوالي   2000 ع  المبيعات  إجم
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ات   المسجلة  ة  المتحدة   وفي الوالي صغيرة  المشروعات  ساهمت  األمريكي  من   %51 بحوالي  ال

  .)2006، جزرأبو(ي المحل الناتج إجمالي

  :تخفيض حجم البطالة) 3.3.1.2
د  ة وق شكلة البطال ة من م بالد النامي اني معظم ال ع أتع صاديينالاجم صناعات قت درة ال دم ق ى ع  عل

ة     متصاصالالكبيرة في توفير فرص عمل آافية     ة أو المتقدم  البطالة المنتشرة في المجتمعات النامي

ة  من إحدى الوسائل لمواجهة المشروعات الصغيرة ذلك تعتبروب، على حد سواء ساهم   فهي  البطال ت

  )2006، أبوجزر (جديدة للعاطلين عن العمل عمل فرص في إيجاد

ات  وفي فرص للعمل% 56 ففي بريطانيا نجد أن الصناعات الصغيرة توفر حوالي   المتحدة   الوالي

ذ  % 75قارب لصناعات تساهم في توفير ما ي   ااألمريكية نجد أن     صين  من فرص للعمل وآ  لك في ال

  .)2006، بوجزرأ(

و نصف                 وفر وظائف لنم ا أن ت صغيرة يمكنه أشارت إحدى دراسات البنك الدولي إلى الصناعات ال

العاملين في الصناعات التحويلية خاصا الدول النامية المتقدمة لكونها تتميز بإتباع أسلوب آثيف في            

ة فرصة عمل       حيث، العمل ة فرص في                     أن تكلف وفر ثالث رة يمكن أن ت صناعات الكبي  واحدة في ال

  .)2005، فتحي( الصناعات الصغيرة
  :المساهمة في زيادة الصادرات) 3.3.1.3

ة      هامًاتلعب الصناعات الصغيرة دوراً    ة التنمي وازن اإلقليمي لعملي حيث أن معظم   ،  في تحقيق الت

صادرات     ، تجاريالدول النامية تعاني من وجود عجز في الميزان ال       ادة ال ه بزي والذي يمكن مواجهت

وتشير تجارب العديد من الدول أهمية منتجات       ، ض الواردات يإلى الدول المجاورة والعمل على تخف     

ى          صادرات إل صناعات في ال % 51.8الصناعات الصغيرة ففي اليابان وصلت نسبة مساهمه تلك ال

  .)2005، يفتح( 1992عام % 55 وفي الهند حوالي 1991عام 
  : للصناعات الصغيرةجتماعيةاالاألهمية ) 3.3.2

ة   ةالاإن األهمي ى  جتماعي ساعد عل راد وت ات األف ي رغب ا تلب ي أنه ن ف صغيرة تكم شروعات ال  للم

وفير فرص عمل إضافة                       ساهم في ت ا ي شة، بم ساهمة في    للتحقيق طموحاتهم ورفع مستوى المعي م

اء الا وبالتالي تحقيق     عيةجتماالواتقديم الخدمات اإلنتاجية واإلدارية      سلع           آتف ر من ال ذاتي في آثي  ال

ة           هتمامالاوفي ظل زيادة    ، والخدمات صغيرة يمكن تحقيق األهداف التالي الصوراني  :( بالمشاريع ال

  )2005، وآخرون

ى سوق العمل           ستيعاباتساهم الصناعات الصغيرة في      • ة إل الي  ستمرار اب قوة العمل المتدفق ، وبالت

  .طالةالحد من مشكلة الب
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ة   ستغالل اوحلي من خالل زيادة القيمة المضافة في ظل تطوير      متعزيز الناتج ال   • وارد الطبيعي  الم

 .والبشرية المحلية في المشروعات الوطنية

د من درجة        ي المجتمع المحل   حتياجاتاتوفير العديد من السلع والخدمات التي تلبي         • اء الا وتزي  آتف

 .الذاتي

ى                  المهارات والقدرات ال   ستثمارا • ًا عل د أساس ات التي تعتم ة والبرمجي صناعات التقني بشرية في ال

 .جتماعيالا ستقراراللالمعرفة والمهارة وأيضا تعتبر عامل أساسي 

ة   • ى تقوي ل عل روابطالعم ةاال ال شروعات    جتماعي ين أصحاب الم ستمر ب ل الم الل التفاع ن خ  م

 .الصغيرة وفئات المجتمع المختلفة

وير إدارة الم   • ى تط ل عل ل      العم روف العم ع ظ ف م ى التكي درة عل وفير الق صغيرة وت شاريع ال

 . الظروفهذه مع ءمتتالالمحيطة، مع تبني سياسات جديدة 

  :المتقّدمة الدول في الصغيرة المنشآت أهمية) 3.3.3

 نهاية حتى قتصادالا رجال هتمام امحور الصغيرة المنشآت منذ منتصف القرن الثامن عشر ظّلت  

صادية الا التطورات  ولكن  األسواق المنافسة في بسيادة هارتباطال نظرًا عشر التاسع القرن  التي  قت

الم  شهدها  ع   الع ذ مطل رن  من ر النظر في     العشرين  الق ى تغيي شأة،  حجم  أدت إل شرت  احيث  المن  نت

شرآات ذات  سئولية  ال ال  رأس أسواق  ونمت  المحدودة  الم رة،  بدرجة  الم ا  آبي شآت  ساعدي  مم  المن

ى  العاملة ى  ولالحص  عل ة  مصادر  عل دة  تمويلي ة  للتوسع  جدي ة  وحدات  وإقام رة  إنتاجي ، صقر ( آبي

2004(.  

ة  الحرب بعد الكبيرة بالمنشآت هتمامالا ستمرا ة  العالمي د    ومع ،الثاني ول عق سبعينيات  حل  تحّولت  ال

صالح  النظرة  شآت  ل صغيرة  المن دأت  ال ات  تظهر  وب دة  الكتاب ا  المؤّي م تأسيس   له د  بعض  وت  المعاه

شاطاتها، ومن   الداعمة الخدمات لتوفير م  لن دول  دفعت  التي  األسباب  أه صناعية  ال ة  ال ى  المتقّدم  إل

  )2004، صقر(: يلي ما الصغيرة االهتمام بالمنشآت إعادة

ذي  المتزايد الدور   • ه  ال شآت  تلعب صغيرة  المن د  مجال  في  ال د  التجدي ّين  فق  الملحوظ  التوسع  أن تب

رة  للمشروعات رة  في  الكبي م  ةالماضي  الفت د   يكن  ل ارات االولي اليب  في  بتك اج  أس تح في  و اإلنت  ف

ا  واإلحالل  قائمة أخرى لمنشآت الدمج محّصلة عمليات ما آان بقدر جديدة أسواق  ذات في  محله

 ،بتكارالوا التجديد مجال في آبيرًا دورًا الصغيرة المنشآت تلعب المنتجات، بينما وبنفس األسواق

  .نهائيةال والخدمات بالنسبة للسلع خاصة

 معدل  نخفاضاو الكفاءة اإلنتاجية في المشاريع الكبيرة بسبب سرعة التطور التكنولوجي           نخفاضا •

ى     ا أدى إل ة مم ة اإلنتاجي شغيل الطاق اعات اج المحل رتف ة اإلنت ضا   ي تكلف الواردات وأي ة ب  مقارن
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اج  طريقة نتشارا ى  اإلنت صاديا ا الممكن  من  أصبح  والتي  صغيرة  دفعات  عل ضاها قت اج   بمقت  إنت

  .المستهلكين وأذواق يتوافق بما ستهالآيةالا السلع من صغيرة آميات

  :يجابيات وسلبيات الصناعات الصغيرةإ) 3.4
د   ات تؤآ ة الدراس زات  المختلف دة مي اك ع لبياتأن هن صغيرة   وس شروعات ال ة للم ي  هام وه

  ):2007، الحوات(آالتالي

  :يجابيات الصناعات الصغيرةإ) 3.4.1

  :التالي الصناعات الصغيرة في يجابياتإحصر يمكن   

 أن آما ،المصارف قبل من تمويلها باإلضافة إلى سهولة الصغيرة الصناعات هذه إدارة  سهولة •

ة  ، الكبيرة المشروعات من بكثير أقل فيها المخاطرة عنصر ضا إمكاني صناعات    وأي ك ال شاء تل  إن

اعي الا التكامل  درجة  نتزيد م فهي وبالتالي قرابة، أو عائلي إطار في الصغيرة راد   جتم ين األف  ب

 .)2007، الحوات(

 نطاق في الصغير حيث أنة يمكن إنشاء المشروع على المستوى المحلي، التنمية  فيالمساهمة  •

 في  واضحة  الصغير تكون المشروع آثار وبالتالي الريفية في المناطق أو المدينة، في حي سكني

 .)2007، الحوات (واالقتصادي جتماعيالا النسيج

ة  اإلجراءات سهولة  • ة  اإلداري صغير  المشروعات  لتأسيس  والقانوني شاريع    ةال ى عكس الم  وعل

سلة  تتطلب  التي  ةري الكب ة  سل ة  اإلجراءات  من  طويل رخيص   اإلداري ة للت م   ، والقانوني ومن أه

ه ي تواج صعوبات الت شروعات ال صغيرة الم ديثا ، ال ر ح وم يعتب ذا المفه و أن ه ي ه ر ف  الفك

ذا  يميل ال العربي ن العقلألالدول العربية وذلك  وفي النامية، في الدول يقتصادالا وع  له  من  الن

ى   عتمادالا العربي قتصاديالا التخطيط عتادا األخيرة سنة الخمسين خالل ،رالصغي ستثمارالا عل

ر  عتاداو سواء، حد على والكبيرة الصغيرة المشروعات يمول الذي العام القطاع  في  أيًضا التفكي

ل  الربح سريعة الصغيرة المشروعات ارات  مث ادالت  العق ة  والمب ر  التجاري د    دون التفكي في الفوائ

ى    اتج المحل ادة الن ة وزي شكلة البطال ن م د م ي الح صغيرة ف صناعات ال ا ال ن أن توفره ي يمك  الت

  ):2007، الحوات(

  :سلبيات الصناعات الصغيرة) 3.4.2

  :تاليال الصناعات الصغيرة في سلبيات تنحصر    

رات اإلدارة     • نقص في خب ة  ال شاء  المتعلق صغيرة،   وإدارة بإن اب ل المشروعات ال م  غي  العل

ي  والتكوين الجامعية المناهج من المجال هذا في المتخصصة والمعرفة  بالد   في  المهن  معظم ال

ة،  تثناء اب العربي دول   س ل  بعض ال ونس واألردن  مث م     ت د ت  المشروعات  إدخال  ومصر فق

صادية الا اهج   والمتوسطة  غيرةالص  قت ات  في من صاد الا آلي يم  في  والتجارة  قت ، الجامعي  التعل
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ى    شاء باإلضافة إل ذا  حول  بحوث  معلومات ومراآز   قاعدة  إن د  التخصص  ه  الفكر  في  الجدي

 .)2007، الحوات (قتصادياال

سة  الصغيرة المشروعات قدرة  ضعف • دول المجاورة،      في مناف ستوردة من ال سلع الم ذا و  ال  ه

بالد  في  الصغيرة المشروعات هذهلحماية  وقانونية علمية أساليب في لتفكيرا يتطلب ة  ال  العربي

 .)2007، الحوات( القتصاديةا والمنافسة العمل قادرة على وتصبح تنمو أن إلى ودعمها

  : المنشآت الصغيرةتواجه التي لآاالمش) 3.5
 الداخلية  المعوقاتقسم األول يشمل     المنشآت الصغيرة إلى قسمين ال     تواجه التي   اآليمكن تقسيم المش  

سويقية والم           ة والت ة والتنظيمي شرية     المتعلقة بالمنشأة مثل النواحي المالي وارد الب ة والم ا   ، الي سم  أم الق

شمل  اني ي اتالث ا المعوق تحكم فيه شأة ال ن للمن ي ال يمك ة والت ن تلخيص ،  الخارجي اتويمك  المعوق

دم وتطور           ق تق صغيرة       الداخلية والخارجية التي تعي صناعات ال ك ال ى تل ؤتمر العمل العربي    ( إل ، م

2008( )8(.  

  : الداخلية المعوقات )3.5.1

  :إلىالعناصر التي يمكن للمنشأة التحكم بها تنحصر المعوقات الداخلية في 

  : المالية المعوقات) 3.5.1.1

وال وإدارة حسابات القبض و                 ة، إدارة األم ؤات المالي ل   تتعلق في إعداد الخطط والتنب المخزون، تحلي

  )2008، مؤتمر العمل العربي(  هامش الربحنخفاضاالبيانات المالية، باإلضافة إلى 

  : عدم القدرة على إعداد الخطط والتنبؤات المالية -1

د         األصول تمثل محوراً    حتياجاتاوإن التنبؤات الخاصة بحجم المبيعات       سيًا في تحدي  حتياجات الا رئي

صغير حي شروع ال ة للم ة  المالي ؤات الدقيق داد التنب ى إع صغير عل شروع ال درة إدارة الم دم ق ث أن ع

ألنشطة المشروع خالل مراحل التشغيل يمكن أن تؤدى إلى تعرض المشروع إلى عقبات وصعوبات               

ت    تالف توقي ة اخ ضًال عن إمكاني شطة ف ك األن ل تل ة لتموي ة الالزم وارد المالي وافر الم دم ت ة ع نتيج

  .)2008، مؤتمر العمل العربي (عن توقيت الحاجة الفعلية إليهال  األمواهذهالحصول على 

  

                                                 
 عودة النور عبد) 1 ،)2008فبراير (أعمال الدورة الخامسة والثالثين لمؤتمر العمل العربي ، مؤتمر العمل العربي) 8

د  حسن ) 3، اإلمارات من مطر خميس خليفة) 2 ،األردن من حبايبة ن  محم دين  زي د )4، البحرين  من  ال من   آشو  محم
ايز  على بن محمد) 7، من الجزائر أيدير عيسات) 6، من تونس شوبة سامية ) 5، تونس سعودية من   الف  حسن ) 8، ال
سودان  على محمد ه ) 9، من ال در ) 10،  من سوريا   طه  وجي راهيم  حي سطين   إب د  لعقي ) 11، من فل  من  الجاسم  أحم

ت الم) 12، الكوي د س ود أحم ا  جل ن ليبي عد) 13، م د س د محم صر  أحم ن م ة ، م سخة إلكتروني ، ن
http://www.alolabor.org/nArabLabor/index.php?option=com_content&task=categor

y&sectionid=19&id=89&Itemid=67 ، 2007شرم الشيخ، مارس  
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  : محدودية رأس المال المستثمر ضمن اإلمكانيات العائلية في أغلب األحيان-2

ة أو          دخرات العائلي ف الم ك بتوظي ائلي وذل ار ع ي إط شاؤها ف تم إن صغيرة ي شروعات ال م الم معظ

 المدخرات في  هذهابه عائدًا أفضل من توظيف الشخصية في مشروع إنتاجي يتوقع أن يدر على أصح        

 تواجه ويعتبر الجانب المالي من أآبر المشكالت التي  ، البنوك أو السندات الحكومية أو غير الحكومية      

ؤدى ظهور                   شاآل األساسية التي ت ر من الم المشروعات الصغيرة حيث أن نقص السيولة المالية تعتب

  .)2006، أبوجزر ( األولىاألنشطة في مراحلها هذهم مشاآل في معظ

  :مشاآل التمويل بالقروض  -3

صغيرة،             صناعات ال ستقرة لل ر م اع اوبسبب األوضاع الغي سبة مخاطر   رتف ان الا ن اع او ئتم ة  رتف  تكلف

روض   ى ق صول عل ل     ، الح ي التموي ع ف ة التوس بحت عملي اأص ن    قتراضالب ة م ة عالي ى درج  عل

الي             ادة     المخاطرة والتي تتمثل في إضعاف المرآز الم االت اللمشروع وزي درة المشروع     حتم  عدم ق

دائنين بفرض شروط                    لتزاماتالباعلى الوفاء    ام ال ى جانب قي سنوية إل د ال  المترتبة والتي تشمل الفوائ

ة    وك التجاري ى أن البن ارة إل در اإلش والهم وتج ى أم ة عل صغيرة للمحافظ شروعات ال ى الم ية عل قاس

صغيرة         ل للمشروعات ال وفير التموي سبب      تتجنب ت اع ا والمتوسطة ب  درجة المخاطرة المصرفية       رتف

درة   دم ق ى ع افة إل صغيرة  باإلض سات ال إقراض المؤس ة ب ذهالمرتبط ديم ه ى تق سات عل  المؤس

ذلك ف      ل المشار       إالضمانات التقليدية وب وك تتجه لتموي ك البن شكل   ن تل رة ب ر من  أيع الكبي شاريع آب   الم

  .)2006، نوفل( رةالصغي

  :اإلدارية المعوقات )3.5.1.2

 اإلدارة نمط  أن يتضح ة وعليهإغالق عملة أو ستمرارالتعتبر اإلدارة في المشاريع الصغيرة األساس 

 وتقسيم الوظيفي التخّصص بمفاهيم تأخذ الحديثة التي اإلدارة أنماط عن تمامًا المنشآت يختلف تلك في

، المتطورة العلمية اإلدارة نظم من وغيرها  القراراتتخاذا في والالمرآزية السلطات العمل وتفويض

ام بوضع                         ة القي ذي يجب علي دير المشروع ال ى م ى عل حيث أن نجاح المشروع يتوقف بالدرجة األول

املين و  ه الع داف وتوجي ى   أاأله درة عل ة ق ون لدي ارالان تك ع بتك وير والتنوي صر  ،  والتط ن ح ويمك

  :)2004، صقر( تاليإلى التؤدي إلى فشل وإغالق المشروع المعوقات اإلدارية التي 

شطة           -1 ى إدارة مختلف األن درة عل ة وال الق رات الكافي ديهم الخب  أصحاب الصناعات الصغيرة ليس ل

ة                   في المشروع وبذلك فإن عدم قدرة صاحب المشروع على القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقاب

ة أساليب الرقابة المتبعة وعدم      باإلضافة إلى غياب التنسيق بين اإلدارات وعدم فعالي       ، بصورة متكاملة 

  . القرار الصحيحتخاذاالقدرة على 
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ان نجد أن صاحب العمل           هسلطات عدم رغبة صاحب العمل في تفويض جزء من          -2   ففي معظم األحي

ة واإلدارة،        ين الملكي ذا  يتولى إدارة المشروع بمفردة ليحقق مزايا الجمع ب ال يتناسب مع المراحل    وه

  .روعالمختلفة من عمر المش

  : تسويقية معوقات) 3.5.1.3

ات               نإ  د تكون أحد معوق  عملية التسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة من العمليات المهمة والتي ق

م                             ى عل ضا عل سويق، وأي ة في مجال الت رة آافي ة خب دير المشروع لدي نجاح المشروع، فإذا لم يكن م

رارات            ى ق ؤثرة عل شراء  بسلوك المستهلك وعلى علم بالعوامل الم ى خروج        إف ،  ال ؤدي إل د ي ك ق ن ذل

  .المشروع الصغير من السوق

صغيرإ شروعات ال ا الم ل فيه ي تعم اةن األسواق الت دخول إليه سهولة ال ز ب ذا ب و تتمي شجع دورهه  ي

ن ا ر م ي  الكثي دخول ف ستثمرين ال ذهلم واقه سويقية   ،  األس صة الت يض الح ى تخف ؤدى إل ا ي مم

   .منافسةللمشروعات القائمة وزيادة درجة ال

  :أسباب متعلقة بالموارد البشرية ) 3.5.1.4

شكل أساسي حيث أن             ، تعتبر األيدي العاملة األساس لنجاح المشروعات الصغيرة       ا ب د عليه التي تعتم

ر               وإدارياً عدم توفر األيدي العاملة المدربة فنياً      سهولة تعتب ى المعلومات ب ى الحصول عل  والقادرة عل

  .)2007، الحوات ( المشروعات الصغيرة والمتوسطةمراريةستاو تنمية معوقاتمن ضمن 

   : الخارجيةلمعوقاتا) 3.5.2

ى أداء المشروع              ؤثر عل ا ت ا ولكنه تحكم فه ة ال عبارة عن مجموعة من العوامل التي ال يمكن للمنظم

  : العواملهذه الطويل األجل والقصير األجل ومن أهم على المدى

  :الحكومية زةاألجه مع إجرائية معوقات) 3.5.2.1

ى          تقدمها التي   والخدمات والتسهيالت اإلجراءات  تعتبر   ؤثر عل  الدولة للصناعات الصغيرة مهمة وقد ت

ي   صغيرة ف شآت ال درة المن شارالاق تمرارالوا نت ث ، س شآت   أحي ى المن راف عل ات اإلش دد جه ن تع

ة لت  زة المعاون سئولية وضعف أداء األجه وزع الم ى ت ؤدى إل صغيرة والمتوسطة ي صناعات، ال ك ال ل

ستندات    باإلضافة إلى بطء اإلجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص بدء النشاط وا           راخيص والم لت

  .)2006، نوفل(  بأنشطة المشروعتباطاالراألخرى ذات 

سابق     ة     من ال ين بأن صغيرة، من                يتب شآت ال ة لقطاع المن شريعات المنظم ادة النظر في الت د من إع الب

ذا القطاع، وتحسين مستوى األداء والجودة              ستثمارالالمساعدة على تشجيع    خالل توفير البيئة ا     في ه

وم          ،  على توفير فرص العمل    هقدرتفي اإلنتاج وزيادة     شريعات تق ى ت اج إل فالمشروعات الصغيرة تحت

  .على دعمها وتحفيزها أآثر من المشروعات المتوسطة والكبيرة
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  :جتماعيةالا التأمينات معوقات) 3.5.2.2

أمين  العمل  صاحب  على جتماعيةالا التأمينات هيئة ترطتش  ع   الت ى جمي املين  عل شأة  الع د  ،بالمن ال  وق

ات  مفهوم إدراك وعدم الوعي قصور بسبب ذلك بالصغيرة المنشآت  أصحابيهتم ة الا التأمين  جتماعي

بعض ا   وسرعة  العمالة ستقرارا لعدم أو التأمين تحمل أقساط في الرغبة عدم أو ا وال د  دورانه  آلخر ق

ات  مستحقات عليهم من ما سداد يقصر في ة الا للتأمين م  إذا جتماعي وّفر  ل ديهم  تت سيولة  ل ة  ال ا  الكافي  مم

  .)2004، صقر( عليهم جديدة أعباًء تضيف تأخير وفوائد دفع غرامات إلى يعّرضهم

  :الكهربائي التيار نقطاعا معوقات )3.5.2.3

شكل متكرر  نقطاعا من الصغيرة تالمنشآ فيها توجد التي المناطق بعض تعانى  اء   التيار ب  العمل  أثن

 قصور مع قتصاديةالا واألنشطة بالسكان المناطق المزدحمة في الكهرباء شبكات على الضغط بسبب

دة  جديدة مناطق في إنشاء تلك الصناعات بسبب أو والشبكات، والتجديد للمحطات الصيانة أعمال  بعي

 المنشأة فإن المشكلة، هذهمعالجة  إمكانية لعدم ونظرًا، منتظمة رةبصو الكهرباء خدمة إليها تصل ولم

نقص   مالية تتعرض لخسائر الصغيرة اج  نتيجة ل راد  اإلنت رات  في  واإلي ار  نقطاع ا فت ائي،  التي  الكهرب

في  خاصة النهائية، والمنتجات والخامات واآلالت األجهزة بعض تلف عن الناشئة عن الخسائر فضًال

  .)2007، الحوات( والدوائية والكيماوية يةالغذائ الصناعات

  :فلسطين في واقع المنشآت الصغيرة) 3.6
سفية ضد   سياسات التع ة لل صادالانتيج د قت سطيني فق شروعات نحصرتا الفل م الم صاديةالا معظ  قت

ة             حتاللالاطول فترة    ة الفردي صغيرة ذات الملكي شاريع ال  للعمل   ضطرت احيث   ،  اإلسرائيلي في الم

اً  رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانين الضريبية التعسفية ورغم ذلك فإنها لعبت دوراً            بشكل غير      هام

ة   ق التنمي ي تحقي صاديةالاف ل  قت رص عم وفير ف ام   ذومن،  وت سؤولياتها ع سلطة لم سلم ال ، 1994 ت

ا             تباشر ات   إل مهامها المدنية المختلفة ومن ضمنها بلورة رؤية تنموية فلسطينية وفق ا اومكاني  تحتياج

  ).2005، الصوراني وآخرون (المجتمع الفلسطيني

ي ام ف رية      2000 ع شاريع األس ى الم د عل ي تعتم زة الت اع غ ي قط سطينية ف ر الفل سبة األس ت ن  بلغ

صادية ا لخسائر  قتصاديةالا، وتعرضت المشروعات    %25الصغيرة آمصدر رئيسي للدخل حوالي        قت

ى منتصف            قتصاديةالاتقدر إجمالي الخسائر لألنشطة     فباهظة،   سطين حت ة في فل ر   2002المختلف  أآث

شاطها             ستعراضايتم   وبذلك   ، مليار دوالر  10من   شخيص حجم ن  واقع المنشآت الصغيرة من خالل ت

ؤثرة                     ة الم ة والخارجي ة الداخلي ا، إضافة لرصد البيئ دعمها وتطويره وهيكلها ودور الجهات المعنية ب

  ).2005، الصوراني وآخرون (على المنشآت االقتصادية
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  :مفهوم المنشآت الصغيرة بفلسطين) 3.6.1

د الحجم بغض النظر عن             ة الصغير اتيني وطني لتعريف المشروع   ال يوجد مفهوم فلسط     إن تحدي ، ف

شاط      ختالفابطبيعة المعيار المستخدم يعتبر مقياسا نسبي يختلف         ة والن ذي تنتمي     قتصادي الا الدول  ال

ه سياسات وب    شآت، بهدف توجي ك المن ه تل صغيرة  إلي ة المشروعات ال دول لتنمي صوراني  (رامج ال ال

  ).2005، وآخرون

صاد الاتصنف اإلدارة العامة للشرآات والتراخيص في وزارة         ة         قت وطني المشروعات حسب طبيع  ال

 ستثمارالاعملها، وتصنف وزارة المالية المشروعات حسب الشرائح الضريبية، آما أن قانون تشجيع             

ايير         متيازاتا يعطي   1998لعام   حسب فئات رأس المال والعمالة، والبلديات تجبي الرسوم ضمن مع

م      سيمات للمشروعات                نأب مختلفة، مع العل سطينية حددت ألغراض إحصائية تق صناعة الفل  وزارة ال

  ).2005، الصوراني وآخرون (1997الصناعية حسب الملف الصناعي عام 

اك  أن هن سابق ب ن ال شتت يالحظ م ي ت ود المؤسسات الف شروعات جه ع الم ل م ي التعام سطينية ف فل

ة               قتصاديةالا ضايا المتعلق ع الق ة جمي ة بمتابع ة رسمية معني دون وجود جه  وفق طبيعة آل مؤسسة، ب

سطينية                   ات المشروعات الفل ع فئ دة تخدم تطور جمي ة موح صغيرة برؤي الصوراني   (بالمشروعات ال

  ).2005، وآخرون

  )2005، الصوراني وآخرون (:ىفي فلسطين إل االقتصاديةلمشروعات ا تنقسم

  ). الجملة والتجزئة، الوآالءةتجار(المشروعات التجارية  •

  ). صغيرة أو مهن وحرف صناعيةستهالآيةاصناعات (المشروعات الصناعية  •

ى التطور          ،  الصغيرة النسائيةالمشاريع   • أثير عل اعي الوا قتصادي الاوالتي آان لها ت رأة   جتم  للم

 .ي المحلقتصادالاوعلى تنمية 

أثرت             • الحيازات الزراعية المملوآة للسكان المحليين بشكل متفاوت، إضافة لمهنة الصيد والتي ت

 .بشكل آبير نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية

شاريع      • ي م اع،  وه ضفة والقط ة ال ر الحكومي ات غي ار المنظم ي إط صغيرة ف شروعات ال الم

 . الفلسطينيةبحاجة لمزيد من التطوير في إطار الخطة التنموية

ا، والخدمات           (المجاالت الخدمية    • أمين وغيره المكاتب الخدماتية المختلفة ووآاالت السياحة والت

 ).الفندقية، الخدمات الشخصية والنقل

  : وفئات العمالقتصاديالا حسب النشاط قتصاديةالاهيكل المشروعات ) 3.6.2

سطينية        قتصاديةالاتقدر المنشآت     سبة     109587 في األراضي الفل شأة، ن ا تعمل في    % 29.2 من منه

شآت        ) 3.1(والجدول رقم    تعمل بالضفة الغربية  % 70.7 ونسبة   قطاع غزة،  املين بالمن ات الع ين فئ يب
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سطينية  ي الفل اقي األراض ضفة وب زة وال صناعية بغ سطيني ( ال صاء الفل زي لإلح از المرآ ، الجه

2008(.  
   بفلسطينقتصاديةالاشآت يوضح مجموع فئات العاملين في المن): 3.1( جدول رقم

    فئات حجم العمالة

  99 - 50   49 - 20  19- 10  9 – 5  4 - 1   المنطقةاسم

  

  المجموع

  32015  39  188  632  2246  28910  قطاع غزة

  77572  118  600  1595  5203  70056  الضفة الغربية

  109587  157  788  2227  7449  98966  المجموع

بواسطة  مستخلصةقام راأل، 2007التعداد العام للمنشآت ، الفلسطينيالجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  .من جداول التعداد العام للمنشآت العاملة في القطاع العام والخاص واألهلي بالضفة وغزةالباحث 

  
  : الصناعات الصغيرة بفلسطينهالمشاآل والمعوقات التي تواج) 3.6.3

شاآل   الصناعات الصغيرة مجموعة من    تواجه  د تكون مخت      الم ة ألخرى ومن قطاع            ، ق ة من منطق لف

دة    ، رآلخ ر موح شاآل تعتب اك بعض الم ن هن ا تواج ولك ارف عليه امتع صغيرة  هه شروعات ال  الم

  . والمتوسطة

بعض              ن  إ  ة مع بعضها ال ام     طبيعة المشاآل التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة متداخل شكل ع وب

ة   المعوقات إلى معوقات داخلية ومع     هذهتنحصر   الي   ، وقات خارجي ات التي      يمكن   وبالت حصر المعوق

  :إلىتواجه قطاع الصناعات الصغيرة في فلسطين 

شاآل ا: والأ سياسة الممنهجإلالم رائيلية وال ة ةس ا دول ي تتبعه تاللالا الت صناعات ح دمير ال  لت

   .الصغيرة

اريخ                حتاللاال دولة اتخذت  تمثلت   12/6/2007 اإلسرائيلي جملة من اإلجراءات ضد قطاع غزة بت

ود الجمرآي الخاص بقطاع               قتصاديابفرض حصار     مشدد تمثل بإغالق المعابر والمنافذ، وإلغاء الك

ى التجار                         ة أو حت ضفة الغربي غزة ومنع رجال األعمال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم في ال

ارجي     الم الخ روج للع ن الخ نعهم م رائيليين، وم ول  ،اإلس ع دخ ام الال  ومن واد الخ صناعة م ة لل ، زم

ى إغالق ي باإلضافة إل ة ف ابر التجاري تيراداال وجه المع دهور الوضع س ى ت ا أدى إل صدير، مم  والت

  .)9( قطاع غزة بصفة خاصةفي  في األراضي الفلسطينية بصفة عامة وقتصاديالا

ين   ارب        فقد تب ا يق أن م صناع   % 80 ب ام من     من المؤسسات ال واد الخ ستورد م الي ، إسرائيل ية ت  وبالت

ة   عدم توفر المواد الخام    ل نهيارالبامهدد  صبح هذا القطاع    أ وعدم القدرة على تصدير المنتجات المعدني

شكل آامل في       غالق المعابر الحدودية،  إ ستمرارالنتيجة   ورش ب إضافة إلى تدمير مئات المصانع وال

الل  زة خ اع غ راء قط سنوات الماضية ج داءاتاالال ن قص عت ستمرة م رائيلية الم ف  اإلس ف وتجري
                                                 

ار الاالقطاع الصناعي في قطاع غزة على وشك        ، )2007 (ستشاراتالمرآز الزيتونة للدراسات وا   ) 9  الكامل جراء     نهي
   .بيروت، تقرير معلومات، الحصار واإلغالق اإلسرائيليةسياسة 
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ات         و، للمنشآت الصناعية والهندسية   م المعوق صغيرة       اإلسرائيلية يمكن حصر أه صناعات ال لقطاع ال

  :) 10(في التالي

  :سياسة المعابر -1

وم ت سياسة  ق ى  اإلسرائيلية  ال صاد الا دمج ساس  أ عل سطيني  قت صاد البا الفل حيث أن  اإلسرائيلي   قت

دات  ابر  تفرضها  التي  التعقي ة  سواء  اإلسرائيلية  المع ة  أو  آانت إداري ى      أمني ر عل شكل آبي ؤثر ب ت

  ).2000، خليفة(الصناعات الصغيرة 

ابر اإلسرائيلية          ن النظام   إ ى المع ع عل ي المتب دات المفروضة     يخضع  اإلداري واألمن د من التعقي للعدي

ة   ة والتجاري ة اإلنتاجي ك العملي ذي يرب ر ال سطينية، األم ة الفل ارة الخارجي ة التج ى حرآ يعل ال فف  ح

تئجار ال التاجر الفلسطيني    يضطرتأخير  ال ة و             س وانئ اإلسرائيلية بأسعار عالي ا  ي أرضيات في الم تبعه

اك  إلى يؤدي مما ،رعابتكاليف النقل المرتفعة بسبب تعدد مراحل النقل والتنزيل والتحميل على الم   إرب

ة  تثماريةالاالبيئ د  س ى الق ؤثر عل ي ت امالت الت اليف المع ن تك د م ة ويزي سلع  واإلنتاجي سية لل رة التناف

ستهلك        ى الم ارب        ، )11 (الفلسطينية وترفع مستوي األسعار عل ا يق أن م ة ب ائج الدراسة الميداني شير نت ت

  .غالق المعابرإ بسبب تضررت المؤسسات الصناعية من% 88.2

  :يف النقللتكا رتفاعا -2 

ة                تصل    سطينية بصورة عام واردات الفل صادرات وال شحن لل ل وال ر من     ألتكاليف النق من  % 30آث

ات      شحن للمنتج ل وال اليف النق ادل تك ا تع واء آم د س ى ح ستوردة عل صدرة والم سلع الم ة ال تكلف

سلعية في                  ل للمنتجات ال اليف النق ة أضعاف تك دول ا   الفلسطينية أآثر من أربع ل     أل ال األردن خرى مث

 تفرضها إسرائيل    حوالي ضعف تكاليف النقل في إسرائيل وذلك نتيجة للقيود والعوائق التي           و ،مصرو

ضفة                       ين محافظات ال ا ب ة م ابر سواء الداخلي ى المع ا عل على عدد ونوعية الشاحنات المسموح دخوله

ابر        زة، أو المع اع غ ع قط صوصا م رى وخ ة أخ ن جه رائيل م ة وإس ن جه زة م اع غ ة وقط الغربي

اقي دو         الخارجية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غز         ة واألردن ومصر وب حيث  ،  لة من جه

نعكس       إجراءات متعددة من رسوم مرور     تواجه المنتجات الفلسطينية    أن  وتصاريح وتفتيش دقيق مما ي

  . تكاليف النقلرتفاعاعلى 

  : الخارج من الكامل ستيراداال على الصناعي القطاع واعتماد المحلية الموارد نقص  -3

سطينية  ألأن ا حيث ،صناعةلل الضرورية الخام مواد لىإ الفلسطينية األراضي متفتقر معظ  راضي الفل

نفط  الحديد مثلالالزمة للتصنيع  الخام موادتتوفر فيها  ال ا  والفحم  وال واد  من  وغيره  ،الضرورية  الم

  .)1994 ،هيئة تأليف(

                                                 
  .نتائج الدراسة الميدانية) 10
راد) 11 ي، م اق، رام ع وآف صغيرة واق شروعات ال ة، الم سخة الكتروني ، ن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202806 ،10 – 2 - 2010  
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سطين   الصغيرة الصناعات تعاني اع ا من  في فل وا   رتف ام  دأسعار م دم  الخ ة  لع ات ب شراءال  إمكاني  كمي

ق   عن إال آبيرة د بينت دراسة   ، ةإسرائيلي  شرآات طري أ ) 2003، مكحول  (وق نقص  نب واد  في  ال  م

اني  لمشاريع اهذهمن %) 89(يقارب  حيث أن ما المشروعات، لجميع الرئيسية المشكلةهي الخام   تع

  .مشكلة النقص في مواد الخام من

ا   شاآل  أم ة  الم دات  المتعلق إن معظم   واآلالت بالمع شآت  ف صناعية  المن شكل أساس    ال د ب ى ي تعتم  عل

د   اإلسرائيلية حتاللالا سلطاتحيث أن  الخارج، من المستوردة اآلالت ود  من  تفرض العدي ى  القي  عل

  .)1995، تيم( من الخارج ةالصناعي اآلالت ستيرادا

 اإلسرائيلي، الحصار نتيجة آبير بشكل الصغيرة تأثرت األعمال قطاع منشآت من %90 نسبتهإن ما 

ا  سبة  وم ست تآلالا من  %45 ن شآت  في  خدمة الم ال  من سبة  إسرائيل  من  مصدرها  األعم  %42 ون

ا   عبر مستوردة ر  إسرائيل، فيم ذه  تفتق شآت  ه ات  المن دات  للماآين ة  والمع صنع،  المحلي د  ال  تجهت ا وق

شراء   بعض شآت ل ات  المن ستخدمة  الماآين سبب  اإلسرائيلية  المصانع  من  الم سياسات  ب  اإلسرائيلية  ال

صناعات  في وخصوصا الخارج من يناتالماآ شراء على تضيق الخناق التي افس   أن يمكن  التي  ال تن

  .)37ص ، 2002، مقداد( اإلسرائيلية المنتجات

  :المشاآل الداخليةثانيا 

  :تنحصر المشاآل الداخلية في التالي

  :البشري العنصر مشاآل متعلقة بتأهيل -1

شري  العنصر  ور د إن ة  في  الب راع الوا والتطوير  البحث  عملي اد  خت ة مع تكون  تك  حوالي  وأن دوم

يم  التدريب أن حيث اإلسرائيلية، األراضي في تعمل المؤهلة العمل من قوة  40% املين  أداء وتقي  الع

  .)71ص ، 2006، نوفل( األمثل األداء لمعرفة موجود غير الصناعات الصغيرة في

شآت ن معظم    من خالل نتائج الدراسة بأ    تبين   ة و    ال يقومون   المن ه تأهي بعمل دورات تدريبي  لتطوير  لي

  .الفنية اإلدارية و تعاني من ضعف في المؤهالتالمنشآت وأن معظم فرادألوتنمية قدرات ا

 : التقنية الفنية والخبرة المعلومات في والنقص الخبرة مشاآل -2

ك   سبة  غزة  قطاع   يمتل ال  من  ن رة  العم دربوا   المه ذين ت مراآز   في  أو اإلسرائيلية  المصانع  في  ال

دري  ي  بالت صغيرة   قطاع  أن إال غزة،  طاع ق في  المهن صناعات ال اني  ال رات  في  نقص  من  يع  الخب

صناعية  والهندسة  اإلدارة في  المتخصصة  سويق  ال اج  والت أن   لكن  ، )1993، عكاشة ( واإلنت نجد ب

  .)2003، مكحول( المعلومات في والنقص الخبرة مشكلة منتعاني  الصغيرة المشاريع من 38.3%

ود   دم وج ى ع ضعف إل ذا ال ة يرجع ه رة الكافي ي الخب اف دم التكنولوجي ي  وع اءة ف ود آف ز وج مراآ

ا  شبكات  تالمعلوم ة  ذات وال صناعات  العالق ى إضافة  ،  بقطاع ال  الجدوى  دراسة  في  الضعف  إل

ى    ،الصغيرة الصناعية للمشاريع ؤدي إل ل  المشروع  في  ضعف  والتي ت دء  قب ذ  الب ذي  األمر  هبتنفي  ال
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سويقي  أو تمويلي موقف في يجعلها اجي إ أو ت ر  ضعيف  نت م  وغي ات  مالئ سوق  لمتطلب  الظروف  أو ال

  .االقتصادية

  :واإلدارة بالتسويق المتعلقة المشاآل -3

سطين     صناعية بفل شآت ال ستخدم المن اليب  ت ات  أس سويقية  وتقني ة،  ت الك  ألن بالي ذه  يم شآت  ه م  المن  ه

ا  المتعلقة القرارات جميع وعن عنها، المسئولين المدراء أنفسهم سويق،  جباإلدارة واإلنت ذا  والت ه  ه  آل

ة  وسائل تستخدم التي واألجنبية اإلسرائيلية المنتجات منافسة في دة  تكنولوجيا متقدم اج  في  ومعق  اإلنت

ر   الفلسطيني خسر الصناعي القطاعحيث أن ، قوالتسوي والتغليف ة  ةأسواق  من  الكثي سبب  الخارجي  ب

 تسويقية مصاعب خلق إلى أدى الذي راألم الفلسطينية، واألراضي إلسرائيل العربية المقاطعة شمول

  ).1993، عكاشة (الصناعي للقطاع آثيرة

شاآل  من واحدة التسويق مشاآل تعتبر ة  الم صناعات  قطاع  تواجه  التي  الحقيقي صغيرة  ال م  ومن  ال  أه

ذه  شاآل  ه صغير  الحجم  هو  الم سوق  ال ي  لل سة  المحل ر  والمناف ة  غي ر  متكافئ ة  وغي ين  متوازن تج  ب  المن

ة  األسواق إغالقإضافة إلى  السوق، في المتوفرة المحلية المنتجات ينوب اإلسرائيلي ام  األجنبي ة  أم  أي

  .)1993، عكاشة (إسرائيل قبل من عليها المفروضة القيود بسبب محلية صناعية منتجات

سويق     المجال نفس فيناعية التي تعمل الص المنشآت  عددازديادأن إضافة إلى  شاآل الت اني من م ، تع

) 2003، مكحول ( وقد بينت دراسة  ، ساسي في المشاريع اإلنتاجية   أ المشاآل تبرز بشكل     ههذحيث أن   

  ).2003، مكحول (من مشكلة التسويق تعاني اإلنتاجية المشاريع من% 21.6يقارب  بأن ما

ة بالمشروع                  %88.2 يقارب  بأن ما  تبين رة اإلداري م من أصحاب الخب شآت ه  من أصحاب تلك المن

اك ضعف         الخبرة مق  هذهوأن   اء وأن هن ة من اآلب تصرة على األعمال الروتينية اليومية وهي موروث

 : )12(لي  للطابع العائالمنشأةلى تبعية إيرجع ، المجاالت اإلداريةفي التسويق و

  :ثالثا المشاآل الخارجية

  :تنحصر المشاآل الخارجية في

  :العامة المؤسسات ودور الفلسطينية الوطنية للسلطة الغائب الدور -1

ل   ة  في  تتمث سيق  وضعف  البيروقراطي ين  التن دوائر  ب ة  ال د  المعني ذه  ختصار او لتوحي  ،اإلجراءات  ه

ه  يحتاج لما الصغيرة الصناعات لصالح الضريبية واإلعفاءات ستثمارالا في زالحواف وضعف  من  إلي

ات  هيوج نظام وجود عدممع  الحالية، الظروف مةئلموا تعديل سوق  أولوي ة  ال صنا  نحو  المحلي  عاتال

اب  آذلك، الصغيرة صناعية  واإلرشادات  الخدمات  مراآز  دور غي ات  ال دعم  التخصصية  والتعاوني  ل

  .)13(الصغير الصناعات قطاع

                                                 
 .ةنتائج الدراسة الميداني) 12
ول، ) 13 رم   آرم صناعات  ،)1998(آ صغيرة  ال ل  والمتوسطة  ال ياً  مصدراً  تمث ومي،   أساس دخل الق ة  لل دس  مجل  المهن

  .األردن ، 65 العدد األردني،
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اب ن إ ة  دور غي د  خالل  من  الحكوم صناعات  قطاع  تزوي صغيرة  ال  من  قتراحات الوا بالمعلومات  ال

ة  خطة  خالل  شاملة  التنمي صناعي  للقطاع  ال ة،  خطة  أو ال ى  ورهدب  ىأد التنمي د  وجود  إل  من  العدي

ة  المنافسة مشكلة  لظهورأدى مما إنتاجها، مجاالت في المتشابهة الصغيرة الصناعية المنشآت  الداخلي

 التطور من نوع أي تحقيق على القدرة وعدم الحديثة، التكنولوجيا ستخداما على القدرة وعدم السلبية،

  .)1993، عكاشة( غزة قطاع في الصناعة لقطاع

  .  الكهرباءنقطاعامشاآل  -2

دد م  ع   تتج ارة م صناعة والتج اع ال اة قط اعاعان ان ل  نقط وم وآ ل ي ائي آ ار الكهرب ذه التي اة ه  المعان

صناعة والتجارة        نعكاساتا ى قطاع ال رة عل التلف        ، خطي ة ب ذه األزم سلبية له م المظاهر ال  وتجلت أه

ار    كي نتيجة بل بالتلف الميكاني، لكترونيةإلالمستمر في اآلالت والمعدات خاصة ا     اجئ للتي للتوقف المف

  .)14(.الكهربائي

ر      أ التيار الكهربائي    انقطاعن  إ شكل آبي ى   إدى ب د من المصانع       إل اف العدي ار   نقطاع ا  حيث أن   ،يق  التي

اني من       %) 70(يقارب   بأن ما تبين   فقد،  آبير على تنمية الصناعات    أثرالكهربائي له    شآت تع من المن

دل     نقطاعا ائي بمع ام أو     10  التيار الكهرب ل أ أي ارب       ،ق ا يق اني من     %) 25.5( وأن م ار   نقطاع اتع  التي

م          نقطاعاوبالتالي فإن    ، خالل الشهر الواحد    أيام 10الكهربائي أآثر من     ر من أه ائي يعتب  التيار الكهرب

  )15(.باإلضافة إلى أنها تعتبر من أهم معوقات اإلنتاج، المعوقات التي تؤثر على آفاءة المنشآت

  :ربية ودولية لتنمية المشروعات الصغيرة تجارب ع) 3.7
دول حاول  ،  البطالةكلةواجهت معظم دول العالم مش     ول    العمل  تحيث أن بعض تلك ال اد حل ى إيج  عل

ة  ة أوضاع البطال رامج خاصة لمتابع ن خالل وضع ب شكلة م ك الم رامج ،لتل ى وضع ب  باإلضافة إل

شغيل       خاصة لتشغيل العاطلين عن العمل والحد من تلك المشكل      شجيع الت ى ت د عل رامج تعتم اك ب ة، فهن

ام                 اءة الع ع آف ى رف رامج تهدف إل صغيرة وب صناعات ال ة         ،ينلالذاتي لل ة وطبيع  وهي مرتبطة بنوعي

ي        ستوى العرب ى الم ة عل ه البطال دول لمواج ارب ال ن تج د م رت العدي ك ظه ى ذل ة إل يم ونتيج التعل

  :والدولي والمحلي ومن أهم تلك التجارب

  

  

  

  

  

                                                 
وطني) 14 صاد ال ة ، وزارة االقت ع ألزم ر المتوق اعاألث ارةانقط صناعة والتج ى قطاعي ال ائي عل ار الكهرب سخة ،  التي ن
  http://www.mne.ps/ar/index.php?action=view&page=news&id=626 ،5 – 7 - 2010، لكترونيةإ
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  :)2008، مؤتمر العمل العربي( تجربة اليابان) 3.7.1 

صغيرة      باالعتمادنهضتها الصناعية   اليابان  بنت    ى المشروعات ال رة        ، عل  حيث أن المشروعات الكبي

صغيرة            صناعات ال اج ال ع إلنت صغيرة حيث           )16(ما هي إال تجمي صناعات ال ام بال دأ االهتم ا ب  ومن هن

   .من األيدي العاملة% 70شغل حوالي بان وتمن عدد المشروعات باليا% 99.7تمثل حوالي 

صغيرة والمتوسطة هي وضع تعريف                إن صناعات ال ة ال شجيع وتنمي ان لت ا الياب  أول خطوة قامت به

اءات من الضرائب والرسوم                       انون اإلعف ا نظم الق صغيرة والمتوسطة، آم شآت ال واضح ومحدد للمن

صغ      شآت ال شجيع المن ستوى وت ع م نظم لرف د وال ع القواع سويق   ووض الل ت ن خ طة م يرة والمتوس

دات وتنظيم         ديها من اآلالت ومع منتجاتها وتشجيع الصناعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما ل

  .العالقة بين أصحاب المشروعات والعمال

صدي  ان بالت ل قامت الياب شكلة التموي وك   لم ي البن ل ف ي تتمث ل والت صادر التموي دد م ق تع عن طري

ذه قوم بتمويل جزء آبير من القروض الالزمة ل  التي ت ، التجارية شآت ه ل    ، المن ات التموي  باإلضافة هيئ

ذه الحكومية حيث تمنح هذه الهيئات القروض لتنمية         ك الم       ،  المشروعات  ه ضا واجهت تل شروعات أي

ب    م التغل د ت ة وق شاآل فني ا عم شاء ليه الل إن ن خ صغيرة     م شآت ال ي للمن دعم الفن اص بال ام خ  نظ

وم طة يق ه اوالمتوس ن خالل راء م دمات لخب ديم الخ شاريةالا بتق شرف علي ،ست ذي ت ة ة وال ة تنمي  هيئ

  .المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية

آما أعدت الحكومة اليابانية برامج تدريبية خاصة بالمشروعات الصغيرة يقوم بها معهد خاص يعمل                

در           ارة العامل        هذا المعهد على منح برنامج تدريب للمدربين وآذلك برنامج للت ع مه ا   ،يب الفني لرف  أم

ة بإ   قيام المشكلة من خالل     هذهمشكلة التسويق فتم حل      شاء  الحكوم ة لمنتجات       ن ة ومحلي  معارض دولي

  .  المشروعاتهذه

  )17(:تجربة الهند) 3.7.2 

ام      ي ع د ف ت الهن رة1984طبق ات      STEP  فك اث والدراس ومي لألبح ز الق الل المرآ ن خ  م

)NRDC(    وتتمثل فكرة ،STEP         ساعدة وم بم ة أو معمل أبحاث متخصص يق شاء مؤسسة فني  في إن

سويقية             أصحاب المشروعات الصغيرة من المستثمرين الجدد وتوفير المعاونة الفنية والتكنولوجية والت

ى إخراج                          ا يعمل عل ى خمس سنوات مم ة إل ين ثالث ا ب ادة م راوح ع ة محددة تت رة زمني لهم خالل فت

األعمال والمنظمين يتمتعون بمهارات تدريبية متطورة تساعدهم على        عناصر جديدة من شباب رجال      

                                                 
ى  50 ومن ، فردًا50يعتبر المشروع صغير إذا آان عدد العاملين به أقل من     )16 ر مشروع  99 إل ر    يعتب ًا متوسطًا وأآث

 عامل 25من ذلك يعتبر من المشروعات آبيرة الحجم وفى الواليات المتحدة األمريكية عندما يكون عدد العاملين أقل من      
  .)2008، نيمنتدى الزراعي(فإنه يعتبر مشروعًا صغيرًا

ومي ) 17 شيمي بي صغي  ، )2008(ال شروعات ال وير الم ة وتط ال تنمي ي مج ة ف ارب الدولي طةبعض التج ، رة المتوس
  http://bamomashi.jeeran.com/archive/2008/1/440169.html ،13- 1- 2008، نسخة إلكترونية
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م   يالتطور العالمتطوير مشاريعهم لمواآبه   د ت  في تكنولوجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وق

  : توفير التمويل الالزم للمؤسسة من خالل مجموعة من الموارد تتمثل أهمها فيما يلي 

ة            اإلعانات المقدمة من الضامنين    • ة والمؤسسات التمويلي  آمساهمات عن طريق المؤسسة العلمي

  . والدعم المباشر من الدولة

  . الهبات والتبرعات •

  .المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المؤسسة ألعضائها •

 .STEPرسوم العضوية في نظام  •

  :التالي صغيرة والمتوسطة على التجربة الهندية في مجال المشروعات العتمادايتضح مما سبق 

ة في                     -1 سياسة القومي ذ ال داد وتنفي ى إع صغيرة والمتوسطة يهدف إل إنشاء جهاز قومي للصناعات ال

  .ي الهندقتصادالا المشروعات في هذهمجال تنمية، وتعظيم دور مثل 

 مع   وضع نظام لإلعفاءات الضريبية على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسياً           -2

ة في رأس     المستثمر، بحيث تقل نسبة اإلعفاء الضريبي تدريجيًاقيمة رأس المال    ادة التدريجي  مع الزي

  .مال المشروع الصغير

رة  -3 شروعات الكبي صغيرة، حيث ألزمت الم رة وال شروعات الكبي ين الم ل ب ن التكام وع م ق ن   خل

  . بتقديم آافة المعلومات المتاحة للمشروعات الصغيرة

ذه وقد نتج عن     ق    ه ة خل ى أصبحت                      التجرب ة حت ر من فرص العمل وخفض معدالت البطال  عدد أآب

اع           ي قط ل ف د العم اني بع ز الث ل المرآ طة تحت صغيرة والمتوس شروعات ال ي الم ة ف رص العمال ف

  .الهنديمن اإلنتاج الصناعي % 50الزراعة مباشرة وأصبح إنتاجها يمثل حوالي 

   :التجربة المصرية) 3.7.4

ان الاتم إنشاء شرآة ضمان مخاطر            ة،        ئتم ساهمة عام صغيرة آشرآة م  المصرفي للمشروعات ال

م           شرآات المصرية رق انون ال سنة   ) 159(طبقا لق وك مصرية وذات            1981ل سعة بن ساهمة من ت ، بم

ف            ي مختل صغيرة ف شروعات ال شجيع الم ى ت شرآة إل دف ال أمين، وته رآة ت شترآة، وش ة م ملكي

سير حص      ا من خالل تي ة وتطويره ى   المجاالت اإلنتاجي ك المشروعات عل ان الاول تل  المصرفي ئتم

سير مزاول   ه أو تي وير أدائ شروع، أو لتط ة الم ك ة اإلقام شاط، وذل ضمان  هآللن وفير ال الل ت ن خ  م

  .لألموال الممنوحة من قبل البنوك

ا مع        تفاقيةاتمارس الشرآة عملها من خالل       م توقيعه ين ا ت ا في مصر        ثن ين بنك شرآة    ،  وثالث وم ال وتق

شأة الواحدة                     % 50سبته  بتغطية ما ن   ضمان للمن ة ال ى لقيم ى أن يكون الحد األدن ل، عل من قيمة التموي

ه مصري وعلي       700 آالف جنيه والحد األقصى      10 ل      ة ألف جني ى تموي شأة أن تحصل عل  يمكن للمن

ا ب         1.4 ألفًا إلى ما مقداره      20يتراوح ما بين     ين ستة أشهر وخمس        مليون جنيه، وتبلغ مدة الضمان م
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شرآة                 آحد أقصى  سنوات رة سماح وتتقاضى ال اك فت نويا من رصيد      % 1، آما يجوز أن تكون هن س

ة  ا صروفات إداري سهيل آم رض أو الت اً  و، لق شرآة أنواع دم ال ي    تق ل ف ضمانات تتمث ن ال ة م  مختلف

اعي،        صندوق االجتم روض ال ل، وق ل التحلي ة ومعام ز الطبي صيادلة والمراآ اء وال مانات األطب ض

  . ر من النشاطات المختلفةإضافة إلى عدد آخ

سنوات              ه  تمكن برنامج ضمان مخاطر القروض المنفذ في هذ        رة خالل ال ائج آبي شرآة من تحقيق نت ال

ا          697الخمس األولى من عمله، حيث تمكن من توفير تمويل قيمته            شرآة منه ه، ضمنت ال  مليون جني

ه للمشروع      143 مليون جنيه، ومتوسط قيمة القرض الواحد        335 صغيرة والمتوسطة   ألف جني . ات ال

م يكن مموال                            ا ل ى ضمان أي مشروع م ة عل شرآة عدم الموافق وتقتضى السياسة المتبعة حاليا في ال

  .)12 ص2006، المحروق( من قيمة االستثمار الكلية% 50إلى % 30ذاتيا بنسبة 

  :تجربة دولة اإلمارات ) 3.7.5 

دع         700رصدت حكومة دبي      ادة ل ة للزي م قابل ذا المشروع     مليون دره الرغم من حد     ،م ه شأه    ا وب ة ن ث

دء مشروع صغير حيث وصل عدد                      ههذ شباب الراغب في ب  المؤسسة إال أنها حققت شهرة وسط ال

رة التي              2500 المؤسسة حوالي    هذهالمستفيدين من خدمات     اة ومن ضمن اإلضافات المبتك  شاب وفت

زم    شراء    تقدمها المؤسسة هو أن تلت ة ب ا ا من % 5 المؤسسات الحكومي شاريع    حتياجاته  من منتجات م

اتهم          زم المؤسسة أصحاب المشروعات بتطوير منتج زام الواالشباب في المقابل تل شروط الجودة   لت  ب

دة                   ال بإضافة جدي وم مرآز األعم ضا يق ا وأي ة به ك المؤسسات الحكومي اع تل المعتمدة حتى يمكن إقن

ارة عن مجموعة مكاتب صغيرة و                 ذا المرآز عب ة الخدمات سواء        مكتم هي حيث أن ه  تصاالت الال

ه مشروعه                   وغير ذلك ويمنح صاحب المشروع الذي تمت الموافقة عليه مكتبًا من هذه المكاتب يبدأ في

ش                 وفر لل ذا المكتب ي ا أن ه ة آم ان           بمع رخصة مزاولة العمل الالزم ة إيجار مك ساوى قيم ًا ي اب مبلغ

  .)2008، مل العربيمؤتمر الع(ر ييسر على الشباب آثيرًا من األمومماثل مما 
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  :خالصةال) 3.8
د     ستعراض الامن خالل    احثون ق أن الب ين ب ذا الفصل تب ي ه سابقة ف ات ال وا ا للنظري ي وضع ختلف  ف

م        ايير ت اك مع ن هن صغيرة ولك صناعات ال ف ال وم لتعري ادالامفه صناعات   عتم ف ال ا لتعري  عليه

 حجم   دامستخ اناك تعريفات أخرى تقوم على      حجم رأس المال، وه    و  تعتمد على عدد العمال    ،ةالصغير

  .المبيعات أو معايير أخرى

ة             ، المشروعات هذهنظرًا ألهمية    شجع إقام  رآزت معظم الدول النامية الجهود عليها، حيث أصبحت ت

صغيرة   صناعات ال ك ال ت تل د أن أثبت صغيرة خاصة بع صناعات ال ة  ،ال ي معالج ا ف درتها وآفاءته  ق

ي  سية الت شكالت الرئي ه الم صادالاتواج رةقت صناعات الكبي ن ال ر م ة أآب ك ،  وبدرج ث أن تل حي

ة، وأن حجم       ستيعاباالصناعات لها قدره على      دي العامل تثمار الا عدد آبير من األي ا  س ر   أ فيه ل بكثي ق

ة            ة واإلنتاجي ة والفني بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة، آما أنها تشكل ميدانًا لتطوير المهارات اإلداري

ى               والتسويق ا يخفف الضغط عل ذاتي، مم ة والتوظيف ال ادرات الفردي ام المب عًا أم ية، وتفتح مجاًال واس

  .القطاع العام في توفير فرص العمل

ام الاأن معظم دول العالم رآزت على       بنجد   صغيرة للنهوض      هتم صاد البا بالمشروعات ال ى قت  ، المحل

ارب ا    الل التج ن خ ذا واضح م ان ه ة وآ شكالت البطال ة م ة   ومواجه شجيع إقام ال ت ي مج ة ف لدولي

ب       ار المناس اد اإلط ا وإيج ا وتطويره طة وتنميته صغيرة والمتوس شروعات ال ادة  الم ا وزي  لتنظيمه

ى             هذه وذلك عبر ما حققته      ، الكلى قتصاداالمساهمتها في    درة عل ه من نجاح وق  المشروعات وما أثبتت

  .من المشروعات الكبيرة بكفاءة أآبر جتماعيةالوا قتصاديةالاحل العديد من المشاآل 

ق  ،  الصناعات الصغيرة تواجه اآليتضح من السابق بأن هناك معوقات ومش       فهناك مشاآل إدارية تتعل

ة     م اإلدارة الحديث ى نظ صغيرة عل شروعات ال دريب أصحاب الم دم ت رات وع نقص الخب ي إدارة ب ف

ن   شاريع م ة ا الم ة وإدارة العملي ستلزمات اإلنتاجي وفير الم ة ت ث آيفي ة حي سويقية وآيفي ة والت إلنتاجي

املين            ارات الع التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مه

  .في أنشطة المشروعات الصغيرة

إن الي ف ام بالت صغير باالهتم صناعات ال ي ال اج ف ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ؤدى يمكن أن  ةعملي ىي  إل

صاد اللبعيدا عن التبعية بشكل فعال وحة   الموارد المتا  ستغاللا ى   ،  اإلسرائيلي قت ساعدة عل تنظيم  والم

 يحسن المرآز     دوره وهذا ب  ، وبالتالي تقليل التكاليف وتحسين الجودة     ،العمليات اإلنتاجية داخل المنشأة   

  .قتصاديةالا ونمو تلك الصناعات التي تعتبر األساس للتنمية ستقراراعلى يعمل التنافسي للمنظمة و
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  :المقدمة) 4.1
ة   قتصادالا يستعرض هذا الفصل واقع       الفلسطيني خالل المراحل السابقة في آل من الضفة الغربي

ام       نتداباال منذ   لتطوره لم يخضع    ي الفلسطين قتصادالاحيث أن   ، وقطاع غزة   البريطاني  وحتى قي

دهور             قتصادي الا عن الوضع      بشكل خاص و، السلطة الفلسطينية  اني من ت ذي يع  لقطاع غزة وال

تم الحديث     د  بع،  في نسبة البطالة بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع         رتفاعاو ذلك ي

  . عن الثروة المعدنية بفلسطين والتي تشمل النحاس والفلسبار والمنجنيز

ة  فيتحتل الصناعات المعدنية أهمية آبرى       صاد الا  تنمي وطني،    قت شكلة         ال سهم في عالج م  فهي ت

ى   افة إل ة إض ساهمةالبطال الي  الم ي اإلجم اتج المحل ادة الن ي زي صناعات  ،  ف شآت ال ث أن من حي

ة   صناعات التحويلي روع ال دى ف ن إح ر م ة تعتب ال   ، المعدني ي مج ة ف شآت العامل دد المن غ ع ويبل

شأة  6731 المعادن بفلسطين  ى   ،  من سم إل شأة بقطاع غزة   1187و تنق ارب    أمن ا يق %) 17.6(ي م

صغيرة       الي القطاعات ال سطين   من إجم ة بفل ة   5544و،  العامل ضفة الغربي شأه بال ارب    من ا يق  أي م

صغيرة   %) 82.3( ات ال الي القطاع ن إجم سطين    م ة بفل زي    (العامل صاء المرآ از اإلح جه

  ).2008، الفلسطيني

وقات التي تحول دون تنميتها     تعاني المنشآت العاملة بمجال الصناعات المعدنية من العديد من المع         

دمير      حتاللالا المعوقات التي تتعلق بسياسة      هذهأبرز  ومن  ، وتطويرها  اإلسرائيلي المبرمجة في ت

ى قطاع غزة            ، هذا القطاع  ى أدى  حيث أن الحصار عل د من    إغالق    إل صناعية    العدي شآت ال ،  المن

اني   ك   ذل إلىضافة  إ ،م جعل العديد من العمال يفقدون أعماله      دورهوهذا ب  ذا القطاع من نقص        يع ه

  .بةفي مواد الخام ومن نقص في األيدي العاملة المدر

ة       أ من   %)88.2(بأن ما يقارب    تبين   ذه وأن  ، صحاب المؤسسات هم من أصحاب الخبرة اإلداري  ه

الخبرة هي موروثة ومقتصرة على األعمال الروتينية اليومية وبالتالي هناك ضعف في المجاالت          

ة اد وق، )18(اإلداري دى الدراس ت إح ة ب تبين ع  المتعلق أن جمي زة ب اع غ ة بقط ات اإلداري الممارس

   .)2006،  وآخرونالفرا (أنواعهزة بحاجة إلى تخطيط بجميع  بقطاع غالمنشآت

ادن يمكن                    إ ة بمجال المع صناعية العامل ن تطبيق نظام التخطيط ومراقبة اإلنتاج في المؤسسات ال

ذا اليأن  ة ه ي تنمي ةيحسوت قطاعساعد ف ة والنهوض ب ت، ن ظروف عمل د بين ائج الدراسة فق  نت

ارب    ا يق أن م ة ب ة ا   %) 72.7(الميداني يط ومراقب سم تخط ا ق د به سات ال يوج ن المؤس اج إلم نت

  . الخبرات اإلدارية وأن الجانب العائلي يطغى عليهاإلى تلك المؤسسات الفتقارويرجع ذلك 

  

  

                                                 
  .نتائج الدراسة الميدانية) 18
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  :ي الفلسطيناالقتصادواقع ) 4.2
ا          ة الصعبة خاص  ت الفلسطيني من الدراسا   قتصادالادراسة   تعتبر    في ظل الظروف التي مرت به

ذا               ، األراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة      ة المراجع المتخصصة في ه ى قل ك إل ويرجع ذل

ذ  لتطوره  لم يخضع  ي الفلسطيناالقتصاد أن ذآره ومن الجدير   ،الموضوع داب  من  البريطاني  االنت

 االقتصادبينها  من  السلطة الفلسطينية والتي قامت بإدارة شؤون الشعب بكاملة و         وحتى قيام    1917

دهور        وانتشارولكن غياب الرقابة    ، الفلسطيني ى ت صاد  الفساد أدى إل ع        االقت ى الواق ى وصل إل  حت

  .الحالي

  :2000 إلى عام 1995عام  الفلسطيني من قتصادالا) 4.2.1

ام      ًا ملحوظ   شهدت المناطق الفلسطينية تطوراً    ام    1994 خالل الع دأ         1996 والع ك ب د ذل  ولكن بع

سياسي          االقتصاديالوضع   دهور الوضع ال دهور نتيجة لت ام        واستمر  ، يت ى الع ك حت د  1998 ذل وق

سائر    ات الخ درت بعض الدراس صاديةق ين  االقت رة ب الل الفت والي 1996 و1993 خ  2800 بح

و     الفلسطيني األلفية الثالاالقتصادثم دخل   ، مليون دوالر  ة بمعدالت نم ي     إث اتج المحل ة في الن يجابي

ى         والن الي وصلت إل ذلك    ،%7و %6اتج القومي اإلجم ى      انخفضت  وب ة إل سبة البطال من  % 16 ن

ام       واستمر 1999عام  % 12.7 إلى   1998عام   ى ع ى      2000 ذلك حت دل     ،%10 ليصل إل ا مع  أم

   %.2.8 إلى 2000 وبلغ نهاية عام 1998عام % 6.3التضخم فقد تراجع من 

ات ا   ذه التوقع ل ه ن آ الرغم م ام  إلب الل ع ة خ سكري   2000يجابي الق الع صار واإلغ اء الح  ج

صادي ذي واالقت ته ال د     فرض زة بع ضفة وغ ى ال رائيل عل دالع إس ة ان ضع  انتفاض صى لي  األق

ونسبة البطالة  % 64.9 معدالت الفقر لتصبح     ارتفعتقد   ف ،االنهيار الفلسطيني على حافة     االقتصاد

وا  ى ح ام  % 50لي وصلت إل ة ع اتج المحل 2000نهاي ع الن سب ي وتراج ومي بن الي والق  ة اإلجم

والي% 15,8و% 12 ى الت م،عل دول رق ث أن الج ي ) 4.1(  حي ومي والمحل اتج الق ح الن يوض

ين    ا ب رة م ي الفت رد ف صيب الف ى 1994ون ات  (1999 إل ة للدراس ز الزيتون شاراتمرآ ، واالست

2006()19(.  
  1999 إلى 1994 ونصيب الفرد من عام يلقومي والمحليوضح الناتج ا): 4.1(جدول    

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  العام

  5850  5144  4500  3864  3612  3097  )مليون(الناتج القومي اإلجمالي 

  4750  4100  3589  3413  3112 2624.5  )مليون(الناتج المحلى اإلجمالي

  1940  1847  1753 1684.6 1680,5  1503  نصيب الفرد من الناتج القومي

  1575  1538  1450  1446  1447  1274  نصيب الفرد من الناتج المحلى بالدوالر

  3ص ، 2006، تقرير معلومات واقع االقتصاد الفلسطيني، واالستشاراتمرآز الزيتونة للدراسات : المصدر

                                                 
  .بيروت، تقرير معلومات ،اد الفلسطينيالقتصواقع ا، )2006(ستشارات المرآز الزيتونة للدراسات وا )19
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  :2005 إلى عام 2000عام  الفلسطيني من قتصاداالواقع ) 4.2.2

سفية التي          نتفاضةا منذ بداية     الفلسطيني قتصادالامر     األقصى بأزمة عميقة نتيجة لإلجراءات التع

ة             حتاللالاا  هفرض ة التحتي رمج للبني دمير المب سطينية والت ونتيجة  ،  اإلسرائيلي على األراضي الفل

ل    راءات وص ك اإلج ع لتل اب    المجتم ة وأص ة حقيقي ى أزم سطيني إل ك الفل اج   ذل ر اإلنت عناص

صادية الا على الناتج المحلى اإلجمالي وعلى القطاعات     نعكساجع مما   الرئيسية التي شهدت ترا     قت

  .)2006، ستشاراتالوا تمرآز الزيتونة للدراسا( األخرى

ين  ن  بتب ع م د تراج الي ق ي واإلجم اتج المحل ي الن و ف ام % 11.4أن النم ن 1999ع ر م ى أآث  إل

ى       يرتبط بشكل مباشر مع نصي    ن هذا النمو    وتبين بأ ، 2002عام  % 14.6 اتج المحل ب الفرد من الن

ى          ،2001عام  % 18,9اإلجمالي والذي بلغ     ام   % 25.6 وفي حين تراجع إل د     2002ع ا يزي  وبم

ام        % 31.8عن   نفس الع الي ل ومي اإلجم ا   ( من الدخل الق ة للدراس شارات الوا تمرآز الزيتون ، ست

2006(.  

املين في     نخفاض انتيجة لتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باإلضافة إلى             أجور الع

أآثر من        ام   % 7.6السوق اإلسرائيلي ب ى      2001ع سبة تصل إل ام  % 3.6 وبن  نخفض ا، 2002ع

ى    أ دورهوهذا ب  ، 2002عام  % 10.5 و 2001عام  % 8.8 النهائي العائلي بنسبة     ستهالكالا ر عل ث

ي    و ف ستوى النم صادالام ر  قت شكل مباش سطيني ب تمراراوب،  الفل ل الن   س دهور وص ذا الت اتج  ه

ى  ضفة وغزة إل ي ال الي ف ام 3881اإلجم ار دوالر ع ادل 2003 ملي ا يع ع ةمقارن% 14 أي م  م

ثر على موازنة   مما أ  2004في العام   % 12.9في حين وصل هذا التراجع إلى نسبة        ، 1999العام  

ا           عتمدتاالسلطة التي      خالل السنوات الماضية على المنح والمساعدات لتغطية العجز في موازنته

  .)2006، ستشاراتالوا تز الزيتونة للدراسامرآ(

سطينية  رت األراضي الفل ام م دوء2005 خالل ع رة ه نعكس ، بفت م ي ك ل ى إإال أن ذل ا عل يجابي

ا             قتصادالا ة والتي بلغت قيمته اني من عجز في الميزاني ون  1162 الفلسطيني الذي الزال يع  ملي

ات اإلحصائ   ، 2004دوالر خالل عام   اتج المحل    في حين أشارت البيان ة الن أن قيم الي  يية ب  اإلجم

و  دارهسجل نم ام % 4,9 مق اتج المحل 2005ع ن الن رد م صيب الف غ ن ا ي وبل الي م ه اإلجم  قيمت

  .%1.7 قيمته نمو  دوالر مسجُال1268

اتج المحل        االقتصاديةاألنشطة  تلك   إلى أن أداء     إضافة الي حيث     ي أثرت بشكل آبير على الن  اإلجم

ة    و الصناعة و ينهمة نشاط التعد  أن مسا  صناعات التحويلي اء     و ال اه والكهرب دادات المي  نخفضت اإم

ام       خالل ا % 11و% 12لتصل الى % 12.3من   ع لع ة    ( 2005لربعين الثالث والراب مرآز الزيتون

  .)2006، ستشاراتالوا تللدراسا
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  :2006 الفلسطيني عام قتصادالاواقع ) 4.2.3

صادأصبح   ة االقت ى حاف سطيني عل ار الفل ام  االنهي ة ع ساعدات الدولي د أن توقفت الم  ،2006بع

ام      متوسط دخل األسرة       بلغو ارب      2005في ع ا يق ى بنحو      ،  دوالر 355م  دوالر من    30أي أدن

ام   % 66ليصل إلى   %  61 هذا المعدل من     تفعوار،  دوالر 385غ  خط الفقر البال   ر  ( 2006ع تقري

  ).2006، االونكتاد

ا  % 6.6 بنسبة 2006تراجع الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام      شطة  تراجعت  بينم صناعة،  أن  ال

ق بمؤشر أسعار         أما على التوالي، % 3.2و% 12.9،  %6اإلنشاءات والخدمات بنسبة    و  فيما يتعل

  .%3.8 بنسبة رتفعا نجد أنه 2005 و2006ستهلك بين عامي الم

رادات   %71 بنسبة   2006تراجعت عملية تحصيل إيرادات الحكومة خالل العام         ، حيث بلغت اإلي

ام   الل ع صلة خ ه 2006المح ا قيمت ل  351 م ي، مقاب ون دوالر أمريك ون دوالر 1,209 ملي  ملي

ذا الت         2005أمريكي عام    سي له سبب الرئي ان ال وال              ، وآ ل أم راجع هو توقف إسرائيل عن تحوي

ام                    ا خالل الع درت قيمته الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي ق

ن  2006 ارب م ا يق ون دوال733 بم شغيلية    ،ر ملي ات الت ي النفق ع ف سبة التراج ت ن ا بلغ  آم

والي   مالية ح س   % 37.5والرأس ة بن ات التطويري ت النفق ام  % 75.5بة وتراجع الل الع  2006خ

  .)20(2005مقارنة مع العام 

  :2008عام  و2007  الفلسطيني عامقتصادالاواقع ) 4.2.4

 األولية باألسعار الثابتة بأن هناك نمو طفيف في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في               ت تشير التقديرا 

ام  ن ع اني م ع الث ضفة وغزة خالل الرب ع األول ، 2008ال ام حيث أن الرب  تراجع 2008من ع

  .2007عن الربع الرابع من العام % 2.7بنسبة 

الي        تشير التقديرات األولية إلى أن نصيب        ي اإلجم د   الفرد من الناتج المحل غ   ق والر في   د285.8بل

ام    ن ع اني م ع الث اً ،2008الرب جل تراجع ا س سبة  بينم ام   % 5.2 بن اني لع ع الث ع الرب ة م مقارن

شطة ، 2007 ا األن و تتبعن صاديةول ام االقت ن ع اني م ع الث الي ب نالحظ 2008 خالل الرب أن إجم

صناع          دين وال شطة التع ضفة             اتالقيمة المضافة في أن اء في ال اه والكهرب دادات المي ة وإم  التحويلي

ام       % 0.4مقابل تراجع   % 1إلى  قد نمت   وغزة   اظر لع ع المن م   و، 2007مقارنة مع الرب شكل رق ال

اهيوضح ) 4.1( ااالتج ام للن ام   الع زة خالل الع ضفة وغ اقي ال ي ب الي ف ي اإلجم  2005تج المحل

  .)2008، جهاز اإلحصاء الفلسطيني المرآزي( 2008والعام 

                                                 
 2007، رفع الحصار المالي هو مفتاح التحسن االقتصادي، )2007 (يالجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطين) 20

  .فلسطين، رام اهللا، التنبؤات االقتصادية
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  )21(:2009  الفلسطيني عامقتصادالاواقع ) 4.2.5

ضفة           تشير الي لل ي اإلجم اتج المحل ة الن  التقديرات األولية باألسعار الثابتة أشارت إلى نمو في قيم

ام      الغربية وقطاع    سبته   2009غزة خالل الربع الثاني من ع ا ن ع    % 6.4 بم ة مع الرب  األولمقارن

ام               اظر من ع غ    2008من العام نفسه وسجل نموًا عن الربع المن ع         %5.4 بل ، في حين سجل الرب

ام        % 2.8 نموًا بنسبة    2009 من عام    األول ى      و،  2008عن الربع الرابع من الع ارة إل ينبغي اإلش

دء             ستثنائيةا قد شهد أوضاعًا     2008عام  أن الربع الرابع من      ام وب شكل ت ابر ب إغالق المع  تمثلت ب

 . خالل هذا الربعاإلجماليالحرب على قطاع غزة وأدى بالتالي لتراجع الناتج المحلي 

شير  شطة       ت و األن اء نتيجة لنم الي ج ي اإلجم اتج المحل ي الن و ف ى أن النم ديرات إل صاديةالا التق  قت

أن    ، األعلى نسبياً الرئيسة ذات المساهمة     ين ب د        وقد تب الي ق ي اإلجم اتج المحل رد من الن نصيب الف

غ  ام   339.4بل ن ع اني م ع الث الل الرب ي خ ت   2009 دوالر أمريك سبة بلغ وًا بن جل نم ث س ، حي

ع    % 5.6 سبة        األولمقارنة مع الرب وًا بن ا سجل نم سه، بينم ام نف ة مع ال  % 2.4 من الع ع  مقارن رب

 الصناعة التحويلية  و التعدين إجمالي القيمة المضافة ألنشطة   بأن  حظ  يالو،  2008عام  المناظر من   

ام                          و اني من الع ع الث ة وقطاع غزة خالل الرب ضفة الغربي اء في ال اه والكهرب  2009إمدادات المي

ه      % 7.9، مقابل   %2.7  قد بلغت  نفسه من العام    األولمقارنة مع الربع     مقارنة مع الربع المناظر ل

  .2008من عام 

سبة   ت بنشاط اإلنشاءات فقد سجل   ةمالي القيمة المضافة الخاص   أما إج  وًا ن ع   % 27.8 نم خالل الرب
ام  ن الع اني م سابق2009الث ع ال ع الرب ة م وًا ،  مقارن ل نم سبتمقاب ع % 25.8 هن ع الرب ة م مقارن

شطة       وقد  ، 2008المناظر له من عام      ا اشهدت بعض األن ع           رتفاع ساهمتها خالل الرب سبة م  في ن
   )22( : على النحو التالي2009 مقارنة مع الربع األول من عام 2009عام الثاني من 

شاءات من          رتفعتا • شاط اإلن ام          % 5.3 نسبة مساهمة ن ع األول من الع ى   2009خالل الرب  إل
 .2009خالل الربع الثاني من العام % 6.4

ة             رتفعتا • ة المجتمعي شطة الخدم شاط أن ساهمة ن ة الوا نسبة م  %1.8 والشخصية من      جتماعي
 .2009خالل الربع الثاني من العام % 1.9 إلى 2009خالل الربع األول من العام 

  : قطاع غزةاقتصادنظرة على ) 4.2.6
صادية  المنشآت تدهور القطاع الخاص وإغالق       مواد الخام إلى   انقطاعأدى    د   ف، االقت سبة    ق بلغت ن

غ عدد       ، %70 المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والمتوقفة عن العمل بشكل مؤقت          في حين بل
ا    المنشآت التي تعمل      ي م شكل جزئ ارب   ب ا  ، %50يق شغيلية       بينم ة ت شآت الني بطاق غ عدد المن بل

  ).2010، معهد دراسات التنمية(% 20 نسبتهما تقارب  %10حواليتقدر ب
ى  نسبة البطالة    ارتفاع أدى إلى    االقتصاديةإن تضرر األنشطة     ع األول من       % 39.7 إل خالل الرب

ا ى ، 2010م الع اعوالحصار أدى إل شةارتف عار خالل ،  مؤشر غالء المعي غ متوسط األس د بل فق

                                                 
رام اهللا ، الثانية للحسابات القومية للربع التقديرات األولي، )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ) 21

  .فلسطين
 ).2009(تقرير منشور للجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني على وآالة معا اإلخبارية ) 22
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ع األول  والي 2010الرب ة131.34 ح ر ،  نقط عأي أن المؤش سبة ارتف ام %51.4 بن ة بالع  مقارن
  ).2010، معهد دراسات التنمية( 2009

ر ومباش               شكل آبي ابر مع غزة ب تح المع ر بف ة العمل في     أثر القرار اإلسرائيلي األخي ى حرآ ر عل
تبانة    األنفاق والتي تعتبر من إحدى األنشطة التجارية الغير رسمية ولتقييم ذلك األثر               تم تصميم إس

 مشاهدة من أصحاب   106 وتوزيعها على عينة عشوائية مكونة من من قبل معهد دراسات التنمية   
% 71,7 أن نسبة    اتضح وقد، أخرى، تاجر، عامل، شريك، صاحب نفق ، العالقة المباشرة بالعمل  

دون أن                          ة يعتق راد العيني ة أف ة مع إسرائيل وأن غالبي ابر التجاري تح المع دون ف من أفراد العينة يؤي
اق           واردات من خالل األنف ة ال ى حرآ لبا عل حيث أن  ، فتح المعابر التجارية مع إسرائيل سيؤثر س

سبة   ع       % 87.3ن ة م ابر التجاري تح المع أن ف رون ب ة ي راد العيني ا من    من أف  إسرائيل يفرض نوع
واطن    ، المنافسة التجارية مع الواردات من خالل األنفاق       ى الم حيث  ، مما ينعكس بشكل إيجابي عل

رائيل       ع إس ة م ابر التجاري تح المع ى ف ب عل ة يترت رت أن ة أظه راد العيني ين أن آراء بعض أف تب
اق            انخفاض ستوردة من األنف ك الم ة بتل ق بقضية     ، في أسعار السلع المستوردة مقارن ا يتعل ا فيم  أم

ط  ة فق سمتالبطال ى تخفيض انق ة إل ابر التجاري تح المع شأنها وهل سيؤدي ف ة ب راد العيني  آراء أف
إن   ذا ف ة أم ال ل دالت البطال دالت   % 45.3مع يض مع ى تخف ؤدي إل ابر ي تح المع د أن ف نهم يعتق م

  .)6ص ،2010، يةمعهد دراسات التنم( ال يعتقدون بذلك% 44.3وفي المقابل فإن ، البطالة

 
  )23( )2008 – 2005(من العام المحلي الفلسطيني اإلجمالي لناتج ايوضح ) : 4.1(شكل رقم

  2008، الرباعيةالتقديرات األولية للحسابات القومية ،  لإلحصاء الفلسطينيي المرآزجهازال: المصدر

  

  

                                                 
ام                ) 4.1(الشكل  ) 23 ين الع رة ب سطيني خالل الفت ين  ، 2008 و 2005يوضح االتجاه العام للناتج المحلي الفل ويتب

سطين       من خالل الرسم بأن الناتج المحلي في خالل تلك الف          اني  يترة في انخفاض وهذا يدل على أن االقتصاد الفل  يع
  .من مشاآل وتدهور
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  :فلسطينعدنية في الثروة الم )4.3
صادر   ة وم روات معدني سطين ث د بفل ددة  يوج ة متع ط   ،  طبيعي ت مح روات آان ك الث ث أن تل  حي

ك          نتدابالاأنظار الحرآة الصهيونية وسلطة       البريطاني التي أسست شرآة فلسطين للبوتاس في ذل

ة      ،  للكبريت جنوب غزة    منجماً ستثمرتاوالوقت   داب الاوقد حرصت حكوم اآن       نت اء أم ى إخف  عل

ذ    صهيوني ال ان ال ام الكي ين قي ى ح ادن إل د المع سح   تواج ات م ام بعملي ه الفرصة للقي ي أتاحت ل

  .)1993، تدمري(  المعادنهذه أماآن تواجد آتشافالجيولوجي منتظم 

  : المعادن الفلزيةأماآن تواجد) 4.3.1

سم           و توالبحر المي    تتواجد معظم تلك الثروات في صحراء النقب         روات تنق ك الث ى  إحيث أن تل ل

  : مفصلة على النحو التاليفلزية وهيالالمعادن الفلزية والمعادن ال

  : النحاس-1

ا        دم وم ذ الق زال    عرف النحاس من ك            همناجم ت ى ذل دل عل ة ت ة باقي ا   متواجدة   وهي    القديم في  حالي

ة  ان( و)النحاس(خرب ة)فيف وب ،  شرقي وادي عرب ي أقصى جن ع ف ات النحاس تق حيث أن خام

 في  النحاس  أصل  ويعتقد، قبةآم شماال من خليج الع28 الذي يبعد مسافة )وادي المنايح(فلسطين 

سطين  رز من  و بحري،  رسوبي  فل ادن  أب ام  في  المع وال، ، النحاس  خ ت،  الكرايزوآ  والماالآي

اطي ا من طن مليون 17 وجود تأآدقد و ،والكالكوسيت الكاذب، والماالآيت ام  حتي  في  النحاس  خ

  .)1993، تدمري( بعد وجودها يتأآد لم آخر طن مليون 20 وجود جانب إلى المنطقة هذه

  : الحديد-2

  )1993، ريمتد (:هي فلسطين من مناطق أربع في الحديد آتشافاتم   

ى  األعلى الجليل  وتقع في : )راميم( المنارة • د   عل م  35بع رة  شمالي  آ ا  بحي ى  طبري  عل

ون  12طن، و  مليون 40 بنحو الخام اإلجمالي حتياطيالا ويقدر المنارة، سطح  طن  ملي

 .)1993،تدمري ( حديد منها

 شرق جنوبي آم 45و البحر الميت، غرب جنوبي آم50 بعد على يقع :الحثيرة منخفض •

 .طن مليون 1.5 بنحو حتياطيالا ويقدر السبع، بئر

ة  وادي في  المنتهي  :جرافي وادي • وبي  عرب ى  الميت  البحر  غرب  جن د  عل م  105 بع  آ

ى  نهاأل ،قتصاديةالا الناحية من لها قيمة ال الخام وآمية السبع بئر جنوب شرق  شكل  عل

واع من     الصخ  في الموجودة الفراغات يمأل ثانوي ةوتمعدن تشققيه عروق ة أن ه ثالث ر ول

 .وهيماتيت رمادي، وغوتيت بني، الخام هو خام حباسبري

ان  • ع  الرم د   النقب  في  وتق ى بع ى شكل طين         70 عل ا عل سبع وخاماته ر ال وب بئ م جن  آ

 .)1993، تدمري( منخفضة جدًاليمونيني وهيماتيتي في صخور الرمل النوبي بنسبة 



 67 

  :الفوسفات -3

ب،  في الفوسفات حقولتقع   ذي  المتوسط  فوسفات  حزام  من  جزء  هي  النق د  ال  المغرب  من  يمت
ل  عورون  حقل منها حقول عدة وهناك .شماًال ترآيا وإلى شرقًا األردن إلى غربًا ا  وحق   ايفي  زيف
  ).1993، تدمري( قطان مختش لوحق عراد في
  :ومورانيأل ا-4

وم ألا مصدر   د  وراني سطين  في  الوحي وب،  في  الفوسفات  صخور  هو  فل سبة  وتصل  الجن  ن

ون،  من   جزءا170 و100 مابين إلىورانيوم في الفوسفات ألا ستخرج  الملي وم ألا وي ادة  وراني  آم

در  الفوسفوريك،  حمض  صناعة ي ف  جانبية ات  تق سطين  في  الفوسفات  آمي ون  220 فل  طن،  ملي

  .)120ص ، 1993، تدمري( األورانيوم طن مليون 25 على للحصول يةإمكان هناك فإن وعليه

  : المنجنيز-5

 رشرش  أمآم شمالي منطقة    25ايح على بعد    ن جنوب فلسطين في وادي الم     أقصىيقع المنجنيز في    

ة  ة البحري صخور الطيني كل توضعات ضمن ال ى ش د عل ي أن إال، ويوج ع ف ه يق ام من زء اله  الج

م مرب    1.5م ويغطي مساحة      120 إلىجنيز يرتفع   وجبل المن ، شمال المنايح  دمري (ع   آ ، 1993، ت

  .)120ص 

  :فلزيةالالالمعادن أماآن تواجد ) 4.3.2

  :فلزية التاليالال  تشمل المعادن 

  :اإلسفلت -1

ل  شكل على اإلسفلت يظهر في التحنيط واستعملتمادة قديمة   ق  ذات قاسية  سوداء  آت و  بري  تطف

ت،  من% 9  على اإلسفلتية الكتل هذه تويوتح الميت، البحر سطح على ذلك  الكبري  وادي في  وآ

ة  تقدرو، المادة بهذه مشبعة رمال سدوم لجبل الشمالي الطرف غرب آم 20 بعد على المحوط  آمي

  .)120ص ، 1993، تدمري(  فيها بأربعة آالف طناإلسفلت

  : الجص-2

ة ويوجد   اسيوم الم لهو آبريتات الكا   ر ئي سطين في م   ةبكث ددة ومن     في فل ع متع م واق  استعماالته  أه

وب غرب البحر الميت            تواجدهويكثر  ، سمنتأليدخل في صناعة ا    ان جن ضا ،  في منطقة الرم  وأي

د  اآنيوج ل وادي بأم رى مث ب   األردن أخ وب النق ضيبان جن دس وغ ر حن ة بئ ي منطق ضا ف  وأي

  .)120ص ، 1993، تدمري(ح وأيضا توجد آميات منه في وادي المناي

  :ناء حجر الب-3

ل     ال الخلي سي لجب ون الرئي ر المك ي تعتب اء والت ار البن ن أحج رة م ات آبي سطين آمي ي فل ر ف يكث

ا  من   أنواعحيث أن تلك الحجارة لها عده       ، والقدس ونابلس والكرمل    الحجر المزي والحجر       أهمه

  .)120ص ، 1993، تدمري( الملكي وحجر البينة
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  : الكبريت-4
دا في منط      ة غزة تحدي م         يوجد في منطق د ت ة ولكن ق شرقي من المدين وب ال ة الجن تنفاذ ق  معظم  اس

  .)120ص ، 1993، تدمري(  البريطانياالنتداب من الكبريت وقت الكميات
  : الفلسبار-5

ليكات      ن س ون م ادن ويتك ن المع رة م ة آبي ضم مجموع ومي سيوم  األلمني صوديوم والكال  وال

القرب من أم رشر   ، والبوتاسيم ستعمل في صناعة الخزف     ش وحيث أن الفلسبار يتواجد ب   هو ي

  .)120ص ، 1993، تدمري(

  : الصلصال-6

ادة   ة  م شار الا واسعة  ترابي ائي  ترآيب  ذات ،نت دني  آيمي د  ومع يليكات  من  تتكون  فهي  معق  س

 غير وهي والصوديوم، والكاليسيوم والمغنيسيوم البوتاسيوم مثل عناصر لبعض المائية األلمونيوم

ضاً  وواألجر  مختلفة ومن أهمها صلصال الفخار أنواعلها  حيث أن  معدنيًا، متجانسة ل ا صلص أي

  .)120ص ، 1993، تدمري(ب الخزف الذي يتواجد بكميات آبيرة في صحراء النق

  : الصخور الزيتية-7

سخينها             إلى سوداء   صخورهي    د ت واد عضوية وعن ى  بنية وتحتوي على م  درجة تتقطر     500 إل

ك الصخور     حيث أن ت  ،  زيت الوقود  إلىوتتحول   سطين خاصاً        موجودة ل  في حجارة      في شمال فل

  .)120ص ، 1993، تدمري(ت  تقع في جنوب غرب البحر الميوأيضا موسى النبي

  : الملح الصخري-8

وب ج شمال  هتجاإب وهو جبل يستطيب ،سدوم الذي يتكون من الملح الصخريأيتواجد في جبل     ، ن

وبي الغربي    الآم ويقع على    2آم ويصل عرضة قرابة     10بمقدار   ضا   للبحر الميت    شاطئ الجن  وأي

  .)120ص ، 1993، تدمري( يالتإوخليج   المتوسطاألبيضيتواجد هذا الملح في البحر 

  :فلسطين في  واقع الصناعات المعدنية )4.4
  :المقدمة) 4.4.1

اتج المحل      الوطني فهو  االقتصاد يحتل قطاع الصناعات المعدنية أهمية متزايدة في          ييساهم في الن

ة  لةالج مشك  في ع  مساهمته إضافة إلى    ،الصادراتفي زيادة الصادرات    يساهم  اإلجمالي و  ،  البطال

ة     صناعات المعدني ساهم قطاع ال ضا ي ة   وأي ع مستوى اإلنتاجي ر من    ، في رف ذا القطاع يعتب  ألن ه

  . التقنية والتكنولوجيا الحديثةاستخدامأآثر القطاعات قدرة على 

روات معدن        سطين     بالرغم من وجود ث ة في فل ستف           ، ي م ي ة ل صناعات المعدني ا   يإال أن قطاع ال د منه

سيطر عل    اإلسرائيلي   االحتالل دولة   ألن، قطعًا اطق التي ت       ىت ع المن ادن         جمي ك المع ا تل تواجد فيه

  .والثروات
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صناعات األخرى  لكل  األساس  المعدنية الصناعات تعتبر ذا فمن  ،  ال ق  ه د  ال المنطل  تطوير  من  ب

ا  في  المهم عالقطا هذا وتحديث ة بقطاع غزة مر       حيث أن ،  حياتن صناعات المعدني دة  قطاع ال  بع

  :مراحل مهمة وهي

ة  • تاللاالمرحل صهيونيح صناعات تكميل     : ال ت ال ة آان ك المرحل ي تل ةف صناعات ي  لل

تج       السوق اإلسرائيلي  الحتياجفكان هناك تبعية آاملة     ، اإلسرائيلية سطيني لمن  ومستهلك فل

 ).2006، السمنة(إسرائيلي 

ا     : وجود السلطة الفلسطينية   ةمرحل • اك تطوير ووعي محل        ن في تلك المرحلة آ  في   ي هن

سطينية والتي              أهذا القطاع حيث      استطاعت نه في هذا الوقت تم إنشاء بعض المصانع الفل

 ).2006، السمنة(اتها المحلية ذات الجودة العالية أن تغنى السوق بمنتج

ة  • ةمرحل صىانتفاض ك الم : األق ي تل م    ف ا ت ر م ة دم ازهرحل صناعات  إنج اع ال ي قط  ف

وبلغ عدد المصانع والورش التي دمرت في هذا الوقت بحدود           ، االحتاللالمعدنية على يد    

 ).2006، السمنة( مليون دوالر18 مصنع وورشة بخسارة تقدر بحدود 140

سحاب   • د االن ا بع ة م ن   :مرحل ر م ي تعتب صناعات     وه ا ال رت به ي م ل الت م المراح  أه

رة        ، نيةالمعد ك الفت ة         عانت حيث أنه في تل ات داخلي ة من معوق صناعات المعدني  تمثلت  ال

ى عدم وجود              ي عدم وجود إستراتيجية واضحة من أ           ف دء والتطوير باإلضافة إل جل الب

ة   صناعات المعدني وير لل م وتط رامج دع ود ب دم وج ع ع اطق صناعية م ي ، من ونقص ف

ة     ،يط على اإلنتاج  الخبرات اإلدارية المتعلقة بالرقابة والتخط     ات خارجي اك معوق ضا هن  أي

اء        استقالليةأثرت بشكل آبير على الصناعات المعدنية مثل عدم           المعابر وعدم وجود مين

ر  تيرادح ر لالس شكل مباش ى  ، ب افة إل اع باإلض ام   ارتف ل والمواصالت وقي اليف النق  تك

ه أ   بمنعإسرائيل   ذا آل ة واآلالت وه لبية     إدخال العديد من المواد األولي ر بصورة س ى  ث عل

 ).2006، السمنة(الصناعات المعدنية بقطاع غزة أداء 

  :مرحلة الحصار على غزة •

ي    إلىتسبب إغالق المعابر     ى     تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية والهندس شمل عل ة والتي ت

سامير  صانع الم سلك   وم صانع ال ي   وم لك الجل صانع س وم  وم رآات األلمني ارط وش ، المخ

دني     وادة  رش الحد وو سية   ومصانع األثاث المع سخانات الشم ر من     ،مصانع ال م إغالق أآث  وت

ار البامن الورش والمصانع التي تعمل في هذا المجال وبات هذا القطاع مهدد             % 50 دم  ل نهي ع

شكل    العديد من  اإلسرائيلي دمر    حتاللالاإضافة إلي أن     ،توفر مواد الخام   ورش ب  المصانع وال

   )24(.اضية عن طريق القصف والتجريفآامل خالل السنوات الم

                                                 
 .2009، إتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية) 24
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د العمل    المعدنية منشآت المن %)  52( تبين بأن   ا قي ي   حالي شكل جزئ ي   أوب ى    آل ك إل ويرجع ذل

ة        ات المحلي ى المنتج ب عل شيط الطل ى تن ا أدي إل ارج مم ن الخ ستوردة م ضائع م ود ب دم وج ع

شآت أغلق    %) 48(المقابل هناك   في  ، بشكل آبير المعدنية   ك المن سبب شح     من تل شكل آامل ب ت ب

حيث أنة في إحدى      ، النقص الحاد في المواد األولية و قطع الغيار       مواد الخام الرئيسية في العمل و     

ى                        أالمقابالت مع    أن الحصار عمل آسالح ذو حدين حيث أن الحصار أدى إل ين ب ورش تب حد ال

تح    المؤسبعضتنشيط الطلب على السلعة المحلية مما أدى إلى تنشيط العمل في           د ف سات خاصا بع

ع         ، الالزمة للعمل  المواداألنفاق ودخول آمية آبيرة من       ا يمن ه  والتي آان البعض منه سبب   دخول  ب

د من                  ،القيود اإلسرائيلية  ة والعدي ام األولي   وهناك مؤسسات توقفت عن العمل بسبب شح مواد الخ

  )25(.مستلزمات اآلالت

  :فلسطينفي أهمية الصناعات المعدنية ) 4.4.2

 صناعة مثل الهامة، والميكانيكية الهندسية الصناعات من العديد المعدنية المنتجات صناعة ملتش 

 المعامل  وأيضا ،وغيرها واألسالك والثالجات والبراغي الحادة واآلالت لحامال وقضبان القبانات

  .)82ص، 2006، نوفل( المعادن وسكب واأللمونيوم والخراطة الحدادة مثل الصغيرة

بلغ عدد منشآتها في قطاع      يناعات المعدنية من إحدى فروع الصناعات التحويلية والتي          الص تعتبر

زة  ة 3529غ ضفة الغربي ي ال شأة وف شأه11811 من سطيني(  من زي الفل از اإلحصاء المرآ ، جه

  :حيث أن أهمية هذا القطاع تتمثل في النقاط التالية، )2008

ر   -1 صناعات تعتب وم علي      ال ذي تق ة األساس ال ة   المعدني صناعات األخرى المتعلق ة  ة ال   بكاف
ة      ، مجاالت الحياة  صناعات الخشبية والغذائي حيث أن الصناعات التحويلية األخرى مثل ال

ى       ي عل شكل أساس د ب ناعات تعتم ن ص ا م ة وغيره ة والكيميائي ة والبترولي والورقي
  .الصناعات المعدنية

ة ور   -2 صغيرة آعالق صناعات ال ات ال ين منتج ل ب ة تكام صناعات المعدني دث ال  شتح
ا         صناعات الهندسية وغيره ذه حيث أن وجود      ، الخراطة وتشكيل المعادن وال صناعة  ه  ال

اج      ى إنت ا عل ا مثالي ل طلب ا تمث ى أنه رة باإلضافة إل صناعات الكبي شاط ال ر مكمال  لن يعتب
 .)1985، تيم( ت واألدوات واللوازم الصغيرةالصناعات الكبيرة مثل صناعة العبوا

ل  -3 ة المرتبتحت صناعات المعدني يةال ى ف ـويلية األول صناعة التح شمل  ال قطاعات  فهي ت
ـديد والصلب       واسعة بجانب الصناعة التح    قتصاديةا صناعات  و،  ـويلية وهي صناعة الح ال

 .األساسية للمعادن غير الحـديدية
 العمل  فرص من الكثير خلق في هماتسالتي  مجاالتال أهم من المعدنية الصناعات تعتبر -4

 .األخرى الصناعية القطاعات من غيرها مع بالمقارنة

                                                 
  .نتائج الدراسة الميدانية) 25
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م  من  هي  المعدنية الصناعات إن -5 ائم  أسس  أه صاديات الا ودع ة  قت  من  موعة  لمج المختلف
صاد اب النهوض  في البارز الدور لها آان والتي العالم دول ى  الحضيض  من  هاقت ة  إل  القم

 .)2006، نوفل(
  :فلسطين في تصنيف الصناعات المعدنية ) 4.4.3

ة                   ة والمنتجات الفلزي سية وهي المنتجات الالفلزي  تصنف الصناعات المعدنية إلى ثالثة أقسام رئي
دا اآلالت   ادن ماع ات المع ة ومنتج سي ، القاعدي ذا التق ث أن ه ام محي عه ق صناعات  إ بوض اد ال تح

صاد  ةوزار الهندسية والمعدنية بالتنسيق مع   وطني وا االقت سطينية    إل ال صناعات الفل ام لل اد الع . تح
شأة المنتجة                 نإضافة إلى ذلك أ     منتجات المعادن لها أشكال وأنواع متعددة وهي تنسب حسب المن

ه من خالل              ) 4.2(والجدول رقم   ، له سطين حيث أن يبين التصنيف السلعي للصناعات المعدنية بفل
دو ز ال ن أن نالحظ الترمي دول يمك ة  الج ارة الخارجي سهيل التج ن أجل ت ة م لي للمنتجات المعدني

  . المنتجات دوليا دون أي معوقاتذه هباإلضافة إلى تسهيل التعامل مع
  :فلسطينعدد منشآت الصناعات المعدنية في ) 4.4.4

م   دول رق الل الج ن خ ين م ددها ) 4.3(يتب سطين وع ة بفل شآت العامل دد المن شأ 6731ع  ةمن
ة     متخصصة في م    صناعات المعدني ى       ، جال ال سم إل ا     1187وهي تنق سبته أي م شأة  % 17.6 ن من

   .منشأه بالضفة الغربية% 82.3 نسبته أي ما 5544و، بقطاع غزة
د           السابقة بأن يالحظ من خالل األرقام      ى    نخفض ا عدد المنشآت في قطاع غزة ق ة  % 9.4 إل مقارن

ام  ع الع سبة 2004م سبب % 27 حيث آانت الن ك ب رائيلية والحصار إلاويرجع ذل ات اإلس غالق
ام             واد الخ واد الخانق الذي يتعرض له القطاع ونقص م ا             والم ى إغالق م ذا أدى إل ة وآل ه   األولي

سبة           ،  منشأة 112يقارب   شآت بن ارب      % 9.3أما بالضفة الغربية فقد ازداد عدد المن ا يق  516أي م
سطيني      الجهاز( % 73 حيث آانت النسبة     2004منشأة مقارنة مع العام      ،  المرآزي لإلحصاء الفل

2004.(  
  :الفلسطيني قتصادالامساهمة الصناعات المعدنية في ) 4.4.5

ر       ،  للبالد االقتصادية تلعب الصناعات المعدنية دورًا هامًا في التنمية         ة تعتب صناعة المعدني حيث ال
ي يجب من  شاملة الت ة ال ة التنمي تراتيجيات لعملي م االس ااأه صادالبا للنهوض عتماده وطني قت  ال

ر راء    هوتحري ه ج ت ب ي لحق شوهات الت ن الت تاللالا م رائيلي ح ات اإلس صناعات ، هوسياس إن ال
اتج المحل           ادة الن وفير             يالمعدنية تساهم بشكل آبير في زي ساهمتها في ت ى م الي باإلضافة إل  اإلجم

  .نفرص عمل للعاطلي
  :ضافةاإلنتاج والقيمة الم الصناعات المعدنية في ةمساهم) 4.4.5.1

 غزة  وقطاع  الغربية الضفة في التحويلية الصناعة أنشطة إنتاج إجمالي أن المسح نتائج أظهرت 
غ ي ون 1284.1 بل ذلك  لمشك  أمريكي  دوالر ملي الي  من  % 87.9 ب اج  إجم صناعي  اإلنت  نوأ ،ال

ة  ذات  المضافة  القيم ام  ل غ  الع ون  536.7 تبل ة      ، ملي ة ساهمت بقيم صناعات المعدني حيث أن ال
سبته       486.7 ا ن ة أي م صناعات التحويلي ي ال الي ف ن اإلجم ون دوالر م %  11.5و% 26.4 ملي

ا     دا الماآين رى ماع ة األخ ات المعدني رى وصنع المنتج ة األخ ادن الالفلزي ات المع ى تلمنتج  عل
يوضح  ) 4.4(نتاج والجدول رقم    من إجمالي اإل  % 36.8التوالي والقيمة المضافة آانت ما يقارب       

  .)2004، رآزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز الم(ذلك 
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 :تشغيل األيدي العاملة الصناعات المعدنية في ةمساهم) 4.4.5.2

غ ي  املين  عدد  بل صناعات  في  الع ة  ال سطين   في  التحويلي غ يوفي حين    ،عامل 37212فل  عدد  بل

املين  صناعات  في  الع ة  ال ا     3394بقطاع غزة حوالي     المعدني سين  أي م سبة  عامل من الجن  ن

املين  عدد  بلغ الضفة فيو، إجمالي العاملين في الصناعات التحويلية بفلسطين من% 9.1  في  الع

 الصناعات قطاع في العاملة القوي من% 41 بنسبة أي عامًال 15212 المعدنية الصناعات مجال

   .يوضح تلك األعداد والنسب بالتفصيل) 4.5(حيث أن الجدول رقم ، فلسطين في المعدنية

  :لصناعات المعدنية في التجارة الخارجية اةمساهم) 4.4.5.3

ة              رى في التجارة الخارجي ة آب ة أهمي ة   في  ًا هام  ًادوروالتي تلعب       تحتل الصناعات المعدني   تنمي

روع                قتصادالا ى الف ذا القطاع عل أثير ه ا بت ق في مجمله دة تتعل ك لعوامل عدي ود ذل  الوطني، ويع

صاديةالا دفوع    قت زان الم ل ومي وق العم ة وس ة    اإلنتاجي ن ناحي عار م ستويات األس د ، ات وم وق

ام  خالل الصناعية الصادرات إجمالي من % 93.4 بنسبة التحويلية الصناعات أسهمت  2004 ع

غ  ى   يصل  بمبل ون 148.8 إل ادن  منتجات  صناعة  حتلت وا دوالر، ملي ة  المع  األخرى  الالفلزي

 من % 17.5 تمثل دراتالصا هذهو % 39.8 بنسبة التحويلية الصناعة أنشطة في المرتبة األولى

شاط،  لهذا اإلنتاج حجم ا صناعة   الن ادن  منتجات  تليه دا  المع ات  ع سبة  الماآين ل  % 12.4 بن  وتمث

  .يوضح تلك األرقام بالتفصيل) 4.6(  والجدول رقمالنشاط هذا إنتاج حجم من %  12.5
  الترميز السلعي الدولي لتصنيف الصناعات المعدنية بفلسطين): 4.2(جدول

 القسم  رقم التصنيف  رقم المنتج  تج المنسما
  د    --  الصناعات التحويلية

    26  --  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى
      2610  صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية

      2691  صنع منتجات خزفية غير إنشائية وغير حرارية
      2692  صنع منتجات خزفية حرارية

      2693  ة ومنتجات خزفيةصنع منتجات طفليه إنشائية غير حراري
      2694  صنع االسمنت والجير  والجص

      2695   المنتجة من الخرسانة واالسمنت والجصفصنع األصنا
      2696  األحجارقطع وتشكيل وإتمام وتجهيز 

      2699  صنع منتجات معدنية ال فلزية أخرى غير مصنفة في موضوع آخر
    27  --  صنع المنتجات الفلزية القاعدية

      2720  نع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعديةص
      2731  صنع الحديد والصب

      2732  سبك المعادن الغير حديدية
    28  --  صنع منتجات المعادن ما عدا الماآينات
      2811  صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية

      2812  صنع الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن
      2813  ار الماء باستثناء مراجل التدفئة المرآزية بالمياه الساخنةصنع مولدات بخ

      2891  تشكيل المعادن بالطرق والسبك و الدلفنة
      2892  الهندسة الميكانيكية العامة نظير الرسم، معالجه وطلي المعادن
      2893  والعدد اليدوية واألدوات المعدنية، صنع أدوات القطع

      2899  وغير المصنفة في موضوع آخر، لمشكلة األخرىصنع منتجات المعادن ا
األرقام مستخلصة بواسطة الباحث من ، 2007التعداد العام للمنشآت ، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  .جداول التعداد العام للمنشآت العاملة في القطاع العام والخاص واألهلي بالضفة وغزة
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  )2004( سنة ت العاملة في مجال الصناعات المعدنية بفلسطينعدد المنشآ): 4.3(الجدول 
  الضفة الغربية  قطاع غزة  الصناعات التحويلية

  1809  326  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى
  105  22  صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية

  35  7  صنع منتجات خزفية غير إنشائية وغير حرارية
  13  0  صنع منتجات خزفية حرارية

  27  0  صنع منتجات طفليه إنشائية غير حرارية ومنتجات خزفية
  38  3  صنع االسمنت والجير  والجص

  443  178   المنتجة من الخرسانة واالسمنت والجصفصنع األصنا
  1142  114  قطع وتشكيل وإتمام وتجهيز األحجار

  6  2  صنع منتجات معدنية ال فلزية أخرى غير مصنفة في موضوع آخر
  70  5  منتجات الفلزية القاعديةصنع ال

  41  0  صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية
  23  5  صنع الحديد والصب

  6  0  سبك المعادن الغير حديدية
  3665  856  صنع منتجات المعادن ما عدا الماآينات
  3207  703  صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية
  53  12  لمعادنصنع الصهاريج والخزانات واألوعية من ا

  122  39  تشكيل المعادن بالطرق والسبك و الدلفنة
  198  60  الهندسة الميكانيكية العامة نظير الرسم، معالجه وطلي المعادن
  37  17  والعدد اليدوية واألدوات المعدنية، صنع أدوات القطع

  48  25  وغير المصنفة في موضوع آخر، صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى
  5544  1187  موعالمج

األرقام مستخلصة بواسطة الباحث من ، 2007التعداد العام للمنشآت ، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  .جداول التعداد العام للمنشآت العاملة في القطاع العام والخاص واألهلي بالضفة وغزة

  
  )2004 (غزةقطاع  بالضفة وصناعات المعدنيةإجمالي اإلنتاج وإجمالي القيمة المضافة لل): 4.4(الجدول رقم
إجمالي اإلنتاج    المنتجاسم

 )مليون الدوالر(
إجمالي 

  (%)اإلنتاج 
إجمالي القيمة المضافة 

  )مليون دوالر(
إجمالي القيمة 

  (%)المضافة 
  25.5  )27(136.8  26.4  )26 (339  منتجات المعادن الالفلزية
وصنع المنتجات المعدنية 

  تاآينااألخرى ماعدا الم
147.67  11.5  60.64  11.3  

  36.8  197.44  37.9  486.67  اإلجمالي
-1999، األنشطة الصناعيةدراسة مقارنة حول . 2006، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

   األرقام من قبل الباحثستخالصا تم ،2004
  

  .فلسطينفي  الصناعات المعدنية هالمشاآل والمعوقات التي تواج) 4.5
ا          ول دون تنميته شاآل تح ات وم ن معوق ام م شكل ع سطين ب ي فل ة ف صناعات المعدني اني ال تع

ات                      ، وتطويرها شاآل والمعوق د من الم اني من العدي ة بقطاع غزة تع صناعات المعدني حيث أن ال

ا سياسة الحصار            ، التي تحد من نمو وتطور تلك الصناعات       دة منه ويرجع ذلك بسبب عوامل عدي

رائيلي المبر ة    اإلس شآت المعدني ى المن والي عل صف المت دمير والق ة الت ى سياس افة إل ة باإلض مج

                                                 
ة                  ) 26 صناعات التحويلي تم احتساب تلك القيمة من خالل ضرب النسبة المبينة بالجدول في إجمالي إنتاج أنشطة ال

  . مليون دوالر339) = 1284.1× % 26.4( مليون دوالر 1284.1يمتها البالغة ق
شطة             ) 27 ضافة ألن ة الم الي القيم ي إجم دول ف ة بالج سبة المبين رب الن الل ض ن خ ة م ك القيم ساب تل م احت ت

  . مليون دوالر136.8) = 536.7× % 25.5( مليون دوالر 536.7الصناعات التحويلية البالغة قيمتها 
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م                 ، بالتحديد ورش التي ت ويضيف رئيس إتحاد الصناعات المعدنية والهندسية أن عدد المصانع وال

ون دوالر   18 منشأة بخسارة تقدر بحوالي      140تدميرها حوالي    سمنة ( ملي إن    ، )2006، ال ذلك ف وب

 قطاع الصناعات المعدنية وبالتالي يمكن      يواجهيعتبر من أهم المعوقات الذي       اإلسرائيلي   االحتالل

  :حصر أهم المعوقات في التالي

  : واإلغالقاتالمشاآل المتعلقة بنقص مواد الخام) 4.5.1

ات      ع القطاع اس لجمي ام األس واد الخ ر م صناعية  تعتب ة ال سطينالعامل ث أن ، بفل تاللالاحي  ح

ى          اإلسرائيلي يفرض عددا آبي    ة عل ود األمني ال ارا من القي ة          نتق واد األولي ام والم واد الخ سلع وم   ال

ر من                    ، )1995، تيم( أن إسرائيل منعت دخول أآث سمنة ب ادة    330وقد أشارت دراسة ال    سلعة م

أن وهذا من  ،  وهي خاصة للمصانع والورش المتعلقة بالصناعات المعدنية    أولية إلى قطاع غزة     هش

  ).2006، السمنة(  تلك الصناعاتنمو وتطورأدى إلى إعاقة و
  )2004(غزة قطاع  بالضفة وصناعات المعدنيةعدد العاملين في ال): 4.5(الجدول رقم

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية

  عدد العاملين  عدد العاملين  عدد العاملين

  

عدد   نوع الصناعة

  إناث  ذآور  مجموع  المنشآت

عدد 

  إناث  ذآور  مجموع  المنشآت

عدد 

  إناث  ذآور  مجموع  المنشآت

صنع منتجات 

المعادن 

  الالفلزية

1809  10604  10507  97  1483  9163  9072  91  326  1441  1435  6  

صنع الفلزات 

  القاعدية

70  333  297  36  65  310  274  36  5  23  23  0  

صنع منتجات 

المعادن عدا 

  الماآينات

3665  7669  7590  79  2809  5739  5676  63  856  1930  1914  16  

 22 3372 3394 1187 190 15022 15212 4357 212 18394 18606 5544  المجموع
األرقام مستخلصة بواسطة ، 2007التعداد العام للمنشآت، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 خاص بالضفة وغزةالباحث من جداول التعداد العام لعدد المنشآت العاملة والعاملين فيها في القطاع العام وال
  .)105 – 106ص(

  
  )2004 (التوزيع النسبي للصادرات من المنتجات المعدنية في فلسطين): 4.6(الجدول رقم

حجم    النشاطاسم
  (%)الصادرات

  حجم الصادرات
  )مليون دوالر(

  )28( 59.22        39.8  صنع منتجات المعادن الالفلزية
  18.45  12.4  صنع منتجات المعادن عدا الماآينات

 ستخالصاتم ، 2004-1999، طة الصناعيةدراسة مقارنة حول األنش. 2006، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  .األرقام من قبل الباحث

  

  

                                                 
صناعات                تم احتساب   ) 28 شطة ال تلك القيمة من خالل ضرب النسبة المبينة بالجدول في إجمالي قيمة الصادرات ألن

  . مليون دوالر59.22) = 148.8× % 39.5( مليون دوالر 148.8التحويلية البالغة قيمتها 
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اء من ا                  وازم البن ام ول د    ألتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخ سمنت والحدي

وقد أصبحت الصناعات   ، )10706 العدد   2008، لشرق أوسط صحيفة ا (دوالر مليون   93بحوالي  

ام       نهيارالبا ةددالمعدنية والهندسية مه   واد الخ وات         ، بسبب عدم توفر الم ي أن ق  حتالل الاإضافة إل

شكل آامل خالل      نتفاضةااإلسرائيلي عملت خالل     ورش ب  األقصى علي تدمير مئات المصانع وال

   )29(.يف لعدة مرات متتاليةالسنوات الماضية عن طريق القصف والتجر

ة  ضفة الغربي ي ال ا ف ررة  أم ر مب ة غي ة اإلغالق بحجج أمني رائيل سياس ستخدم إس ذا بت   دورهوه

يد من    وتز قتصاديةالاقيود على حرآة السلع والخدمات التي تحد من حرية إتمام المعامالت            يضع  

ذا ي   و، تتكاليف المواصال  في   رتفاعاأيضا هناك   ، أعبائها المالية واإلدارية   لبياً  ه ى  ؤثر س  أداء   عل

  ).2005، الصوراني (تلك المنشآت

أن   رى الباحث ب ة ي اء األزم صاديةاالإنه واق    نتكم قت اع الخاص للوصول لألس درة القط ي ق ف

عار   ا بأس اج والتكنولوجي دخالت اإلنت وفير م ات وت ع اإلغالق دود ورف تح الح ن خالل ف ة م العالمي

  . الوطنية بحرية تامةتنافسية وإمكانية تسويق المنتجات

  :المشاآل المتعلقة بسياسة الحصار اإلسرائيلي) 4.5.2

ام              شكل ع ،   تعتبر سياسة الحصار اإلسرائيلي الممنهجة من أآبر معوقات الصناعات الفلسطينية ب

ة               واد األولي ل اآلالت والم ا مث ، خاصة الصناعات المعدنية التي تعاني من نقص شديد من إمكانياته

د أدى الحصار      إلاءات الخاصة با  وحسب اإلحص  سطينية، فق صناعات الفل ام لل ى تحاد الع  إغالق  إل

ى            3900من المنشآت الصناعية البالغ عددها      % 96أآثر من    ذي أدى إل شأة صناعية، األمر ال  من

ل،                 ألف 140 أآثر من    نضماما اطلين عن العم داد الع ى أع د      عامل في هذا القطاع إل د أآ دير  وق م

ة           صناعات الفلسطينية تحاد العام لل  إلا رة الحالي صناعي في قطاع غزة وصل في الفت أن القطاع ال

ار الاإلى نقطة     إن القطاع              نهي ه، ف ا هي علي ى م ه في حال تواصلت األوضاع عل ، محذرًا من أن

ن جذب أي   ستقبل م ي الم تمكن ف ن ي صناعي ل تثماراال ا ألي  س ون مقنع ن يك زة ول اع غ ى قط  إل

  .)10706 العدد 2008، صحيفة الشرق أوسط(رن رفع الحصاوحتى وإ ستثمارالبامستثمر 

ى  الحصار المفروض وإغالق المصانع، سيؤديان     ستمراران  إ ام  إل د من   قي سريح   العدي  التجار بت

ى    إضافة إلى أن العديد من التجار وأصحاب المصانع         المزيد من الموظفين والعمال،      سيعملون عل

  .ات التي يقدمونهاتنويع وتغيير طبيعة عملهم والسلع والخدم

ل في               إن المشكلة  ام ب ذي      نقطاع ا ال تكمن فقط في عدم توفر المواد الخ ائي، األمر ال ار الكهرب  التي

درة أصحاب المصانع        مما يجعل  ،يعطل القدرة على مواصلة اإلنتاج      األمور تزداد صعوبة لعدم ق

ل،  دة للعم ى جلب آالت جدي درت خسائرعل د ق صناعي فق والي القطاع ال ون دوالر، 500بح  ملي

                                                 
  .غزة، الغرفة التجارية الفلسطينية،  غزةحصاد عام على حصار قطاع، )2008(ماهر، الطباع) 29
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درة أصحاب المصانع                150 قدرت بحوالي   خسائر   إلىباإلضافة   ة عن عدم ق ون دوالر ناجم  ملي

وانئ اإلسرائيلية بفعل       ستيرادهااب قاموا   أنعلى جلب البضائع التي سبق        وال تزال في مخازن الم

    )30(.)10706 العدد 2008، صحيفة الشرق أوسط(الحصار

صناعات المع   سبة لل ا بالن ية أم ة والهندس إن ، دني ابر  ف الق المع ىإغ ن   أدى إل ى م ا تبق دمير م  ت

ي ة والهندس صناعات المعدني ساميرال ى مصانع الم شمل عل ي ت سلكو، ة والت مصانع و، مصانع ال

دني   و، ورش الحدادة و، المخارطو، شرآات األلمنيوم و، سلك الجلي  مصانع  و، مصانع األثاث المع

  )31(.السخانات الشمسية

  :ل المتعلقة بغياب الدور الحكومي لتنمية تلك الصناعاتالمشاآ) 4.5.3

ديات  تلعب الحكومات و  دها          ًا هام دورًا البل ام من خالل تزوي شكل ع صناعة ب ة قطاع ال  في تنمي

ات  ة بالمعلوم صناعات المعدني اتقطاع ال ة واالقتراح وه لتطوره الالزم أن ، ونم ن يالحظ ب ولك

ان سطين تع ي فل ة ف صناعات المعدني م ال ى معظ درة عل دم الق ا ع ن أهمه ددة وم شاآل متع ن م ي م

وع من التطور         استخدام ى تحقيق أي ن درة عل ى عدم الق .  وسائل التكنولوجيا الحديثة باإلضافة عل

 المعدنية الصناعات قطاع وتنظيم تنمية في واالتحاداتغياب الدور الفعال الذي تلعبه البلديات إن 

ة وع الصناعي، القطاع أو رة      دم قيام الحكوم اطق صناعية بمساحات آبي شاء من د   بإن ى   ق ؤدي إل ي

صناعات   ك ال و تل ور ونم ة تط ث أن ، إعاق ي     حي سلطة تحم دى ال حة ل ة واض ود سياس دم وج ع

ة                         ة التجارة العالمي ا منظم سمح به ة والتي ت ر عادل سة الغي ة من المناف  GATTالصناعات المحلي

  .)2006، نوفل(

  :الفنية واأليدي العاملة الخبرات المشاآل المتعلقة بنقص) 4.5.4

شغيل و      م لت صر المه ام العن شكل ع ة ب دي العامل ر األي ف  إتعتب صناعية بمختل ات ال دارة القطاع

ا ن    ، مجاالته ي ال يمك ية الت ات األساس ن المعوق ة م ة المدرب ة الفني شكلة العمال ر م ذلك تعتب ل

ا  صغيرة تجاوزه صناعات ال ن أه     ، لل ر م ة يعتب ة المدرب ص العمال إن نق ذا ف ي  ل ات الت م المعوق

دى              ، ها الصناعات الصغيرة  هتواج ويرجع هذا النقص إلى أن الكثير من العاملين يفضلون العمل ل

  ).2005، حمدأ( المصانع الكبيرة لقدرتها على دفع أجور أعلى

ة مازالت بحاج               د العامل ة إال أن الي اجي في األراضي المحتل  ةبالرغم من توافر هذا العنصر اإلنت

ى          أل، مية في قدراتها الفنية وزيادة تدريبها     ماسة إلى تن   ى عل ن تلك الصناعات تعتمد بالدرجة األول

  ).1990، سليم( مهارة العاملين فيها

اني من     معظم الصناعات الفلسطينية    ن  إ ة     تع سبب ، نقص في العمال  سياسة الحصار اإلسرائيلي       ب

ى  ي أدت إل ى  الت ضاء عل سات الق صناعي،    المؤس اع ال ي القط ة ف ث  المنتج حاب هيتجحي  أص
                                                 

  .2008 – 3- 21، صالح النعاميمقال تم نشرة في صحيفة الشرق أوسط ل) 30
  .غزة، دراسة بكالوريوس، الجامعة اإلسالمية، خسائر االقتصاد في قطاع غزة ،2008، دلول) 31
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صانع  ىالم ل،          إل ال العم رك العم ين يت ي ح صانع، ف الق الم اج، وإغ م وأدوات اإلنت ع آالته  بي

ى عمل            اهرة          ةويتجهون إلى حرف أخرى تختلف تمامًا عما درجوا عل ة الم ى أن العمال شددًا عل ، م

م  ي ت تثماراالت ي س ل ف ت طوي دادها وق ضطر الع إع ث ي ال، حي وفر الم دم ت ا لع رك عمله ال  تت م

  . أقلمهن تتطلب آفاءة ومهارة لالتوجه إلىالمهرة 

  :المشاآل اإلدارية والتنظيمية) 4.5.5

ة هي حجر        ، تعتبر اإلدارة هي األساس لنجاح العملية الصناعية         ة والتنظيمي فتوفر القدرة اإلداري
داً       ، األساس لنجاح أي مشروع    صناعة تحدي شا      وبذلك نجد أن قطاع ال اني من م آل  بقطاع غزة يع

ا   يغلب عليها الطابع األسري      المنشآت أن معظم إدارة تلك      حيث، إدارية متعددة  وتستخدم تكنولوجي
سي                دورهمتخلفة في اإلنتاج وهذا ب     درتها التناف ا وضعف في ق اع او ة يؤدي إلى بطئ في نموه  رتف

دادها حول الممارسات اإل           ،وضعف القدرات المالية  ، معدل الفشل بينها   م إع ة  دا ووفقا لدراسة ت ري
ردي في          ب تضحافي المنشات الصناعية في غزة       اذ أن اإلدارة تميل إلى األسلوب الف رارات   اتخ  الق

دراء      ، لى الرقابة اللصيقة  وإ شآت حيث أن معظم م ى        المن ون إل زة يميل سلط وتجنب     استخدام  بغ  الت
  ).2006،  وآخرونالفرا( تفويض السلطات

صغيرة الب         و صناعات ال ة                 لتعزيز الدور التنموي لل واحي تنظيمي ا من ن ا يلزمه وفير آل م د من ت
ر من                   ، مالية وفنية وتكنولوجية   سانده أآث ى ماسة خدمات م صغيرة بحاجة إل حيث أن المشاريع ال

وير         ن تط د م ذلك الب ة وب درات اإلداري ة والق ا المالي ة موارده ر لمحدودي رة نظ شاريع الكبي الم
يط      ال التخط ي مج صناعات ف ك ال ي تل املين ف ارات الع ز    مه شاء مراآ ى إن ل عل الي والعم  الم

ة أو المعلومات          استشارية رارات اإلداري ا الق  تشمل معلومات فنية وقانونية وإحصائية تترآز عليه
شروع صاحب الم ادية ل ي مجال إدارة المخزون ، اإلرش املين ف ارات الع ة مه ى تنمي باإلضافة إل

  .)2003، مكحول(والتكاليف والتسعير
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  الخالصة) 4.6
ة    االقتصاد  يتحدث هذا الفصل عن واقع       روة المعدني ى الث  الفلسطيني ومراحل تطوره باإلضافة إل

صناعات   تلعبهاي التهميةيتضح من هذا الفصل األو، بفلسطين ة  ال سطين  في  المعدني  خالل  ن م فل

ساهمتها  ة  في  م ة  عملي صادية الا التنمي صناعية،  قت صناعات    وال سبة    حيث أن ال ساهم بن ة ت المعدني

ة                % 36.8 دي العامل شغيل األي ساهمتها في ت ى م ة إضافة إل صناعات التحويلي من إجمالي إنتاج ال

إجمالي العاملين في   من% 9.1بقطاع غزة حوالي  المعدنية الصناعات في العاملين عدد بلغحيث 

صن  مجال في العاملين عدد بلغ الضفة فيالصناعات التحويلية بفلسطين و ة  اعاتال  حوالي  المعدني

  .فلسطين في المعدنية الصناعات قطاع في العاملة القوي من% 41

ه صناعات التحويلييواج اع ال سطين  ة قط ي فل ذآر  ف شاآل ونخص بال ات والم ن المعوق د م العدي

شاآل         الصناعات المعدنية    ات وم ا      التي تعاني من معوق ا وتطويره رز  ومن أ  ، تحول دون تنميته ب

ات سيا  ك المعوق صف       تل دمير والق ة الت ى سياس افة إل ة باإلض رائيلي المبرمج صار اإلس ة الح س

د ة بالتحدي شآت المعدني ى المن والي عل ي دمرت بواسطة ، المت ة الت شآت المعدني دد المن درت ع وق

  .)2006، السمنة(  مليون دوالر18 منشأة بخسارة تقدر بحوالي 140 ما يقارب االحتالل

صنيع              تعاني الصناعات المعدنية بسبب س     ة للت ام األولي واد الخ ياسة إسرائيل من نقص في دخول م

درت والي  وق ام بح واد الخ سبب نقص الم ا ب م إيقافه ي ت شاريع الت ون 93 الم صحيفة ( دوالر ملي

ط  شرق أوس دد 2008، ال ضا ، )10706 الع ي      أي نقص ف سطينية ب صناعات الفل م ال اني معظ تع

، حيث يتجه أصحاب     إغالق العديد من المصانع    أدى إلى  ذي الحصار اإلسرائيلي وال   بسببالعمالة  

  .  بيع آالتهم وأدوات اإلنتاج، وإغالق المصانع في حين يترك العمال العملإلىالمصانع 

صناعية    شآت ال ي المن ة ف رات اإلداري ضعف الخب ق ب ة تتعل شاآل داخلي اك م ضا هن ث أن ، أي حي

ة في       رات القرا تخاذاتميل إلى األسلوب الفردي في      معظم تلك المنشآت      وتستخدم تكنولوجيا متخلف

اج  ى أن معظماإلنت شآت إضافة إل هالمن ع أنواع ى تخطيط بجمي حيث أن ،  بقطاع غزة بحاجة إل

امعظم د ه ا ال يوج ة فيه ر مكتوب ة أو غي ي خطط  و،  خطط مكتوب ودة ه م الخطط الموج أن معظ

ل  ن قب م وضعها م صيرة األجل ت ؤهلينق ر م را( أشخاص غي ضا ه، )2006، الف شاآل أي اك م ن

ذا القطاع                    ة ه ة لتنمي ة والمؤسسات التمويلي متعلقة بسبب غياب الدور الذي تلعبه الجهات الحكومي

ك                        ساهم ذل ة يمكن أن ي شآت المعدني ى المن اج عل وبذلك لو تم تطبيق أسلوب مراقبة وتخطيط اإلنت

 .في إزالة بعض من المعوقات الداخلية التي تؤدي إلى تطوير ونمو تلك المنشآت

  
  
  
  



 79 

  الفصل الخامس 
  منهجية الدراسة وأساليب التحليل
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  :المقدمة) 5.1
م الوسائل                 ةيتناول هذا الفصل منهجي     ى أه ا من خالل التعرف عل اد عليه  الدراسة التي تم االعتم

ة          ات األولي م              ، واألدوات التي تم استخدامها لجمع البيان د مجتمع الدراسة التي ت ى تحدي ضا عل وأي

ا ة عليه راء الدراس ا ، إج ص ثباته تبانة وفح داد اإلس ة إع د آيفي صل تحدي ذا الف ستعرض ه وي

   .قهاوصد

م           نهاية   ل    استخدامها يرآز هذا الفصل على تحديد األساليب اإلحصائية التي ت ائج   من أجل تحلي نت

صناعات               تلعبهمعرفة الدور الذي    الدراسة الميدانية ل   ة ال اج في تنمي ة اإلنت ة التخطيط ومراقب  عملي

ؤثر عل   والتي  ،الصغيرة باإلضافة إلى المعوقات التي تواجها تلك الصناعات   ا    تنىت ا وآفاءته ميته

  .بالعمل

  :منهجية الدراسة) 5.2
ي تخدم الباحث سي  نهج الوصفي التحليل اهج   الم ر المن ه أآث تخداماالكون واهر  س ة الظ ي دراس  ف

م                    ،  واإلنسانية جتماعيةالا ة وفه ى معرف ر من الدراسات التي ترآز عل حيث أن هذه الدراسة تعتب

صغيرة أث   صناعات ال ا ال اني منه ي تع شاآل الت اجنالم ة اإلنت افة ، اء عملي   باإلض

صناعات   إلإلى الترآيز على الدور الذي تلعبه عملية التخطيط ومراقبة ا  ة ال د ، نتاج في تنمي ر ووال

ك       اءة تل الذي تساهم به في الحد من المعوقات الداخلية والتي يساعد إزالتها على تنمية وتحسين آف

د   ، المؤسسات ك الد   اعتمدت وق ا        تل ى جمع البيان  ةالمصادر األولي   استخدام  من خالل   تراسة عل

  .والثانوية

  :المصادر األولية )5.2.1
ا ذات    ات ألنه صادر البيان م م ن أه ة م صادر األولي ر الم اطتعتب ة ارتب  مباشر بموضوع الدراس

م   وبذلك   ز عل   ت شكلة                  ىالترآي ة لمعالجة م ة الالزم ات األولي ة لجمع البيان راسة  الد المصادر التالي
  : تلك المصادر فيوتتمثل

  :ستبانةإلا) 5.2.1.1
شغل من         جميع   إلى    إستبانة  توجيه تم شآت التي ت ى    5المن غ عددها        19 إل ا ويبل ) 134(  عامال فيه

شأة ث أن ا، من تإلحي ة    انة مبس ئلة مفتوح ة وأس ات مغلق ئلة ذات نهاي ن أس ة م ف كون اقش مختل تن
  :وهي ستبانة بعدة مراحل إلوقد مرت ا، دراسةالجوانب المتعلقة بمشكله ال

صميم اإل  -1 م ت ا     ت ك ب ث وذل ل الباح ن قب تبانة م ى إلس تبان إطالع عل ابقة   س ات س ات لدراس
 . بأهل الخبرةاالستعانةباإلضافة إلى 

ى يتناسب تصميم          محللينها األولي على    ستبانة بشكل إلاتم عرض    -2 تبيان  إحصائيين حت  االس

  .مع عملية التحليل اإلحصائي

 .ة على مشرف الدراسة وتعديلها بشكل مبدئينابستإلتم عرض ا -3
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م عرض ا   -4 ي    إلت ى مجموعة من المهني تبانة عل صناعات    نس املين بمجال ال  والمختصين الع

ة اص  المعدني ام والخ اع الع ي القط م ع ،  ف ضا ت ين    وأي ن المحكم ة م ى مجموع ها عل رض

اديميي  المية ناألآ ة اإلس ادة    ،  بالجامع ذف وإع ديل والح ام بالتع نهم ق بعض م ث أن ال حي

 .الصياغة

، ستبانة من أجل التوزيع   إلتم عرض آراء المحكمين على المشرف لوضع الصيغة النهائية ل          -5

ع ا   ة توزي ث أن عملي تبيان إلحي تغرقتس ارب  اس ا يق وم25 م ت عملي ، ي ع  وتم ة التوزي

 .تحاد الصناعات المعدنيةإبمساعدة 

دقيقها من           إل ا استردادبعد   -6 ا وت ى          أستبانة قام الباحث بفرزه ا عل ة إدخاله ا لعملي جل تجهيزه

 .)SPSS(برنامج 

  :المقابالت) 5.2.1.2

ابالت الشخصية مع           تم   املين ب   األعضاء بعض   إجراء بعض المق ة   إ الع صناعات المعدني اد ال  ،تح

  . بمجال الصناعات المعدنية في آل من القطاع العام والخاصالعاملينوبعض 

  :)32( : المشارآةمالحظة الباحث) 5.2.1.3

اج   آونه يعمل    مشارآةمالحظة ال الجمع البيانات من خالل     على  يعتمد الباحث      بإحدى   بمجال اإلنت

ام      جال الصناعات المعدنية بقطاع غزة       العاملة في م   المنشآت ذ الع  إشرافه  ومن خالل   ، 2003 من

ة                     شآت المعدني اج واإلدارة داخل المن وعملة آمدير تنفيذي فإنه راقب طبيعة العمل في مجال اإلنت

وقد توصل الباحث من خالل المالحظة  ،  بشكل شهريتاريخه الطويلة وحتى ةعلى مدار هذه المد 

  :المشارآة إلى التالي

  . المعدنيةمية لدى أصحاب المنشآتعليت تبين وجود ضعف في المؤهالت ال-1

ة           -2 اليب بدائي ستخدم أس ا ت ائلي وأنه ام الع ا النظ ى عليه شآت يطغ م إدارة المن أن معظ ين ب  تب

  .باالنتاج

  . التيار الكهربائي له تأثير سلبي على أداء تلك الصناعاتانقطاع تبين بأن -3

تم بالجان       ،  تبين بان معظم المنشآت ال تضع خطط لإلنتاج        -4 ب الكمي   وأيضا تبين بأن معظمها يه

  .لإلنتاج

ة   وأن ،  تلك المنشآت هم من أصحاب المنشأةمدراء تبين بأن معظم  -5 رة تنفيذي معظمهم يمتلك خب

  .وأن خبرتهم من المجالت اإلدارية من الناحية النظرية ضعيفة، مهنية

                                                 
ة   )32 ذه الطريق الل ه ن خ ث م وم الباح تراك يق راد     باالش ع أف يش م ن الباحث أن يع شارآة م ك الم ب تل ر، وتتطل  المباش

ات، ودور                      الجماعة ذي يجمع البيان دورين دور الباحث ال وم ب ، وأن يشارآهم في آافة نشاطاتهم ومشاعرهم، والباحث هنا يق
شارآة                   ا بواسطته، وم تم جمعه ي ي ات الت زارة البيان وع من المالحظة بغ ذا الن العضو المشارك في حياة الجماعة، ويمتاز ه

شة موضوعات     الباحث في حياة الجماعة تمكنه من مالحظة جوانب ال    راد الجماعة ومناق سلوك الخفية، وآذلك تفهم سلوك أف
 .حساسة ال يجرؤ الباحث الغريب عن الجماعة مناقشتها
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  :المصادر الثانوية )5.2.2

م  ة  ت ات الثانوي ع البيان ب  إلابجم دوريات والكت ى ال الالمتخصصة بطالع عل ذا المج تعان ،ه  واس

دآتوراه الباحث ببعض رسائل الماجستير       ى     ، وال تعانة إضافة إل صادرة من         االس ارير ال بعض التق  ب

ة     إ والمنشورات التي صدرت من         ،ونرواألوآالة ا  صناعات المعدني اد ال االت التي      ،تح  وبعض المق

ة   صحف المحلي ي ال شرت ف ن ال ،ن ارير وبعض م صاء ال  تق ز اإلح درها مرآ ي أص سطيني الت  ،فل

  .نترنتإل على شبكة اةلكترونيإلالكتب والمقاالت والمنشورات او

  :مجتمع الدراسة) 5.3
شغل من   و المعدنية الصناعات مجال في تعمل التيالصغيرة  تآالمنشيشمل مجتمع الدراسة    5التي ت

سطين     حسب   منشأة 134وعددها غزة  قطاع في  موظف19إلى  شره مرآز اإلحصاء الفل ا ن ام  م ي لع

  . تم مسحها بالكاملوقد، )5.1( رقمالجدول بوهي مبينة  ،2008

ة متوقف عن   صناعات المعدني ة بقطاع ال ورش والمصانع العامل ن ال بعض م ل إن ال ا العم شكل إم ب

ى قطاع             تعانيهالذي  نقص الحاد   بسبب ال ، جزئي أو آلي   سبب الحصار المفروض عل ام ب في مواد الخ

  )∗(.2006 غزة منذ العام

م   تثناء ات ا  يعمل   المشروعات التي  س ل أ فيه ال  4 من  ق ة       عم ع ضمن المشروعات األهلي ا تق ألنه

ر من   ، ال يوجد إدارة إنتاج فيهاوالمتناهية الصغر     50أما بالنسبة للمشروعات التي تحتوي على أآث

ي ف المحل سب التعري صغيرة ح شروعات ال من الم ع ض ا ال تق امال فإنه ضا ، ع م وأي تات  ثناءس

تلك المنشآت تصنف من ضمن المشاريع المتوسطة        عامال ألن    20الصناعات التي توظف أآثر من      

  ).2004، مرآز اإلحصاء الفلسطيني( 
  :  للدراسةاالستطالعيةلعينة ا )5.3.1

ت   تطالعيةتكون ن  االس زة،) 30(م ي محافظات غ شروع ف ة  صاحب م ين أدوات الدراس تم تقن لي
  .عليهم من خالل الصدق والثبات بالطرق المناسبة

  : اإلستبانةصدق) 5.4
  : المحكمينآراء )5.4.1

ن  ،اإلدارةمن المحكمين المختصين في  دد ستبانة على ع  إلتم عرض ا   داء وجه  هم وطلب م  نظرهم  ة إب
ا   إزاء وضوح آل عبارة، من حيث الصياغة اللغوية والبساطة والدقة،           همت وقد أبدى المحكمون مالحظ

ة    تم إجراء  و ديالت الالزم ى      التع اء عل ك    بن د مدى صدق            و،  المالحظات تل ين تحدي طلب من المحكم
ارات دى قياس،العب ا وضعت ها ل وم م ة، وعليهألجلم ي اءقنتا ت ارات الت ق العب ى اتف ين عل  المحكم
تبانة إلعدد فقرات ا  صبح  يلالتي أشار إليها المحكمين     بارات  الع استبعادوتم  ،  صالحيتها رة ) 32 (س  ،فق
  :ستبانة على مجاالتهاإليبين توزيع فقرات ا) 5.2(والجدول 

  : الداخليتساقاالصدق  )5.4.2
م  ن صدق  ت ق م ساقالا التحق ق ات داخلي بتطبي ة  إل ال ى عين تبانة عل تطالعيةاس ن س ة م ) 30( مكون

م   ، صاحب مشروع في محافظات غزة     امالت     وت اط احساب مع ين  بيرسون    رتب رة     درجة    ب مع  آل فق
                                                 

ا  في  تم توجيه اإلستبانة لألفراد العاملين     )  ∗ شأة بالاإلدارة العلي ل         ، من ا من قب م تعبئته د ت تبانة ق إن اإلس الي ف وبالت
  .لة المنشأة سواء آانت عاملة أو متوقفة بشكل آلي أو جزئيأفراد اإلدارة العليا بغض النظر عن حا
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تبانة    مع   فرضية آل   ة درج رتباطا، وتم حساب معامل     ة الذي تنتمي إلي   لفرضيةا ، جميع فرضيات اإلس
  :والجداول التالية توضح ذلك

  
  ).2007 ( المنشآت الصناعية حسب النشاط و فئات حجم العمالة المختلفةتوزيع يوضح ):5.1( رقم جدول

عدد    الصناعةسما  فئات حجم العمالة
 99-50  49-20  19 -10  9 - 5  4 - 1 المنشآت

  -  4  24  68  230  326  منتجات المعادن الالفلزية األخرى
  -  -  -  2  3  5  المنتجات الفلزية القاعدية

  -  2  3  37  814  856  صنع منتجات المعادن ماعدا الماآينات
  -  -  -  16  687  703  اإلنشائية المعدنية المنتجات صنع

  -  -  -  3  9  12  معادنال من واألوعية والخزانات الصهاريج صنع
  -  2  2  8  27  39  والدلفنة والسبك بالطرق المعادن تشكيل

 غير األخرى المشكلة المعادن منتجات صنع
  آخر موضع في المصنفة

25  19  5  1  -  -  

  -  6  37  97  1057  1187  المجموع 
 األرقام ستخالصا  تم،2008لعام للمساآن والمنشآت العام التعداد الفلسطيني، لإلحصاء المرآزي الجهاز : المصدر

  .الباحث قبل من العام للمنشآت التعداد جداول من السابقة
  

  ستبانة على مجاالتهاإليبين توزيع فقرات ا): 5.2(دول ج
  عدد الفقرات  المجاالت

  8 نتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجيةإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال
  8  في تحسين جودة المنتججاإلنتاتخطيط ومراقبة مساهمة ال

  8 نتاج في تدعيم المرآز التنافسي للشرآةإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال
  8 المنشآت ستمراراو تقراراسفي  اإلنتاجتخطيط ومراقبة مساهمة ال

  32  المجموع
  

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة ال مساهمة( الفرضية األولى آل فقرة من فقرات رتباطايوضح معامالت ): 5.3(جدول 
  الفرضية األولىمع ) في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجية

معامل   الفقرة  م
 رتباطالا

مستوى 
  الداللة

إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يهتم بإنتاج السلع من عناصر اإلنتاج المتاحة بأعلى آفاءة وبالتالي 1
دالة عند  0.855 .استغالل المدخالت بشكل فعال

0.01 

بة اإلنتاج يجنب المنشأة تحمل تكاليف المنتجات المعيبة خالل العملية إن تخطيط ومراق 2
دالة عند  0.902 .اإلنتاجية وبالتالي تقليل التكاليف النهائية للسلعة

0.01 

تخطيط ومراقبة اإلنتاج يعمل على تحقيق التوازن في تدفق المواد خالل مراحل اإلنتاج بشكل 3
دالة عند  0.756  .يضمن عدم وجود طاقات عاطلة

0.01 

يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على استغالل الوقت بشكل أفضل وبالتالي تخفيض تكاليف 4
دالة عند  0.808  .العملية اإلنتاجية

0.01 

دالة عند  0.713  .يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تخفيض تكاليف األيدي العاملة خالل العمل5
0.01 

اإلنتاج على تخفيض تكاليف الخدمات التي تشتمل  خدمات القوى يعمل التخطيط ومراقبة  6
دالة عند  0.709  .، استهالك آالت و تكلفة التخزين ومصاريف تأجير المعدات )الكهرباء ( المحرآة 

0.01 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقليل محرآات التكلفة من خالل توفير المساحات 7
دالة عند  0.698  المالئمة لإلنتاج

0.01 

إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يساعد على إدخال تقنيات جديدة مثل التحكم اآللي و نظام الحاسوب  8
دالة عند  0.807 .وبالتالي زيادة آمية اإلنتاج

0.01 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(مستوى داللة وعند ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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تخطيط ومراقبة اإلنتاج مساهمة ال( الفرضية الثانية آل فقرة من فقرات رتباطايوضح معامالت ): 5.4(جدول 
  الفرضية الثانيةمع ) في تحسين جودة المنتج

معامل   الفقرة  م
 رتباطالا

مستوى 
  الداللة

 وهذا يقلل من عيوب المخرجات إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يقلل من عيوب المدخالت1
دالة عند  0.694 وبالتالي يحسن الجودة

0.01 

دالة عند  0.866 .تخطيط ومراقبة اإلنتاج يساعد في التأآد من توافق جوده المنتج مع المواصفات المطلوبة2
0.01 

ة تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على متابعه مستوى الجودة خالل المراحل المبكر3
دالة عند  0.855 .لإلنتاج وبالتالي تدارك العيوب أوال بأول

0.01 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على متابعه أعطال اآلالت وبالتالي تنفيذ برامج 4
دالة عند  0.840  .الصيانة بكفاءة عالية

0.01 

5
 األقسام، وبالتالي تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تحسين مهارات االتصال بين

منع وقوع األخطاء خالل العملية اإلنتاجية من خالل التأآد من أن آل شخص يؤدي ما هو 
  .مطلوب منه بالتحديد

دالة عند  0.806
0.01 

6
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على التحقق من تنفيذ األنشطة التي تشمل التحقق من 

لمنتج أثناء عمليات التصنيع، والتأآد من مطابقة التصميم، والمصادقة عليها وفحص ا
  .للمواصفات وبالتالي تحسين الجودة

دالة عند  0.760
0.01 

7
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على االحتفاظ بسجالت الجودة والتي تهدف إلى 

ان هل   من تتبع ما حدث في حال ظهور أي مشكلة تتعلق باإلنتاج وبالتالي بيالمنشأةتمكين 
  .تم إتباع اإلجراءات، وتعليمات العمل، آما يجب

دالة عند  0.782
0.01 

دالة عند  0.753 .يعمل التخطيط و مراقبة اإلنتاج على توفير السلع و الخدمات إلى المستهلكين بأفضل جوده8
0.01 

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(درجة حرية ر الجدولية عند 

اإلنتاج تخطيط ومراقبة مساهمة ال( الفرضية الثالثة آل فقرة من فقرات ارتباطيوضح معامالت  ): 5.5(جدول 
  الفرضية الثالثةمع )  تدعيم المرآز التنافسي للشرآةفي

معامل   لفقرةا  م
 االرتباط

مستوى 
  الداللة

بة اإلنتاج على تقدير المستوى الممكن من اإلنتاج في آل فترة وهذا يعمل التخطيط ومراق 1
دالة عند  0.765 .يضمن الوفاء بالطلب المتوقع

0.01 

يساعد التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تلبية حاجات المستهلكين وبالتالي تدعيم المرآز  2
دالة عند  0.817 .التنافسي للشرآة

0.01 

قلل من ظهور وحدات معيبة داخل المصنع وبالتالي عدم الوقوع تخطيط ومراقبة اإلنتاج ي 3
دالة عند  0.876 .في مشاآل مع العمالء

0.01 

يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقليل نسب المرفوض من مخرجات النظام من جانب  4
دالة عند  0.902 .العمالء وبالتالي تدعيم المرآز التنافسي للشرآة

0.01 

5 
طيط ومراقبة اإلنتاج على تقوية المرآز التنافسي للمنشأة من خالل تميز منتجاتها يساعد التخ

بالنسبة لما ، و خدماتها عن المنافسون وبالتالي تقديم منتج فريد من وجهة نظر المستهلك
  .يقدمه المنافسون

دالة عند  0.895
0.01 

6 
على النفاذ إلى األسواق تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تحسين قدرة المنشأة 

الخارجية بمنتجات عالية الجودة وبأقل التكاليف، وبالتالي تحسن في الناتج الداخلي والذي 
  .بدوره يزيد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وهذا يدعم المرآز التنافس للمنشأة

دالة عند  0.696
0.01 

7 
 أداء المنشأة من إدخال تكنولوجيا تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تحسين

 يدعم المرآز دورهوتقنيات جديدة تحسن األداء وبالتالي تقلل التكاليف النهائية وهذا ب
  .التنافسي لمنشأة

دالة عند  0.787
0.01 

أنها وظيفة للتأآد من أن مزيج ومنتجات وخدمات الشرآة قد تم إنتاجه طبقا للمواصفات  8
دالة عند  0.758 .مالءوالشروط التي يطلبها الع

0.01 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 اإلنتاجتخطيط ومراقبة  المساهمة( الفرضية الرابعة آل فقرة من فقرات ارتباطيوضح معامالت  ): 5.6(جدول 
  الفرضية الرابعةمع ) المنشآت واستمرار راراستق في

معامل   الفقرة م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على التخفيف من آثار العوائق و العقبات إلى أقل حد ممكن 1
دالة عند  0.698 .وبالتالي الحد من األخطار خالل اإلنتاج

0.01 

إلنتاج على تقليص األوقات والجهود المبذولة في عمليات تساعد عملية التخطيط ومراقبة ا2
دالة عند  0.778 .التشغيل

0.01 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تخفيض نقاط االختناق التي تعوق حرآة 3
دالة عند  0.835 .األفراد أو المواد خالل العمل

0.01 

 بيئة العمل الداخلية وبالتالي زيادة راراستقتساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 4
دالة عند  0.632  . المنشأةواستقرار استمرار يؤدي إلى دورهالراحة المعنية لألفراد في العمل وهذا ب

0.01 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على زيادة وعي ثقافة الموارد البشرية في 5
دالة عند  0.704  م الحالية والمستقبليةالمنظمات المعاصرة وانعكاس ذلك على تطلعاته

0.01 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج  على تطبيق مبدأ الكفاءة اإلنتاجية عن طريق 6
دالة عند  0.688  . المنشأة في العملاستقراراالستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج وبالتالي إلى 

0.01 

 لالتصالراف والمتابعة وإتاحة الفرصة تسهل عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج اإلش7
دالة عند  0.641 .المباشر وهذا يرفع الروح المعنوية لألفراد

0.01 

يساعد على تحديد مواقع األقسام اإلنتاجية وأقسام الخدمات مثل الصيانة والرقابة على 8
دالة عند  0.634 .الجودة واإلسعافات األولية

0.01 
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

وهذا يؤآد أن   ) 0.01(يتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة             

  . الداخليتساقالا من  عاليةتمتع بدرجةاإلستبانة ت

  :لفرضيات اإلستبانةخلي  الداتساقالاصدق ) 5.5
ساق الاللتحقق من     داخلي لل   ت م    ،فرضيات  ال اط الا معامل    استخدام ت ين درجة آل        رتب فرضية مع     ب

  .يوضح ذلك) 5.7(والجدول  فرضيات اإلستبانة عجمي
  جميع فرضيات الدراسة مع فرضية آل رتباطامعامالت ) : 5.7(الجدول 

 المجموع 

دور تخطيط 
ومراقبة 

نتاج في إلا
يض تخف
 تكاليفال

تخطيط 
ومراقبة 

 دورهنتاج وإلا
في تحسين 

 جودةال

تخطيط 
ومراقبة 

نتاج إلا
 في دورهو

تدعيم المرآز 
 التنافسي

تخطيط 
 ةومراقب
 يساعد اإلنتاج

على 
 ستقرارالا
 ستمرارالوا

     1 المجموع
نتاج في إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال

    1 0.939 تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجية
في اإلنتاج تخطيط ومراقبة ساهمة الم

   1 0.852 0.965 تحسين جودة المنتج
نتاج  في إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال

  1 0.930 0.859 0.952 تدعيم المرآز التنافسي للشرآة
 فينتاج إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال

 1 0.798 0.861 0.850 0.925 المنشآت ستمراراو ستقرارا
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(رجة حرية ر الجدولية عند د

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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ع      سابق أن جمي رتبط  الفرضيات يتضح من الجدول ال ة  با ت تبانة  إلللدرجة الكلي ا اس ة رتباط  ذو دالل

ة    ستوى دالل د م صائية عن د أن  ) 0.01(إح ذا يؤآ تبانة تإلاوه ع س ن   تمت ة م ة عالي ساقالابدرج  ت

  .الداخلي

  :ستبانةإلثبات ا) 5.6
  :والتجزئة النصفية معامل الثبات بطريقتي ألفا آرونباخ، إيجادتم 

  :  معامل ثبات ألفا آرونباخستخدامابستبانة إل طريقة حساب ثبات ا-أ

  .)5.8 (على القيم الموضحة في الجدول فتم الحصول تم تطبيق معادلة ألفا آرونباخ 

  ستبانة آكللإلستبانة وآذلك إل افرضيات من فرضيةمعامل ألفا آرونباخ لكل ) : 5.8(دول رقم ج

عدد  المجال
معامل ألفا آرونباخ الفقرات

 0.902 8 نتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجيةإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال
 0.910 8 في تحسين جودة المنتجاإلنتاج تخطيط ومراقبة مساهمة ال

 0.925 8 نتاج  في تدعيم المرآز التنافسي للشرآةإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال
 0.851 8  المنشآتواستمرار استقرار فينتاج إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال

 0.970 32 اإلستبانة آكل
  

  نستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث تراوحت قيم ألفا آرونباخ بيإليتبين من الجدول أن ا

  .وهي قيم عالية) 0.97 إلى 0.851 ( 

  : التجزئة النصفية طريقة -ب

م  تخدامات ة س ات العين تطالعيةالا درج ات س ساب ثب تبانةإلا لح ث  س صفية حي ة الن ة التجزئ  بطريق

اني من          ستبانةإل ا فرضيات من   فرضية درجة النصف األول لكل      حتسبتا  وآذلك درجة النصف الث

ل   ساب معام ك بح درجات وذل اطالاال ول   رتب ديل الط رى تع م ج صفين ث ين الن تخداماب ب ة س  معادل

  :يوضح ذلك) 5.9(سبيرمان براون والجدول 
 ستبانةإلاوآذلك  ستبانةإل ان فرضيةم فرضية بين نصفي آل رتباطالايوضح معامالت : ) 5.9(الجدول 

  آكل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد  البعد
الفقرات

رتباطاالمعامل 
 قبل التعديل

 رتباطالامعامل 
 بعد التعديل

 0.940 0.887 8 نتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجيةإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال
 0.916 0.884 8 في تحسين جودة المنتجاإلنتاج تخطيط ومراقبة مساهمة ال

 0.901 0.819 8 نتاج  في تدعيم المرآز التنافسي للشرآةإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال
 0.859 0.753 8  المنشآتواستمرار استقرار فينتاج إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال

 0.980 0.961 32 ستبانة آكلإلا
  

ين   رتباطالاتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث تراوحت قيم معامل          تستبانة  إليتبين من الجدول أن ا      ب

  .بانةستإلثبات اتدل على وهي قيم عالية ) 0.98 إلى  0.859(
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة )5.7
امج       ستخدم برن ساعد  SPSSيستخدم الباحث منهج التحليل الوصفي وي ى  هلي يالت  إجراء   عل التحل

   :التالية

ل  - اطامعام ونرتب دق    لل بيرس ن ص د م ساقتأآ داخلي لاالت ل   إل ال اد معام تبانة بإيج اطاس  رتب

 .الفرضيات بين آل فرضية وإجمالي بيرسون

ل  - اطمعام روان  ارتب بيرمان ب لوب ا س ساوية،   وأس صفية المت ة الن ات أداة   لتجزئ ن ثب د م للتأآ

  .الدراسة

  . ألفا آرونباخ للتأآد من ثبات أداة الدراسةارتباطمعامل  -

 .النسب المئوية والمتوسطات الحسابية -

ين أآث    ONE WAY ANOVAتحليل التباين األحادي  - روق ب وعتين   لمعالجة الف ، ر من مجم

 )مكان المنشأة، نوع الشرآة، التخصص، الوظيفة، المؤهل العلمي( المتعلقة ق الفروًاخاص

  . البعدي لمعالجة الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادية شيفياختبار -

 .آولمجروف لمعرفة البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -سمرنوف  اختبار -
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  الفصل السادس

  وتفسيرهاتائج الدراسة ن
  

  :المقدمة) 6.1
ع    غزة، قطاع في الصغيرة المعدنية الصناعات واقعتحليل  خالل من  م توزي ى   إ) 134(ت تبانة عل س

زة و م مختلف محافظات غ تردادت ااس ارب   م تبانةإ) 120(يق ارب ،س ا تق سبته أي م ، %)89.5 (ن

ة وا   ة المراجع راء عملي د إج يح لإلس وبع سترلتنق م ،دةتبانات الم تبعاد ت ود  إ) 10 (اس تبانات لوج س

تكمالها أخطاء فيها وعدم  الي   ،اس إن عدد ا  وبالت ل تتكون     إلف ة في التحلي تبانات الداخل ) 110( من  س

 في  تعمل المنشآت الصغيرة التي غالبية  النسبة تمثلههذو، %)82.1 (نسبتهأي ما تقارب ، ستبانةإ

صناعات  مجال  ة  ال ا  ،المعدني م تحليله ى  التعرف  هدف ب  ت دور  عل ذي   ال ه ال ة التخطيط   تلعب  عملي

ة      اج في تنمي ة اإلنت صناعات ومراقب ى     ،ال ى التعرف عل ات  اآلالمش   باإلضافة إل  التي  والمعوق

ا  ذ  تواجهه صناعة،  هه ى  والعمل  ال ذليل  عل ذه  ت ات  ه ول  وضع  خالل  نم  العقب ذ  حل شاآل  هله  الم

  . بالعملآفاءتها تلك الصناعات وتحسين  بدورها تساهم في تنميةوالتي والمعوقات

ذا  في  ختصاصالا ألصحاب واضحة رؤية تقديم تلك النتائج تساهم في إن ى   باإلضافة  المجال  ه  إل

ادي  ستراتيجيات إو ،خطط الهامة التي تساعد العاملين بهذا المجال في وضع     تتوفير المعلوما  لتف

ات  اآلالمش  صناعات  تعترض  التي  والمعوق ة،  ال ى  والعمل  المعدني ة  خطة  وضع  عل  خاصة  تنمي

صناعات  ة  بال ك    ، المعدني ى ذل اء عل ه وبن ذا  فإن تم الفصل   في ه ل   ي ع  تحلي صناعات  واق ة  ال  المعدني

  .اإلحصائية والتكرارات المئوية بالنسب

  :ةالميدانينتائج الدراسة ) 6.2

  :المعدنية تآالمنشبالبيانات الشخصية ألصحاب  المتعلقة المعلومات تحليل )6.2.1
  :المعدنية الصناعات قطاع في النساء ومشارآة الزمنية العمر  فئات-1

ل  الليتضح من خ    ائج  تحلي ة  الدراسة  نت رارات  الميداني ة،  والنسب  اإلحصائية  والتك أن  المئوي  ب

ل هم من المراحل العمرية  الدراسة عينة المعدنية المنشآت أصحاب من، %)26.36(  40 من  األق

غ   عاماً 50 من   األآثرو  %) 37.27(  عاماً 50 و 40مابين  مرية  ونسبة الفئات الع  ، عامًا سبتهم   تبل  ن

سبتهم  تبلغ    عامًا50 من األقلن الفئات العمرية أمن خالل النسب السابقة يتضح ب  ، %)36.36(  ن

ل (مع دراسة      النسب ه هذ تتقاربو، %) 63.63(  غ  والتي    ،)2006، نوف سبة المراحل       تبل ا ن  فيه

ة  لالعمري ن األق ارب %50 م ا يق د بع، %)76.3( م ن يوج ات ضولك ع ، االختالف ى إترج ل

ام                ذ الع ة قطاع غزة من اني من ذي يع ذي  2006الحصار الخانق ال ى  أدى وال د من   إغالق  إل  العدي
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ورش صانع وال اه، الم ن واتج د م ل  أصحاب العدي صناعات للعم ك ال رى تل االت أخ ر أ ،بمج نظ

  .)6.1(الجدول 

ة   هم  المنشآت أصحابمعظم أن بيتضح من خالل النسب السابقة       ات العمري ل من الفئ  50 من  األق

دل  ،عاما ى  وهذا ي صناعي  القطاع  أن عل ة تطور وتوسع      ال ذا يمر بمرحل ا  وه ز  م ه  تتمي دول  ب  ال

  .لمتوسطةالمراحل او الشباب هم من مراحل الصناعة أصحاب أن ثحي، النامية
  العمرفئة  عينة الدراسة حسب ):6.1(

 لنسبة المئويةا العدد العمرفئة 
 26.36 29  سنة40أقل من 

 37.27  41  سنة50-41من 
 36.36 40  سنة50أآثر من 

 100 110 المجموع
  

ين من    ائج يتب ة  الدراسة  نت أن معظم   الميداني شآت  أصحاب  ب صناعية  المن م  ال ذآور  من  ه حيث   ال

ا ، %)95.5(يقارب   بلغت نسبة الذآور ما    ساء      أم سبة الن ارب  ن سبة     وترجع  %)4.5 (تق ذآور   ن ال

دة والتي ال              إلى ةالمرتفع تناسب    أن قطاع الصناعات المعدنية يعتبر من الصناعات الصلبة والمعق

  .عمل المرأة فيها

شآت يعمل    ويرجع ذلك أن  المجال ذايالحظ بأن هناك نسبة من النساء تعمل في ه          هناك بعض المن

ساء في المجال       بعض من   فيها   بعض    اإلداريالن نهم  اآلخر  وال شأة  أصحاب  من     م ارب  ،  المن وتتق

ذ ة    هه ع دراس سب م ل(الن ت        ،)2006، نوف ي ذاك الوق ت ف ذآور آان سبة ال أن ن ت ب ي بين  الت

  .لمرأة في تلك الصناعات شبة معدوموأن دور ا%) 100(

اك دور   أن هن ظ ب صناعي  ًانالح اع ال ي القط رأة ف ن     ،  للم ر م دد آبي ود ع ى وج ك إل ع ذل ويرج

أن و،  المحاسبة واإلدارة   خريجات من   آبير  اإلضافة إلى وجود عدد      الهندسة الصناعية ب   خريجات

ى  أدى ه بالمنشآت الصناعية وهذا بدوراإلداريفي مجال العمل  فقط   معظمهم يعمل  سبة   إل ادة ن  زي

  .)6.2(نظر الجدول أ، %)4.5(النساء في العمل إلى 
  عينة الدراسة حسب الجنس): 6.2 (جدول

 النسبة المئوية العدد الجنس

 95.5 105  آرذ
  4.5  5 أنثى

 100 110 المجموع
  
  ):صفات المالك أو المدير( مؤهل العلمي والتخصص المسمى الوظيفي وال-2

دير نفسه المنشأة صاحب أن الصغيرة الصناعات في معظم  ةعلي المتعارف من  ن خالل  م ف، ها م

ون      أصحاب نالحظ بأن معظم     ) 6.3(الجدول   شآت يعمل ا  المن دير      إم ة م دير     بوظيف  أو  إداريأو م

غ      مدير عام المنشأة   الي تبل سبة    وبالت دراء ن ين من     و ،) %69.1 (الم ذه خالل   يتب ة في      النسب  ه أن
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دراء  أن معظم  إلىت يكون مدير المنشأة هو مالكها ويرجع ذلك آمعظم المنش م  الم اء  من  ه  أو أبن

  .الصغيرة الصناعات به تتميز ما وهذا الصناعية، المنشآت أصحاب أقارب

ك أي أن           إما%) 30.6 ( نسبته بأن ما ) 6.3(بين من خالل الجدول     يت  قد يكون مدير قسم أو غير ذل

، اإلدارة في  األبناء أو األقاربحد أ ذلك على يبل يعتمد فبمفردة  بإدارتها يقوم ال صاحب المنشأة

ل   ( النتائج متقاربة مع دراسة    ههذنالحظ بأن    ين   التي ت   )2003، مكحول (دراسة    و )2006،  نوف ب

اً     لهذهالتمويل المالي    المدير وأن معظم     نفسهبأن صاحب المنشأة هو       من نفس      المنشآت يكون ذاتي

  .صاحب المنشأة
عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي): 6.3(جدول   

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 30 33  مدير
 20.9 23 مدير إداري
 18.2 20 مدير عام
 16.4 18 غير ذلك

 14.5 16 ير قسممد
  100  110  المجموع

  
  

 
  يوضح عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي): 6.1(شكل

  
ا  سبة لأم ستوىبالن يم م حابأ تعل دولص ن الج ظ م شآت نالح ك المن أن ) 6.4(  تل ا ب سبتهم  ن

ك  أالثانوية العامة أو    على  هم من الحاصلين    %) 65.4( ى     ، قل من ذل سبة الحاصلين عل حيث أن ن

ى    %) 39.2( من الثانوية العامة     األقلونسبة  %) 26.2(لعامة آانت   الثانوية ا  ونسبة الحاصلين عل

  .%)2.1( العليا تالدراساوالحاصلين على %) 13(البكالوريوس 
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صناع      إ ر في تحسين            ين مستوى التعليم في المؤسسات ال شكل آبي ساعد ب اج ة ي اءة     اإلنت ادة آف  وزي

م           ) 1993، يوسف( مع دراسة    يتقارب وهذا   المنشآت في العمل   أن المؤهل العلمي مه التي بينت ب

  .في تحسين اإلنتاج جدًا
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي): 6.4(جدول 

 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 39.2 42 أقل من ثانوية
 26.2 29  ثانوية
 19.5 22 دبلوم

 13 14 بكالوريوس
 2.1 3 دراسات عليا
 100 110 المجموع

  
شآت    ألصحاب  بأن مستوى التعليم     يتبين ،)6.4( خالل النسب الواردة في الجدول       من دني  المن ، مت

صناعية الموجودة داخل         إحدى  في    إمامعظم هؤالء تعلموا المهنة من خالل العمل        ألن   ورش ال  ال
  .خارجهالقطاع أو 
ع ذلك يرج دم ل ام ع اج اهتم ة اإلنت يط ومراقب ة التخط شآت بعملي سبة الألن ، المن ى  ن حاصلين عل

دور    ،الثانوية العامة أو أقل مرتفعة     ذا ب أن ه      ه وه ين ب رة        ؤ يب ديهم خب يس ل ة    إالء ل ة من الناحي داري
سبة لهؤالء       اإلنتاج وبالتالي فإن عملية التخطيط ومراقبة       ،النظرية ة بالن ذ و،  ليست مهم النتيجة   هه

ة  ع دراس ق م را(تتف أن القطاع ا)2000،  وآخرونالف ين ب ي تب ه تخطيط  الت د ب صناعي ال يوج ل
رون     وأن أصحاب تلك المشا    ،نتاج بدائية إساليب  أخدم  تبجميع األنواع وأنه يس    رة    إريع يفتق ى الخب ل

  .داريةإلا

 
  المؤهل العلمييوضح عينة الدراسة حسب ): 6.2(شكل

  
شات        اإلدارةيبين توزيع التخصصات على العاملين في مجال          ) 6.5(الجدول   ك المن ا في تل  ، العلي

ث أن  ا هحي أن م ين ب سبته  يتب ي  %)67.2 (ن املين ف ن الع ال  م ديهم  اإلدارةمج د ل ا ال يوج  العلي

ك  ،تخصص ىويرجع ذل تم أن إل ك المؤسسات ي ة العظمى من تل ل اتمويليه الغالبي راد من قب  أف
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ا  معظمها يتم    أنالعائلة و  ل      إدارته شأة و   أصحاب  من قب اءهم  المن اربهم  و أبن الي ف    أق ن جانب   إ وبالت

  .أهميةتخصص ليس لدية ال

صناعي       اآتسبوا تلك الصناعات    أصحابأن معظم   بأيضًا  يتبين   ة  الخبرة من خالل العمل بالورش ال

إن     الي ف زة وبالت اع غ ارج قط ل وخ رتهم داخ صر خب ب    تنح يس بالجان ي ول ب المهن ي الجان  ف

  .اإلداري

ليم    إلدارةن الخبرة المهنية وحدها ال تكفى       إ شكل س شات   إذلك ف وب ،  تلك المؤسسات ب ن معظم المن

ر   اع تفتق صناعية بالقط ىال ب إل ه الأ واإلداري الجان ع   ن يط بجمي ا تخط د به واعيوج ذ، األن  هوه

ارب مع      و  ،)2000،  وآخرون الفرا(تفق مع دراسة    النتائج ت  ل ( دراسة    تتق  ودراسة   )2006، نوف

  .)2006، المغني ( ودراسة)2007، مقداد(

ل  ي المقاب اك مؤسسات يعمل فيف ةهن راد من تخصصات مختلف ا أف سبة المهندسين ،ه  حيث أن ن

 أصحاب معظم    ألن ، حد ما  إلى النسب منخفضة    هلكن هذ ، %)21.8(ونسبة المحاسبين   %) 3.6(

رون    تلك التخصصات    أصحابأن   إلىالمنشآت ينظرون    هذه ى يفتق ة في العمل        إل رة المهني  ، الخب

ى  باإلضافة ، مالية ءأعبايكلف المنشأة    هموجود بأن   اعتقادهموبالتالي   ل  من    هم تخوف  إل  ألسرار  نق

  ).6.3(وشكل ) 6.5(أنظر الجدول ، العمل
  يوضح عينة الدراسة حسب التخصص): 6.5(جدول 

 النسبة المئوية العدد التخصص

 21.8 24 محاسبة
 4.5 5 إدارة وتسويق

 3.6 4 هندسة
 2.7 3 علوم إنسانية
 67.2 74 غير ذلك
 100 110 المجموع

  

 
  يوضح عينة الدراسة حسب التخصص): 6.3(شكل  
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  :ةبالمنشأ المتعلقة المعلومات تحليل )6.2.2
  :عدد الموظفينو للمنشآت الجغرافي التوزيع -1

دول   ن الج ضح م زة    ) 6.6(يت ة غ ي محافظ ع ف زة تق اع غ ي قط صناعية ف شآت ال م المن أن معظ  ب

سبة المؤسسات   ،األخرى محافظاتل ا معبالمقارنة الصالحة التحتية البنية لتوفر، وشمالها  حيث أن ن

ي   زة ه ة غ ي محافظ ع ف ي تق زة   ،%)78.2( الت مال غ ي ش ع ف ي تق سات الت سبة المؤس ارب  ون تق

)10.9.(%  

د         زة ق ة غ ي محافظ سات ف سبة المؤس أن ن ظ ب سابقة   زدادايالح سنوات ال ن ال ن  ألن ع د م  العدي

شمال  ة ال ي محافظ ودة ف صناعية الموج سات ال االمؤس رىت والمحافظ د  األخ تق  تقامو أغلق

  .في تلك المناطقجتياحات المتكررة إل في محافظة غزة بسبب اللعمل باالنتقال
  المنشأةعمل عينة الدراسة حسب منطقة ): 6.6(جدول 

 النسبة المئوية العدد منطقة المنشأة
 78.2 86 محافظة غزة

 10.9 12 غزةشمال محافظة 
  4.5 5 محافظة الوسطى

 1.8 2 نسيومحافظة خان
 4.5  5 محافظة رفح
 100 110 المجموع

  

  
  يوضح عينة الدراسة حسب موقع المنشأة): 6.4(شكل

  
دول  الل الج ن خ ين ) 6.7( م ا    تب ل به ي يعم سات الت سبة المؤس أن ن ن  أب ل م ي  10ق وظفين ه  م

أ ي ،%)33.7( تبلغ نسبتها عامًال )20 – 11( التي يعمل بها من     المنشآت أن و ،%)63.2( ن الحظ ب

ى    ، بالرغم من وجود الحصار     بشكل ملحوظ    مرتفعةتلك النسب    ك إل ر     ويرجع ذل اك عدد آبي أن هن

ك ال  ي تل ون ف وظفين يعمل ن م شآتم ة  من ا وآال شرف عليه ي ت ة الت رامج البطال ن خالل ب م م  األم
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ى  أدىحيث أن الحصار    ، )UNRWA( الالجئين   إلغاثةالمتحدة   ادة    إل اد الا زي ى المنتجات     عتم  عل

  . العاملةاأليدي زيادة الطلب على إلى أدى مما المنتجات المستوردة توفرة لعدم الداخلي
  عينة الدراسة حسب عدد موظفي المنشأة): 6.7(جدول 

 النسبة المئوية العدد عدد الموظفين
 63.2 43  عمال10أقل من 

 33.7 58   عامل20-11من 
 3.1 9 20أآثر من 
 100 110  المجموع

  
انون -2 شكل الق ي   ي و ال ضوية ف راخيص والع ة اإلدارة    إالت سطينية وطبيع صناعات الفل اد ال تح

  :بالمنشأة
سبة     ) 6.8(يتضح من الجدول       أن ن شآت ب ة    المن شآت و%) 40(  الفردي ة هي   المن %) 34.5( العائلي

شآتو سبتها    المن غ ن ة تبل ساهمة الخاص إ  و،%)15.5( الم الي ف ة   بالت شآت المعدني وع المن ن مجم

ذ ، %)81.7(  بناء على عينة الدراسة تبلغ نسبتها ما يقارب           والتعاونية الفردية والعائلية  النسب   هوه

سبتها       ) 2006، نوفل (تتفق مع دراسة   د         أن و ،%)89.9( حيث آانت ن ك المؤسسات تعتم  معظم تل

  .على التمويل الشخصي
  القانوني للمنشأةالشكل حسبعينة الدراسة ): 6.8(جدول 

 بة المئويةالنس العدد الشكل القانوني
 40 44 شرآة فردية

 15.5 17 شرآة مساهمة خاصة
  7.2 8  شرآة تعاونية
  34.5 38 شرآة عائلية
 2.7 3 غير ذلك
 100 110 المجموع

  

 
  منشأةالشكل القانوني لليوضح عينة الدراسة حسب ): 6.5 (شكل
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ارب  بأن نسبة الحاصلين على رخص    ) 6.9( يالحظ من الجدول   ا ، %)90.9 (ة تق ورش     أم سبة ال  ن

رخيص    و ،%)9.1(الغير حاصلة على تراخيص تبلغ   ديها ت يالحظ بأن نسبة الورش التي أصبح ل

  ).2006، نوفل(رنة مع دراسة مقا، 2006 بشكل آبير عن العام ازدادقد 

ذي يمر ب      اإلستقرار األمني يفسر الباحث الزيادة الملحوظة إلى       ام          ه ال د الع ، 2007 قطاع غزة بع

ث أن الحكوم  دفعهم       حي ورش ل ى أصحاب ال الت عل وم بحم زة تق اع غ دير قط ي ت ة الت ة الحالي

رخيص رخيص  ، للت ا ت يس بحوزته ي ل ى المؤسسات الت ات عل ات ومخالف الي تفرض غرام وبالت

  .لمزاولة المهنة

ين        ، تحاد الصناعات المعدنية  إ ب المنشآت عضوية تلك    إلىأما بالنسبة    داني تب فمن خالل البحث المي

 التي  المنشآت و،%)84.5(تحاد الصناعات المعدنية تبلغ إ التي لها عضوية في نشآتالمنسبة  بأن  

  .%15.5ليس لها عضوية تبلغ نسبتها 

شآت من خالل تلك النسب نجد بأن نسبة         ا عضوية با       المن د     إل التي له اد ق سنوات     ازدادتتح  عن ال

ل (بالمقارنة مع دراسة  السابقة   ك    ،)2006،نوف ى ويرجع ذل ر  إل اك ب ة  أن هن أتي    الامج تنموي  إالت

التي تأثرت خالل الحرب  والورش   المنشآت لدعم    UNDPتحاد من الجهات المانحة مثل      إلعبر ا 

ذ وبالتالي فإن تلك المؤسسات ال يمكنها المشارآة في         ، األخيرة على غزة   دون وجود    هه رامج ب  الب

أن ا   إل التي ليس لها عضوية في ا  األخرى المنشآتأما  ، تحادإلعضوية لها في ا    رى ب اد ت اد  إلتح تح

  .اأثر عليهليس له أي دور في تنمية وتطوير تلك الصناعات وليس له أي 

أن   ث ب رى الباح ذهي ة  ه ة لدراس ائج مقارب ل( النت سبة   ، )2006، نوف أن ن ت ب ي بين شآتالت  المن
  )6.10(نظر الجدول أ، 2006في العام %) 63.7(المنتسبة لإلتحاد تقارب 

  المنشأة التي لديها ترخيص من الجهات الحكومية  اسة حسبعينة الدر): 6.9(جدول 

 النسبة المئوية العدد هل لدى المؤسسة ترخيص

 90.9  100  نعم
 9.1  10 ال

  
 تحاد الصناعات المعدنية والهندسيةإعدد المنشآت المشترآة ب) : 6.10(جدول 

 النسبة المئوية العدد تحادإلهل المنشاة عضو با

 84.5 93  نعم
 15.5 17 ال

  
ورش والمصانع التي تعمل في مجال          %) 74.5(بأن ما يقارب    ، )6.11(يتضح من الجدول     من ال

  .منشأةال إدارةالجانب العائلي يطغى على  وأن ،الصناعات المعدنية يديرها فرد واحد من المالك
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ين  ن تب الل م ابالت الخ دى المق صيةإح ع  )33(شخ د أم ن أصحابح ورش ع دم أ ال باب ع  إدارةس

ل     الخوف    هي    ، متخصصة إدارة من قبل    مؤسسته ذ و، من الحسد  الخوف   العمل و أسرار من نق  هه

أن    بينتالتي  ، )2000،  وآخرون الفرا(مع دراسة    تتفق   النتيجة ى إدارة          ب ائلي يطغى عل الجانب الع

  .المؤسسات الصناعية

ة  ن خالل عمل رى الباحث م ي ي شآت إحدىف ة المن أن المعدني ستعملون أصحاب بعض ب ل ي  العم

لوب ي األس دآتاتوري ف ى ، اإلدارة ال ود عل ن وج رغم م ن،  متخصصةإدارةال ر اإلدارة لك تم عب  ت

لأصحاب الي ف، العم شةة المتخصصاإلدارةن إ وبالت بة مهم ون ش سبب ،  تك د ب ك وحي ود مال وج

   .يديرها حسب مزاجه الخاصللمنشأة 

ل إدارة متخصصة       اتد التي   المنشآتأما   سبتها     ر من قب غ ن ك حيث أن ، %)25.5( تبل  المؤسسات   تل

ا من             ا إدارة متخصصة معظمه شآت التي يوجد به ساهمة المحدودة    المن وجود اإلدارة   ويرجع   ،  الم

ين   لضبط العمل  ة مهم وهيد أآثر من شريك     ووج بسبب المنشآت هفي هذ المتخصصة    بشكل سليم ب

  .آةمالك الشر
  إدارة المنشأة طبيعة   عينة الدراسة حسب): 6.11(جدول 

  النسبة المئوية  العدد طبيعة اإلدارة

 74.5 82 فرد من المالك
  25.5  28 إدارة متخصصة من الشرآة

 100 110 المجموع
  
ام   ، هل المنشأة قيد العمل    -3 ر ا  أ و مصدر مواد الخ ى العمل       إلث ات المستمرة عل ر   أ، غالق  انقطاع ث

  : على العملرباءالكه

اً       %) 52(  ما يقارب ) 6.12( يتبين من الجدول      شآت قطاع غزة حالي د العمل   من من شكل    قي ا ب إم

 تنشيط الطلب  إلى عدم وجود بضائع مستوردة من الخارج مما أدي         إلىك  لذويرجع   ،آلي أو جزئي  

اً     ر خاص شكل آبي ة ب ات المحلي ى المنتج ل   عل ة مث صناعات المعدني ات ال طوا منتج از ناتاس  الغ

  .األخرى المعدنية والمنتجات المعدنية األرففوملحقاتها و

سية في     %) 48 (المقابل هناك في  ام الرئي واد الخ من تلك المنشآت أغلقت بشكل آامل بسبب شح م

ة العمل والنقص الحاد في المواد       ار    األولي ابالت الشخصية    إحدى في   ف،  وقطع الغي حد  أ مع    )34( المق

ه  آسالح ذو حدين حيث         ن الحصار عمل    تبين بأ  ،الورشأصحاب   ى          أن شيط الطلب عل ى تن  أدى إل

تح       تنشيط العمل في تلك المؤسسات خاصاً        إلى أدىالسلعة المحلية مما     د ف ة       بع اق ودخول آمي األنف
                                                 

ى        ، 2010 – 2 – 24عرفات غنيم صاحب أحد المنشآت بتاريخ       / مقابلة شخصية مع السيد   ) 33 ه أشار إل حيث أن
 . أن إدارة الشرآة البد أن تتم من قبل أفراد العائلة خوفا من انتقال أسرار العمل إلى الخارج و خوفا من الحسد

ي تعمل في          ، 2010 – 2 – 27خالد الشنطي بتاريخ    / مقابلة شخصية مع السيد   ) 34 بصفته مالك أحد المصانع الت
شيط         ، لمنيوم والصناعات المعدنية  ألمجال ا  ى تن ا أدى إل حيث أنة أشار إلى أن الحصار عمل آسالح ذو حدين مم

 . غالق البعض اآلخرلعمل في بعض المؤسسات وأدى إلى إا
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ة للعمل   سلع الالزم رة من ال اك سلع خاصاً آبي ع دخوله أن هن ود  ايمن سبب القي ى قطاع غزة ب  عل

ة  توقفت عن العمل بسبب شح مواد الخام         أخرىك مؤسسات    بالمقابل هنا  ،اإلسرائيلية د   األولي  والعدي

  .اآلالتمن مستلزمات 
  على  قيد العمليوضح عدد المنشآت التي حاليًا): 6.12(جدول 

  النسبة المئوية العدد  قيد عملالمنشأةهل 
 52 57 نعم
 48 53 ال

 100 110 المجموع
  

ن  ين م دول يتب سبة ال، )6.13(الج أن ن غ  ب رائيل تبل ن إس ام م واد الخ ستورد م ي ت شآت الت  من

غ   ،%)35.3( صين تبل ن ال ام م واد الخ ستورد م ي ت سات الت ي ،%)17.6(  والمؤس شآت الت  والمن

واد         ، %)3.6(الضفة الغربية   تستورد مواد الخام من      ستورد الم شآت التي ت ة والمن ا     األولي  من ترآي

تم        ،%)32.1(غزة   من   ستعمالهااونسبة المواد التي يتم     ، %)7.6( تيرادها ا أما نسبة المواد التي ي  س

  .%)3.8(  تبلغ األخرىمن الدول 
  في التصنيعستعمالهاا و نسبة مواد الخام األولية التي يتم يحدد مصدر ):6.13(جدول 

  النسبة  بلد االستيراد
  %35.3  إسرائيل

  %32.1  )35( غزة
  %17.6  الصين
  %7.6  ترآيا

   %3.6  الضفة الغربية
   %3.8  لدول األخرىا

  
ى المؤسسات   أغالقات المستمرة للمعابر لها     إلبأن ا ) 6.14(يتضح من الجدول     ر عل  حيث  ،ثر آبي

ر بلغت       تأثرتالتي  المؤسسات   نسبة   أن ذي        خاصاً ، %)88.2(  بشكل آبي د الحصار ال فرض   بع

   .2006على قطاع غزة منذ العام 

ر   األساسية مواد الخام اداستير المؤسسات تعتمد بشكل رئيسي على   ن تلك   إ د وغي ل الحدي  من  ه مث

ا  أو إسرائيل ج سواء آانت من    الخار  ة مع دراسة      أنونجد ، خارجه سبة متقارب ك الن ل(  تل ، نوف

ت و) 2006 ي بلغ ة ،%)61.3(الت سمنة( ودراس ة ،)2006، ال داد( ودراس ظ ، )2007، مق يالح

ام       الحصار الذي فرض على قطا      بسبب ازدادت النسبة قد    هذهبأن   حيث أن   ، 2006ع غزة منذ الع

ع ابر وإلغالق سياسة ممنهجة إسرائيل تتب دات تفرض المع ة بحجج تعقي ى أمني واد  عل دخول م

  .الخام المعدنية للقطاع

                                                 
ة  ، سرائيل والخارج من خالل شرآات خاصة        إستيرادها من   ا تمالموجودة بغزة هي بضائع ي    البضائع  ) 35 أي أن

  .ال يتم تصنيعها داخل قطاع غزة
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ر          إغالق من   تأثرتبة المؤسسات التي    لذلك فإن نس   شكل آبي ابر سواء ب  متوسط   أو ضئيل    أو المع

ذه و ،%)98.2 (تبلغ ا لد       ه ة تمام سبة مقارب ل (راسة    الن ا الن        ا )2006 ،نوف ي آانت فيه غ   لت سبة تبل

98.4%.  
 36)( غالقات المتكررة والمستمرة للمعابر على منتجات شرآتكمإليوضح أثر ا): 6.14(جدول

 النسبة المئوية العدد المنشأة على اإلغالقثر أ
 88.2 97 بشكل آبير
 7.3 8 بشكل متوسط
 2.7 3 بشكل ضئيل

 1.8 2 ال يوجد لها تأثير
 100 110 المجموع

  
دول   الل الج ن خ ضح م أن ، )6.15(يت اعاب ه  نقط ائي ل ار الكهرب ر أ التي ر علث ك ىآبي ة تل  تنمي

اني       %)70( يقارب   الحظ بأن ما  نفمن خالل نتائج الدراسة الميدانية      ، الصناعات شآت تع  من المن

دل       نقطاعامن   ائي بمع ام  10 التيار الكهرب ل و   أو أ  أي ارب      أنق ا يق اني من     %) 25.5( م  نقطاع اتع

  .  خالل الشهر الواحدأيام 10 من أآثر يالتيار الكهربائ

ى        أهم التيار الكهربائي يعتبر من      نقطاعابينت نتائج الدراسة الميدانية بأن       ؤثر عل  المعوقات التي ت

حيث أن هذه النتيجة تتقارب مع دراسة        ، المستبانين معظم   هاإلنتاج حسب ما أفاد   و، آفاءة المنشآت 

أن ) 2000، ارمرده( ت ب ي بين اعالت ر مانقط ائي يعتب ار الكهرب صناعات  التي ات ال ن معوق

  .الصغيرة

اء      %) 87.3 ( نسبتهبأن ما   ) 6.16(  من الجدول    يتضح د آهرب بعض  ، من المنشآت تمتلك مول وال

بعض    األفرادبتسريح   يقوم   اآلخروالبعض  ، بتشغيلهيقوم   وم بممارسة      اآلخر  وال ال  يق ة  أعم  ، يدوي

  . )6.6( الشكل نظر أ

ذها  وأعمال ملتوجود طلبيات بسبب  ، المنشآت التي تقوم بتشغيل المولد    يفسر الباحث بأن      زمة بتنفي

ة           تعزى إلى  ،أما المنشآت التي ال تقوم بتشغيل المولد      ، للزبائن ات ملتزم ال وطلبي  عدم وجود أعم

ا            ل، فيها سريح أفراده شآت بت ك المن وم تل ار الك   انقطاع د  عن ذلك تق دم ر     التي ائي لع شأة    هرب ة المن غب

  .اليف وأعباء تشغيل مولد الكهرباءبتحمل تك

املين       نسبة تبلغ اك    ، )6.17( و) 6.16 (نظر الجدول    أ %)26.4( المنشآت التي تسرح الع لكن هن

ى أ إل شآت تلج ز  ر ممامن ال تنظيف وتجهي ل أعم اء مث ى آهرب ة إل ست بحاج ة لي ال يدوي ة أعم س

  . ذلكهشاب المنتجات لعمليات الطالء وما

                                                 
دول)  36 ن الج ين م ا أ )6.14 (يتب ابر له ستمرة للمع ات الم أن اإلغالق لبي ب ر س وثين % 88.2ألن ، ث ن المبح م
  .شاروا لذلكأ
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ود الحصار إال  ن وج الرغم م د أن ب ك مول ي تمتل شآت الت م المن شغيله عنالمعظ وم بت اء تق  دكهرب

اع ارانقط ة وع    ،  التي ات المحلي ى المنتج ي عل ب داخل ود طل سبب وج ات  ب ود المنتج دم وج

ة                و، المستوردة اليف اإلنتاجي د من التك اء يزي شأة يضيف الباحث بأن تشغيل مولد الكهرب  ألن، للمن

ة خاصة ى صيانة دوري اج إل اء يحت د الكهرب ود، مول ى وق اج إل شحيم وصيانة و، ويحت ات ت عملي

  . يزيد من التكاليف اإلنتاجيةممادورية 
  الكهرباء في الشهر الواحدنقطاعاعدد أيام ): 6.15(جدول

 النسبة المئوية العدد  انقطاع الكهرباءأيامعدد 
 70 77  أيام10أقل 

 25.5 28  يوم20-11من 
 4.5  6  يوم21أآثر من 

 100 110 المجموع
  

  التي يوجد لديها مولد آهرباءالمنشآت): 6.16(جدول

 النسبة المئوية العدد هل يوجد مولد آهرباء
 87.30 96 نعم
 12.70 14 ال

 100 110 المجموع
  

  التيار الكهربائي في المؤسسةنقطاعافي حال حال األفراد ): 6.17(جدول

 النسبة المئوية العدد  الكهرباء عاانقطفي حال 

 26.40 29  )37(يتم تسريح العمال
 47.30 52 يتم تشغيل مولد الكهرباء

 26.40 29 يتم ممارسة العمل بدون آهرباء
 100 110 المجموع

  

  :باإلدارةتحليل المعلومات المتعلقة ) 6.2.3
املين أصحاب ال    ،  التي تعمل وفق خطة إدارية     المنشآت -1 ة في إدارة    عدد الع رة اإلداري خب

 .المشروع
ارب       ) 6.18( يتضح من الجدول    ا يق أن م شآت تعمل وفق خطة           %) 66.3(ب ة من المن  إداري

 ويالحظ  ، موضوعة مسبقا  إدارية ال تعمل وفق خطة      )%33.7(يقارب   ماو، موضوعة مسبقاً 

ة       ق خط ل وف ي تعم سات الت سبة المؤس أن ن ةب ة  إداري سبقة مرتفع ى م ا إل د م  كألن تل،  ح

ر           أساسيالمؤسسات تعتمد بشكل رئيسي و     شكل آبي ة ب ة الموروث رات العائلي حيث  ،  على الخب

ة و     هأن هذ  ا  الخطط ليست مكتوب ة    إنم ا      موروث اده حسب م ستبانين   معظم    أف دور    ، الم ذا ب  ه وه

                                                 
شكل مؤقت     عن العمل     هو إيقافهم    :المقصود بتسريح العمال  ) 37 شأة ال يمارسون أي     (ب راد داخل المن أي أن األف

  .وليس التسريح مقصود به هنا طرد العمال من المنشأة، ) لحين عودة التيار الكهربائينشاط
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 تلك المؤسسات تعمل  إنبشكل منتظم لدى تلك المؤسسات بل إداري يفسر عدم وجود تخطيط  

  .سب مع الظروف البيئية المحيطةي وضعها اآلباء وبالتالي ال تتنابناء على الخطط الت

ارب ائج تتق ك النت ة   تل ع دراس ل( م ارب   ) 2006، نوف سبة تق ا الن ت فيه ي آان %) 78.1(الت

  .)2006، السمنة(تتفق النتيجة مع دراسة  أيضاو
  المنشآت التي  تعمل وفق خطة إدارية موضوعة مسبقا): 6.18(دولج

 النسبة المئوية العدد عمل وفق خطة إداريةهل المنشأة ت

 66.3 73 نعم
 33.7 38 ال

 100 110 المجموع
  

أن   ) 6.19(يتضح من الجدول      شآت         %) 88.2( ب ك المن رة        من أصحاب تل م من أصحاب الخب ه

ة         ائج الدراسة الميداني ارب      ، اإلدارية بالمشروع حسب نت ا يق رة      %) 11.8(وأن م ديهم الخب يس ل ل

ذه  لكن الباحث يرى بناء على مالحظة بأن         ،مشروعاإلدارية بال  ة ومقتصرة         ه رة هي موروث  الخب

ى  العل ي األعم ة ف ة اليومي شأة إدارة الروتيني ك المن الي  تل ا وبالت سير أموره اك لت ي ضعف هن ف

سويق و ال ل الت ة األخرى مث االت اإلداري كغمج ر ذل م ألن ، ي شآت أصحابمعظ ون المن  ال يقوم

ة ل  ل دورات تدريبي الي ف   بعم ا وبالت املين فيه درات الع ة ق وير وتنمي رة إتط ةن الخب ي اإلداري  ه

  .آلباءمن امحدودة وموروثة 

تحاد الصناعات  إ رئيس مع   )38(ة النتائج الهامة من خالل  المقابلة الشخصي       تم الحصول على بعض   

أن معظم      ،المعدنية والهندسية   شآت  ب اني من ضعف في المؤهالت            المن ل       ا تع ة والتي تقل من  لفني

ك    المستوي العلمي   في  ضعف   هناك   أيضاو، بدون وعي أو خبرة   المنتجات  أسعار   لمعظم مدراء تل

شآت  ادهماو المن رة ى علعتم ة  الخب دون الموروث ي اإلدارة ب ة أي اإل ف الع أو متابع  دورهط

ى    ،تدريبية ك     إضافة إل ة   اإلستراتيجية  طنظر ونقص وعدم وجود الخط          قصر  يوجد     ذل المحكم

إلدارة  عل ر  م ود الفك دم وج ب اإلداريع دى أغل شآت  ل ك المن دراء تل ديم أن خاصة م ل الق الجي

ة      دان    في صاحب الخبرة التنفيذي ائج تتفق مع دراسة            أنحيث   ، فقط المي ك النت ل ( تل ) 2006، نوف

  ).2007، مقداد(ودراسة ) 2000،  وآخرونالفرا( ودراسة 

 دارية في إدارة المشروع الخبرة اإلأصحاب  العاملين بالمنشأةعدد): 6.19(جدول

  النسبة المئوية العدد المشروع إدارةفي دارية إخبرة توجد هل 

 88.20 97 نعم
 11.80 13  ال

 100 110 المجموع
  

                                                 
 – 3 – 4بتاريخ ، رئيس إتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بغزة، محمد المنسي/ مقابلة شخصية مع السيد) 38

2010.  
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ة     ، اإلنتاجالمنشآت التي تحتوي على قسم التخطيط ومراقبة        -2 سم التخطيط ومراقب اج هل ق  اإلنت

شأة هل توضع     ،  من قبل متخصص   اإلنتاجقبة   قسم التخطيط ومرا   إدارةل يتم   ه، بذاتهمستقل    المن

  . المنشآتأصحاب من قبل اإلنتاجخطط 

سم لتخطيط              ، )6.20( يتضح من الجدول   ا ق شآت الموجودة قطاع غزة ال يوجد به بأن معظم المن

ة   اجومراقب ى و اإلنت د   إ حت سم موجود عن ذا الق ان ه بعضن آ إن إدارة  ،ال ل  ت ف  أصحابتم من قب

  .%)72.7 (إنتاج نسبة المنشآت التي ال يوجد بها قسم تخطيط ومراقبة توقد بلغ، المنشآت

ر           ى يفسر الباحث ذلك بأن معظم تلك المؤسسات تفتق ة و     إل رات اإلداري تم       أن الخب شآت ته ك المن  تل

تم بالجانب       اإلنتاجفقط بجانب    ك المؤسسات       ألن، اإلداري وال ته ا تل رات التي تمتلكه  معظم الخب

ة   رات تقني رة  وأ،هي خب ة ن الخب اء وأن  اإلداري ة من اآلب ا  إدارة هي موروث شرآة يطغى عليه  ال

سم يكلف           يرى البعض   و، الجانب العائلي  ذا الق أن وجود ه شأة ب ة إضافية        المن اء مالي م   أعب يس  ه ل

ة  ابحاج ذ، إليه ة  هوه ع دراس ق م سبة تتف را( الن رونالف سات  ) 2000،  وآخ أن مؤس ت ب ي بين الت

  .األنواعوى على تخطيط بجميع القطاع الخاص بغزة ال تحت

ى   اء عل تطالعبن ستبانيناس ين،  آراء الم يط      تب سم تخط ى ق وى عل ي ال تحت سات الت أن المؤس  ب

ة           اإلنتاجومراقبة   شاآل خالل عملي اج  تعاني من وجود م ا     اإلنت اك صعوبات تواجهه الي هن  وبالت

ل  اج مث بطءخالل اإلنت ام ال واد الخ دفق م ي ت ر خال ،  ف وب تظه اك عي ة وأن هن اجل عملي ، اإلنت

دات       أثناء خاصا   تعقيدات وجود   إلى باإلضافة دور     تنفيذ برامج صيانة اآلالت والمع ذا ب ق   ه وه  يعي

  .التطور لتلك المنشآتعملية التنمية و

ة              أما سم تخطيط ومراقب ى ق وى عل اج  المنشآت التي تحت سبتها      اإلنت غ ن أن معظم   و ،%)27.3( تبل

ة    ساهمة خاص شآت م ي من شآت ه ك المن ال اإلداري   تل تم بالمج وانين   ته ة وق ق أنظم ل وف وتعم

سبقًا ال  ،موضوعة م ي مج املين ف م الع م من التخصصات اإلدارةوأن معظ ة ه ةاإلداري   والعلمي

  . بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاجاهتمامالمختلفة وبالتالي هناك 

سمعه   تتطور بشكل سرياإلنتاج التي تحتوى على قسم تخطيط ومراقبة     إن المنشآت  ع وأنها تتمتع ب

دور  وهذا ، األخرىآبر من منتجات المنشآت أتها يكون بشكل    اأن الطلب على منتج   جيدة و  يفسر ال

ذي   ام ال هاله اج     تلعب ة اإلنت يط ومراقب ة التخط ي عملي ة     ف سلع المختلف ات ال واع وآمي د أن تحدي

تج وب           من خالل  ، والمطلوب إنتاجها  شغيل آل من ة لت ات المطلوب د العملي د اآلالت   تحدي الي تحدي الت

 .والمعدات الالزمة لتنفيذ آل عملية
 لتخطيط ومراقبة اإلنتاجاعدد المنشآت التي تحتوي قسم ):  6.20(جدول

 النسبة المئوية العدد هل يوجد قسم لتخطيط ومراقبة اإلنتاج

 27.3 30 نعم
 72.7 80 ال

 100 110 المجموع
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دول  ن الج ظ م ارب  ) 6.21( يالح ا يق أن م سبتهب سم   %) 72.7 (ن ديها ق د ل شآت ال يوج ن المن م

ة     نسبة  و، إنتاجتخطيط ومراقبة    اج المنشآت التي تحتوي على قسم تخطيط ومراقب ستقل   إنت ه م  بذات

  .%)10 (هي

ستقل     ال اإلنتاج نسبة المؤسسات التي تحتوي على قسم تخطيط ومراقبة          أما ر م ه غي %) 17.3( بذات

ا  إلى المنشأة إدارة تبعية   إلىويرجع ذلك    شآت      ألن ، مالكه ائلي        معظم المن ا الطابع الع  يطغى عليه

را (  وهذا يتفق مع دراسة      ومعظم إداراتها تتم من قبل أفراد العائلة       ودراسة  ) 2000،  وآخرون  الف

  ).2006، نوفل( 
 بذاتهمستقل الالمنشآت التي تحتوي على قسم التخطيط ومراقبة اإلنتاج ): 6.21(جدول

 النسبة المئوية العدد ط ومراقبة اإلنتاج مستقلهل قسم التخطي

 72.7 80 ال يوجد قسم 
 10 11 نعم
 17.3 19 ال

 100 110 المجموع
  

شآت من تلك   %) 3.62(يبين بأن   ) 6.22(الجدول   اج              المن ة إنت سم تخطيط ومراقب ى ق وي عل  تحت

ى  معظمها منشآت مس تلك المنشآت ألن ،متخصص  من قبلإدارتهيتم فيها   اهمة خاصة تحتوى عل

ة  من تخصصات    أفراد ويعمل فيها    ،إداري منتظم هيكل   ة    إداري ة مختلف ذلك  ، وعلمي ام يوجد    ل  اهتم

  . الجانب اإلداريآبير ب

ا           أما   تم فيه شآت التي ال ي ة        إدارةنسبة المن سم التخطيط ومراقب اج  ق غ        اإلنت ل متخصص تبل   من قب

  . العائلةدافرأ أصحابها و من قبلإدارتها تلك المنشآت يتم ألن ،%)23.6(
  من قبل متخصصاإلنتاجراقبة م قسم التخطيط وإدارة التي يتم فيها المنشآت): 6.22(دولج

 النسبة المئوية العدد هل يتم إدارة القسم من قبل متخصص

 72.7 80 ال يوجد قسم
  3.62 4  نعم
 23.6 26 ال

 100 110 المجموع
   

ة   اإلنتاجالمنشآت التي تضع خطط    -3 اج  من قبل قسم التخطيط ومراقب ل   ، اإلنت  أصحاب ومن قب

شآت ة    المن يط ومراقب ة التخط تم بعملي ي ته شآت الت دد المن اج وع ي  اإلنت ة ف ك العملي  ودور تل

  .تحسين آفاءة المنشأة

ة          %) 4.6(بأن  ) 6.23(يبين الجدول    اج من المنشآت التي تحتوي على قسم تخطيط ومراقب تم   إنت  ي

سم        اجاإلنتفيها وضع خطط     ذا الق ل ه ا   ،  من قب سبته     أم ا ن ا وضع          %) 22(م تم فيه شآت ي من المن
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ة      اإلنتاج المنشآت وبالتالي فإن قسم التخطيط ومراقبة        أصحاب  من قبل  اإلنتاجخطط   ه عالق  ليس ل

  .فراد العائلةأ تتم من قبل المنشأة إدارة ألن،  في تلك المنشآتاإلنتاجبخطط 

ل        اإلنتاجن خطط   إ ة وقصيرة          أصحاب  التي توضع من قب شآت هي وقتي ر   ، األجل  المن ى وتفتق  إل

شاآل  اإلداريةالعديد من الجوانب الفنية و    اء  وخالل تطبيق الخطة تظهر العديد من العيوب والم  أثن

ة  اجعملي ة  اإلنت ن دراس ل م ائج آ ع نت ق م ذا يتف ل( وه داد(و) 2006، نوف ة  ،)2007، مق ودراس

دائي          عمليات مراقب التي بينت  بأن      )العيسوي( شكل ب تم ب اج ت اك    نأوة اإلنت دام اهن اليب    في  نع  أس

ى عدم                   ،الرقابة ة ترجع إل ات اإلنتاجي ة العملي وعي  وجود   حيث أن معظم مشاآل تخطيط ومراقب

  .تنمية وتطوير الصناعات في ةبالدور الذي تلعبه البيانات والمعلومات اإلنتاجي

شآت ال توضع من         %) 73.4(يتضح بأن    اج   خطط  األساس من المن اج  وأن   لإلنت ا  اإلنت د   فيه يعتم

ى     ى عل سوق من المنتجات    بالدرجة األول ك  وأن ، طلب ال شآت  أصحاب تل ائم م ه المن ى  ين الق  عل

  .إدارتها

ا                  أما  المنشآت التي يتم فيها وضع خطط اإلنتاج من قبل قسم التخطيط ومراقبة اإلنتاج ال تظهر فيه

صنيع تاج وعيوب خالل عملية اإلن   سة وسهلة     ، الت تم بصورة سل اج ي شآت التي    ، وأن اإلنت ا المن أم

ة خاصا                    شاآل اإلداري يتم فيها وضع تلك الخطط من قبل أصحاب المؤسسات تعاني من بعض الم

اج    األفي عمليات النقل الداخلي والتواصل مع        إن     ، فراد خالل اإلنت ذلك ف ائج وب لدراسة تتوافق     ا نت

ك             )2006، نوفل( ودراسة   )2003، مكحول(مع دراسة    درات تل  التي بينت بوجود ضعف في ق

  .المنشآت في اإلنتاج
  الشرآةأصحابعدد المنشآت التي توضع خطط اإلنتاج من قبل : )6.23(جدول
 النسبة المئوية العدد ضع خطط اإلنتاجالمسئول عن و 

 73.4 81 ال يوجد خطط إنتاج
 22 24  الخطط من قبل أصحاب المنشأةتوضع 

 4.6 5 توضع الخطط من قبل قسم التخطيط ومراقبة اإلنتاج
 100 110 المجموع

  
سبته  بأن ما ) 6.24( يالحظ من الجدول   ة            %) 26.4 ( ن ة التخطيط ومراقب تم بعملي شآت ته من المن

ة  من تخصصات      إدارتها أفراد  تلك المنشآت يعمل في      ألن، اإلنتاج ة    إداري ة مختلف الي  ،  وعلمي بالت

ديها          ،اإلداري بالعملت تهتم فإن تلك المنشآ  ه ويوجد ل ى نهايت ه إل اج من بدايت ة اإلنت وم بمتابع  وتق

  .أقسام إدارية متنوعة

ي ال تعط شآت الت ا للمن ة يأم ة أهمي يط ومراقب ة التخط اج لعملي ات اإلنت سبتها م غ ن ارب بل  يق

إن   أفراد من قبل إدارتهاحيث أن تلك المنشآت يتم  ، %)73.6( الي ف م     العائلة وبالت معظم هؤالء ه

  .تي تقع بين الثانوية العامة وأقلمن المستويات التعليمية ال
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 في تحسين     عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج   بلغ نسبة المنشآت التي ترى بأهمية الدور الذي تلعبه          ت

شأة            ،%)87.3(آفاءتهم ما يقارب     ا   ، بالرغم بأن معظمهم ال يهتم بتطبيق تلك العملية داخل المن  أم

اءة و         هذه من العينية يرون بأن      %)12.7 (اربيق ما ة بالكف ا عالق ديهم      العملية ليس له اءة ل أن الكف

  ).6.25(أنظر الجدول  ، المهنيةتعتمد على الخبرات

ستبانين  ى آراء الم اء عل ي البن م المؤسسات الت أن معظ ة  ب ة التخطيط ومراقب تم بعملي اجته  اإلنت

واد             إلنتاجاتواجه العديد من الصعوبات خالل عملية        دفق م صنيع ومراحل ت  خاصا في مراحل الت

ى  ويرجع ذلك    ، وظهور العديد من الوحدات المعيبة أثناء التصنيع       الخام وم      أن   إل صاحب العمل يق

بالمنشأة بالرغم من وجود     بتنفيذ جميع المهام     هو الوحيد الذي يقوم    وبالتالي   ،بإدارة المنشأة بمفردة  

اب أصحاب العمل           ، ذلكبيام   تساعده على ق   من العائلة أفراد   إن غي الي ف د   وبالت ؤدي في بعض      ق ي

اج و             إيقافهاألحيان   شاآل خالل اإلنت د من الم ذه  وحدوث العدي ل ( النتيجة تتفق مع دراسة          ه ، نوف

2006(.  

ة            تم بعملي ة    التخطيط أما المنشآت المؤسسات التي ته اج  ومراقب شكل سريع ومتطور         اإلنت و ب  تنم

راد ممن   إلى ويرجع ذلك  ،اإلداريةي ال تهتم بالعمليات     بالمقارنة مع المنشآت الت    ون  وجود أف  يحمل

ة و صات علمي ن تخص ة م هادات جامعي ة ش ةمختإداري سة و، لف ي مؤس سئولين ف د الم اد أح أف

ة                   ،)39(المواصفات والمقاييس الفلسطينية   راد من تخصصات علمي ا أف شآت التي يعمل به أن المن  ب

ة        ى عكس المؤسسات              وإدارية مختلفة تتمتع بسمعة طيب ة عل دى الجمهور والمؤسسات الحكومي ل

اج في تحسين              ،  غير متعلمين  التي يعمل بها أفراد    ة اإلنت وهذا يفسر أهمية عملية التخطيط ومراقب

  .سمعة المؤسسات وبالتالي زيادة آفائها وتنميتها

   الشرآة بقسم التخطيط ومراقبة اإلنتاجإدارةهل تهتم ): 6.24(جدول

 النسبة المئوية العدد شأة بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاجهل تهتم المن

 26.40 29 نعم
 73.60 81 ال

 100 110 المجموع
  

 في تحسين آفاءة منشأتكمعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج دور آراء المستبانين حول  ):6.25( جدول
 في تحسين مساهمةهل للتخطيط ومراقبة اإلنتاج 
 المئويةالنسبة  العدد الكفاءة

 87.30 96 نعم
  12.70 14 ال

 100 110 المجموع
  

                                                 
  .توفيق رضوان رئيس قسم الموازين والمكاييل بمؤسسة المواصفات والمقاييس/ فادة من المهندسإ) 39
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ه من           ، التي تضع جداول زمنية    المنشآت -4 اج لمتابعت ه  هل توضع خطط اإلنت ى    بدايت ه  إل ، نهايت

ى عدم             ، هل توضع الخطط من قبل متخصصين       اج ترجع إل هل أسباب ظهور المشاآل في اإلنت

  . بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاجاالهتمام

دولا أن ، )6.26( لج ن %) 30(ب شآت م ة    المن ة لعملي داول زمني ضع ج اجت م ه اإلنت  هذ ومعظ

ن   ي م شآت ه شآتالمن ى  المن وى عل ي تحت ساهمة الخاصة الت راد الم ن تخصصات أف ة م  إداري

ك    ال تضع جداول زمنية     %) 70( أما باقي المنشآت والتي تبلغ نسبتها       ، وعلمية مختلفة  و يرجع ذل

م أصحاب  ى أن معظ حابها     إل وم أص ي يق ة والت رات المهني ن أصحاب الخب م م شآت ه ك المن  تل

  .بإدارتها

ة        بعض  يرى الباحث بأن     ات والمعلومات         لالمنشآت ال تضع جداول زمني وفر البيان دم ت ة  ع المتعلق

ل ب اجمراح ةاإلنت شآت ، المختلف ك المن تم   وأن تل ائي وال ته تج النه ى المن صول عل تم بالح ته

  .خالل مراحل اإلنتاجة بالعمليات اإلداري

ستبانين  اد بعض الم أنأف اك   ب شآت هن وفر  تال من دم ت ة لع داول الزمني تم بالج ةأرضيةه ،  مالئم

افة ى إض ات  إل وفر معلوم دم ت ل   ع ول مراح ة ح اجدقيق ك   ،اإلنت ة لتل داول الزمني ث أن الج  حي

  . جهد ووقت وأفراد متخصصونإلى وتحتاج ها البعض مكلفة ماليًااالمنشآت ير
  ضع جداول زمنية لعملية اإلنتاج  التي تالمنشآت يوضح ):6.26(لجدو

 النسبة المئوية  العدد 

 30 33 نعم
  70  77 ال

 100 110 المجموع
  

اج من المنشآت تضع خطط لمتابعة    %) 50.9(بأن   )6.27(الجدول  يتبين من    ى  هبدايت  من  اإلنت  إل
 معظم تلك   ألن، هنهايت إلى هبدايت من   نتاجاإلمن المنشآت ال تتابع     %) 49.1(يقارب    وأن ما  هنهايت

  . العائلةأفراد من قبل إدارتهاالمنشآت يتم 
اًء ي   بن صية الت ة الشخ ى المقابل ت عل د  تم ع أح حاب م لأص أن ، )40( العم شأة ال  ب حاب المن أص

اء حد   أ بل يتم المتابعة شفويا وشخصيا من خالل             اإلنتاجيضعون فيها خطط مكتوبة لمتابعة        األبن
ارب     ) 6.28(ويالحظ من الجدول    ، ارباألقأو   ا وضع           %) 80(بأن ما يق تم فيه شآت ال ي من المن

   .المنشأة من قبل أصحاب اإلنتاجوضع خطط ت وبالتالي ، من قبل متخصصيناإلنتاج خطط
 نهايته إلى بدايته لمتابعة اإلنتاج من إنتاجيةهل يتم وضع خطط ): 6.27(جدول

  النسبة المئوية العدد اإلنتاجهل يتم وضع خطط لمتابعة 

 50.90 56 نعم
 49.10 54 ال

 100 110 المجموع

                                                 
 .2010 -3 -3 بتاريخ لةتمت المقاب، صاحب أحد المنشآت المعدنية، فضل حسب اهللا/ مقابلة مع السيد) 40
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  ي تضع خطط اإلنتاج من قبل متخصصين بالشرآةت الالمنشآت): 6.28(جدول

 النسبة المئوية العدد هل توضع خطط اإلنتاج من قبل متخصصين

 20  40 نعم
 80 70 ال

 100 110 المجموع
  

شاآل      %) 91.8 (نسبتهلغ  معظم المستبانين بأن ما تب  داأف أن أسباب ظهور الم رى ب من المنشآت ت

ام الا عدم   إلى خالل مراحل التصنيع   ة        هتم ة التخطيط ومراقب اج  بعملي د من       و، اإلنت اك العدي أن هن

ى  باإلضافة  مثل ظهور وحدات معيبة خالل التصنيع        اإلنتاجالمشاآل تظهر خالل عملية       وجود   إل

ال  أثناء ظهور مشاآل إلى يؤدي  مما ، بشكل جيد  استغاللها يتم   مساحات زائدة ال   ين  االنتق  اآلالت ب

  .اإلنتاجخالل عملية 

 بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج وهذا يتفق        االهتمامآل ترجع إلى عدم     ايرى الباحث بأن تلك المش    

ا تخطيط       التي تبين بأن منشآت القطاع الصناعية ال ي        ،)2000،  وآخرون الفرا(مع دراسة    وجد به

  .)6.29 (نظر الجدولأ، بجميع األنواع مما يؤدي إلى وجود بطئ في عملية التنمية لتلك المنشآت

   بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاجهتمامالاعدم ليوضح المشاآل التي تظهر خالل مراحل التصنيع  ):6.29(جدول
 النسبة المئوية العدد علتصنيهل تظهر مشاآل خالل عملية ا

 91.80 101 نعم
 8.20 9 ال

 100 110 المجموع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 107 

  :الخالصة) 6.3
أن  الميدانية الدراسة نتائج خالل يتبين من  صناعات  ب ة  ال اني      المعدني صغيرة في قطاع غزة تع  ال

د  من ا يرجع    اآلالمش  من  العدي بعض منه ى  ال ة   إل شاآل متعلق ا  م بعض   ،اإلسرائيلي  حتاللالب وال

ر  ع ياآلخ ي   إرج ر ووع ود فك دم وج ى ع شآت إل ك المن م تل دى معظ شاآل ، داري ل ث أن الم حي

من قبل المؤسسات     عقد دورات تدريبية      من أثرها من خالل    الحدية يمكن   رالمتعلقة بالنواحي اإلدا  

  .ي النواحي اإلداريةها فالحكومة والنقابات لتلك المنشآت لتنمية قدرات

ة        %)  65.4(ائج الميدانية للدراسة بأن ما نسبته       يتبين من خالل النت    ى الثانوي هم من الحاصلين عل

غ               ،قلأالعامة أو    ة تبل %)  34.6( وأن نسبة األفراد الحاصلين على شهادات أعلى من الثانوية العام

ى   ألن ، منخفضةنسبة المؤهلين علمياً  ويالحظ بأن    ك   أن  أصحاب المنشآت ينظرون إل أصحاب تل

شأة       عتقادهما وبالتالي   ،قرون إلى الخبرة المهنية في العمل     التخصصات يفت   بأن وجودهم يكلف المن

  .أعباء مالية

ين  ضاتب أنأي م  ب صناعية معظ شآت ال ب اإلداري   المن تم بالجان اج وال ته ب اإلنت تم بجان  ألن، ته

ة  معظم الخبرات التي تمتلكها تلك المؤسسات هي خب        ة          ،رات تقني ة هي موروث رة اإلداري  وأن الخب

ائلي ا الجانب الع شرآة يطغى عليه اء وأن إدارة ال ن اآلب أن  .م شآت %) 66.3(يالحظ ب ن المن م

سبقاً          ة موضوعة م ة        %) 33.7(أن  و، تعمل وفق خطة إداري  موضوعة   ال تعمل وفق خطة إداري

سبقا ذا ، م دى تل    وه تظم ل شكل من يط إداري ب ود تخط دم وج سر ع ساتيف ك  ،ك المؤس ل إن تل  ب

ة                 د ال تتناسب مع الظروف البيئي المؤسسات تعمل بناء على الخطط التي وضعها اآلباء وبالتالي ق

  .المحيطة

ة           %) 74.5(نتائج بأن   يتبين من ال   صناعات المعدني من الورش والمصانع التي تعمل في مجال ال

صة إلد  ا إدارة متخص د به الك وال يوج ن الم د م رد واح ديرها ف اي ن %) 72.7( وأن ،ارته م

ى وإ         المنشآت ال يوجد بها ق     اج حت ة اإلنت د بعض             سم لتخطيط ومراقب سم موجود عن ذا الق ان ه ن آ

  .تم من قبل أصحاب المنشآتت هتإدار فإن ،المؤسسات

اج          %) 27.3(في المقابل نجد بأن      %) 10 (وأنمن المنشآت تحتوى على قسم تخطيط ومراقبة إنت

ون في شآت يك ك المن ن تل ة م سم التخطيط ومراقب ا ق اجه ستقل اإلنت ه م ر %) 17.3(أن و، بذات غي

  . مالكهاإلى تلك المنشآت إدارة تبعية إلىويرجع ذلك ، تهمستقل بذا

اج             يتبين   ة اإلنت من نتائج الدراسة الميدانية بأن المؤسسات التي ال تحتوى على قسم تخطيط ومراقب

اك          وبا ،تعاني من وجود مشاآل خالل عملية اإلنتاج       لتالي هناك صعوبات تواجهها من حيث أن هن

اج   ة اإلنت ر خالل عملي وب تظه اك عي ام وأن هن واد الخ دفق م ي ت ود ، بطئ ف ى وج باإلضافة إل

اً  دات خاص دات   تعقي يانة اآلالت والمع رامج ص ذ ب اء تنفي ذا ب ، أثن ة  دوره وه ة التنمي ق عملي  يعي
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شكل سريع             والتطور لتلك المنشآت على عكس المنشآت التي تحتوى عل          و ب ا تنم سم فإنه ذا الق ى ه

  .ومتطور

دل        نقطاع امن المنشآت تعاني من     %) 70( يتبين من نتائج الدراسة بأن       ائي بمع ار الكهرب  10 التي

ر من      يالتيار الكهربائ  نقطاعاتعاني من   %) 25.5( وأن ما يقارب     ،قلأأيام أو    ام خالل     10 أآث  أي

ؤثر  لكهربائي يعتبر من أهم المعوقات       التيار ا  نقطاعاويتبين بأن   ، الشهر الواحد  اءة     الذي ي ى آف  عل

م  أنة من باإلضافة إلى   ، المنشآت اج     أه ات اإلنت الحصار عمل آسالح ذو حدين حيث           وأن   ، معوق

  .إلى تنشيط العمل في تلك المؤسساتأنه أدى إلى تنشيط الطلب على السلعة المحلية مما أدى 

ثر آبير على المؤسسات حيث أن نسبة المؤسسات التي   أ غالقات المستمرة للمعابر لها   إلتبين بأن ا  

ام               خاصًا، %)88.2( تأثرت بشكل آبير بلغت      ذ الع ى قطاع غزة من  بعد الحصار الذي فرض عل

2006.  
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  الفصل السابع

   الفرضيات وفروق آراء العينةاختبار

  
  :المقدمة) 7.1

وزن     ل  صحة الفرضيات من خال        ختبارايناقش هذا الفصل      رارات والمتوسطات الحسابية وال التك

ل  رة ومعام ل فق سبي لك اطالن وناالرتب تخدماحيث أن الباحث ،  بيرس ار س  ONE WAY اختب

ANOVA          استخداموتم  ،  لمعرفة فروق آراء المستبانين حول خصائص معينة من فقرات اإلستبانة 

ار  استخدام وتم ،  هذه الفروق اتجاه شفيه البعدي للتعرف على      اختبار ولمجروف  – سمرنوف  اختب  آ

  ).3(بالملحق رقم ) 7.35( مبين بالجدول االختباروهذا ، لمعرفة أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

  :العوامل الرئيسية التي تؤثر على تنمية الصناعات الصغيرة) 7.2
سم   ذا الق اقش ه اراين ة    ختب ا الدراس ت عليه ي بني يات الت حة الفرض تخداماب ص رارا س  تالتك

  . بيرسون بين فرضيات الدراسةاالرتباط ومعامل والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي

اج      مساهمة اختبار) 7.2.1 ة        في  التخطيط ومراقبة اإلنت ة اإلنتاجي اليف العملي ار (  تخفيض تك  اختب

  :)الفرضية األولى

اءة يهتم بإنتاج السلع من عناصر اإلنتاج تبين الدراسة بأن تخطيط ومراقبة اإلنتاج    المتاحة بأعلى آف

د    ، المدخالت بشكل فعال   ستغاللاوبالتالي   درة               احتلت وق سبي ق وزن ن ى ب ة األول رة المرتب ذه الفق  ه

)86.(%  

وارد المتاحة      ستغاللا إلى تؤدي   اإلنتاجيفسر الباحث بأن عملية التخطيط ومراقبة        ال    الم شكل فع ، ب

ين     وتضمن  ، لإلنتاجسبة  ع المنا يصنتتحديد طرق ال   العملية تعمل على     حيث أن تلك   وازن ب تحقيق الت

ة اج المختلف تغاللهااحسن و ،عناصر اإلنت ال س شكل فع ع ، ب تغاللم دة اس ساحات الزائ  الوقت والم

 .بشكل سليم

ة خالل العمل           يعمل  خطيط ومراقبة اإلنتاج    تبين الدراسة بأن ت    دي العامل اليف األي ، على تخفيض تك

ة          واحتلت ة الثاني رة المرتب ذه الفق سبي    ب  ه ة التخطيط           ،%)81.27(وزن ن أن عملي سر الباحث ب ويف

ى اج تعمل عل ة اإلنت سام ومراقب سم من أق ى آل ق اج عل ضمنها خطة اإلنت ي تت ال الت ع األعم  توزي

  .وتعمل تحديد المهام المطلوبة من آل فرد خالل اإلنتاج ،التشغيل

ة      ن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يجنب المنشأة تحمل تكاليف       بأ، تبين أيضا   المنتجات المعيبة خالل العملي

ة سلعة،اإلنتاجي ة لل اليف النهائي ل التك الي تقلي د ،  وبالت توق وزن احتل رة ب ة األخي رة المرتب ذه الفق  ه

  %).77.27(نسبي 
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ة           اج  من خالل السابق يتبين بأن عملية التخطيط ومراقب ساعد      اإلنت د ت شأة  ق ات       المن ى إدخال تقني  عل

ن أن تزي  ورة يمك ة متط ة   إنتاجي ة اإلنتاجي اليف العملي ل تك الي تقلي اج وبالت ة اإلنت دول ، د آمي والج

 بيرسون وتبين بوجود     االرتباط معامل   اختبارإضافة إلى ذلك تم استخدام      ، االختباريبين هذا   ) 7.1(

ة           اج عالقة ارتباط طردية بين مساهمة التخطيط ومراقب ة           اإلنت ة اإلنتاجي اليف العملي  في تخفيض تك

  .0.941وقوتها 

الفرضية فقرة من فقرات  المعيارية والوزن النسبي لكل نحرافاتالواالتكرارات والمتوسطات  ): 7.1(الجدول 
   )110=ن ("تخطيط ومراقبة اإلنتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجية مساهمة ال"األولى 

مجموع   الفقرة  م
االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1 
إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يهتم بإنتاج السلع من 

عناصر اإلنتاج المتاحة بأعلى آفاءة وبالتالي 
 . المدخالت بشكل فعالستغاللا

473 4.300 1.000 86.00 1 

2 
إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يجنب المنشأة تحمل 
تكاليف المنتجات المعيبة خالل العملية اإلنتاجية 

 .ليل التكاليف النهائية للسلعةوبالتالي تق
425 3.864 0.962 77.27 8 

3 
تخطيط ومراقبة اإلنتاج يعمل على تحقيق التوازن 
في تدفق المواد خالل مراحل اإلنتاج بشكل يضمن 

  .عدم وجود طاقات عاطلة
437 3.973 1.079 79.45 6 

4 
يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على استغالل 

تالي تخفيض تكاليف الوقت بشكل أفضل وبال
  .العملية اإلنتاجية

439 3.991 1.000 79.82 4 

يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تخفيض  5
 2 81.27 1.069 4.064 447  .تكاليف األيدي العاملة خالل العمل

6 

يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تخفيض 
 القوى  خدماتعلى تكاليف الخدمات التي تشتمل

 وتكلفة اآلالت ستهالكا، )لكهرباء ا( المحرآة 
  .المعداتالتخزين ومصاريف تأجير 

427 3.882 1.269 77.64 7 

7 
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقليل 

محرآات التكلفة من خالل توفير المساحات 
  المالئمة لإلنتاج

439 3.991 1.062 79.82 5 

8 
خال إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يساعد على إد

تقنيات جديدة مثل التحكم اآللي ونظام الحاسوب 
 .وبالتالي زيادة آمية اإلنتاج

440 4.000 1.165 80.00 3 

  
ار) 7.2.2 ساهمة اختب تج  م ودة المن سين ج ي تح اج ف ة اإلنت يط ومراقب ار(  التخط ية اختب  الفرض

  :)الثانية

اج         وب المدخالت         تبين الدراسة بأن تخطيط ومراقبة اإلنت ل من عي الي يحسن الجودة     يقل د  ، وبالت وق

  %).86.73( هذه الفقرة المرتبة األولى بوزن نسبي قدرة احتلت

ى  اج تعمل عل ة اإلنت ة التخطيط ومراقب أن عملي سر الباحث ب اميف واد الخ واع م د أن واآلالت ، تحدي

ى     ، المطلوبة لإلنتاج  والمعدات والعمالة  د        إضافة إل ى تحدي ا تعمل عل ات  سب لعمل   الترتيب المنا   أنه ي

سل               اإلنتاج تظم ومتسل شكل من ام ب واد الخ دفق م اج          ،  بما يضمن ت ة اإلنت تج خالل عملي ة المن ومتابع

دوره يعمل                      ذا ب سبقا وه ه م والتأآد من أن المنتج يتم تصنعيه وفقًا للخرائط والتصاميم الموضوعة ل

  .على تحسين الجودة
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تابعه مستوى الجودة خالل المراحل        على م تبين الدراسة بأن عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج تعمل         

  %).82.55( هذه الفقرة المرتبة الثانية بوزن نسبي قدرة احتلتوقد ، المبكرة لإلنتاج

ة                       ات اإلنتاجي ين العملي سيق ب ى التن اج تعمل عل ة اإلنت يفسر الباحث ذلك بأن عملية التخطيط ومراقب

  .لكميات المطلوبةبهدف إنتاج السلع والخدمات التي تلبي حاجات المستهلكين با

سجالت الجودة    حتفاظالاعلى  تساعد  عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج     بأن  ، تبين أيضا   تمكن التي   ،  ب

ة      احتلتوقد  ، هور أي مشكلة تتعلق باإلنتاج    المؤسسة من تتبع ما حدث في حال ظ        رة المرتب  هذه الفق

  .%)77.27 (ةنسبي قدراألخير بوزن 

يط وم  ة تخط سر الباحث أن عملي ى  يف ؤدي إل اج ت ة اإلنت تالماراقب ن إدارة س ستهلكين م ات الم  طلب

 بتلك السجالت   االحتفاظ العمل على    للمنشأةوبالتالي يمكن   ، المبيعات وإدراجها ضمن برامج اإلنتاج    

  . خالل ظهور مشاآل أثناء اإلنتاجتشاءضمن أرشيف خاص يمكنها من الرجوع إليه في أي وقت 

اج لية التخطيط ومراقبة من خالل السابق يتبين بأن عم     تج       اإلنت ر في تحسين جودة المن ا دور آبي  له

ذا     ) 7.2(والجدول   ، النهائي ين ه ار يب م        ، االختب ك ت ى ذل ار  استخدام إضافة إل اط  معامل  اختب  االرتب

 في تحسين جودة  اإلنتاجبيرسون وتبين بوجود عالقة ارتباط طردية بين مساهمة التخطيط ومراقبة         

  .0.961تها المنتج النهائي وقو

شأة               اختبار) 7.2.3 ز التنافسي للمن دعيم المرآ الفرضية  ( مساهمة التخطيط ومراقبة اإلنتاج في ت
  ):الثالثة

اج       تبين الدراسة بأن   ى    عملية التخطيط ومراقبة اإلنت ى         تعمل عل اذ إل ى النف شأة عل درة المن  تحسين ق

اليف،              ل التك ة الجودة وبأق د   األسواق الخارجية بمنتجات عالي ى         احتلت وق ة األول رة المرتب ذه الفق  ه

  %).81.82(بوزن نسبي قدرة 

اج                           ة خالل اإلنت اج الوحدات المعيب ل من إنت اج تقل ة اإلنت ة تخطيط ومراقب أن عملي ، يفسر الباحث ب

ائي          تج النه ى تحسين جودة المن ساعد        ، وتعمل عل اج ت ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ى أن عملي إضافة إل

اج والمبيعات       الالسياسات   وضعالمنشأة على    ة لإلنت ى        ،األسعار وتنبؤي ؤدي إل ا ي سياب امم  العمل   ن

ة       ، بشكل متسلسل  ة في المنظم ة والتنفيذي واحي اإلجرائي ذا  ألنها ترآز على الن ه وه ى   آل نعكس عل  ي

  . للمنشأةي يدعم المرآز التنافسمماوبالتالي الوفاء بالطلب المتوقع ، تلبية حاجات المستهلكين

ة   أن  تبين الدراسة ب   اج   تخطيط   عملي ة اإلنت ل نسب المرفوض من مخرجات النظام من       قل ت ،ومراقب

شرآة  سي لل ز التناف دعيم المرآ الي ت الء وبالت د ، جانب العم توق رة احتل ة األخي رة المرتب ذه الفق  ه

  .%)77.64(قدرة بوزن نسبي 

اج تجعل                ة اإلنت ة التخطيط ومراقب أن عملي شأة يفسر الباحث ب دم  المن د من       تق تج فري ة نظر     من  وجه

ة خالل                بالتالي  ، المنافسونمقارنة ب  المستهلك ى منتجات المنظم ي عل التنبؤ بالطلب الكل ساهمة ب الم

ة   ة المقبل رة التخطيطي سي  الفت ز التناف دعم المرآ دوره ي ذا ب شأةوه دول ، للمن ذا ) 7.3(والج ين ه يب
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اط  معامل   اختبار استخدامإضافة إلى ذلك تم     ، االختبار ة       بيرسون وتب    االرتب اط ين بوجود عالق  ارتب

  .0.947 في تدعم المرآز التنافسي للمنشأة وقوتها اإلنتاجطردية بين مساهمة التخطيط ومراقبة 
الفرضية  المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات نحرافاتواال التكرارات والمتوسطات ):7.2(الجدول 

   )110=ن" (ودة المنتج نتاج في تحسين جإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال" الثانية

مجموع   الفقرة  م
االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب  النسبي

1 
إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يقلل من عيوب 
المدخالت وهذا يقلل من عيوب المخرجات 

 وبالتالي يحسن الجودة
477 4.336 1.136 86.73 1 

2 
في التأآد من  يساعد اإلنتاجتخطيط ومراقبة 

 6 80.18 1.045 4.009 441 .توافق جوده المنتج مع المواصفات المطلوبة

3 
 على اإلنتاجتساعد عملية التخطيط ومراقبة 

متابعه مستوى الجودة خالل المراحل المبكرة 
 .لإلنتاج وبالتالي تدارك العيوب أوال بأول

454 4.127 1.093 82.55 2 

4 
ة اإلنتاج على تساعد عملية التخطيط ومراقب

متابعه أعطال اآلالت وبالتالي تنفيذ برامج 
  .الصيانة بكفاءة عالية

453 4.118 1.073 82.36 3 

5 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 
بين األقسام، مهارات االتصال تحسين 
خالل العملية  األخطاء وقوعمنع وبالتالي 

 آل شخص أنالتأآد من اإلنتاجية من خالل 
  .ؤدي ما هو مطلوب منه بالتحديدي

444 4.036 1.211 80.73 5 

6 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 
 التحقق تشملالتحقق من تنفيذ األنشطة التي 
 وفحص امن التصميم، والمصادقة عليه

لتأآد من وا عمليات التصنيع، أثناءالمنتج 
  . وبالتالي تحسين الجودةمطابقة للمواصفات

447 4.064 1.136 81.27 4 

7 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 
هدف إلى  والتي تاالحتفاظ بسجالت الجودة

تمكين المؤسسة من تتبع ما حدث في حال 
هور أي مشكلة تتعلق باإلنتاج وبالتالي بيان ظ

 اإلجراءات، وتعليمات العمل، إتباع تم هل 
  .آما يجب

425 3.864 1.223 77.27 8 

8 
عمل التخطيط و مراقبة اإلنتاج على توفير ي

السلع و الخدمات إلى المستهلكين بأفضل 
 .جوده

426 3.873 1.362 77.45 7 

  
ار) 7.2.4 ي     اختب اج ف ة اإلنت يط ومراقب ساهمة التخط تقرار م تمرار اس شآت واس ار( المن  اختب

 ):الفرضية الرابعة

ة التخطيط    تبين الدراسة ب    اج      أن عملي ة اإلنت س  ومراقب ى   اعد  ت تقرار اعل ة      س ة العمل الداخلي ا   بيئ  ، مم

ى       احتلتوقد  ،  المنشأة ستقراراو ستمراراذلك إلى   يؤدي   سبي      هذه الفقرة المرتبة األول وزن ن درة  ب ق

)83.64% (.  

ن    سم م ل ق ن آ ة م ام المطلوب د المه ل تحدي اج تعم ة اإلنت يط ومراقب ة التخط سر الباحث أن عملي يف

، ذلك في التقليل من التعارض الذي قد يظهر بين األقسام خالل اإلنتاج           مما يساعد   ، األقسام اإلنتاجية 

  . المنشأة العمل داخل استقرار مما يؤدى إلى المنشأة اإلنتاجية داخل األقسامإضافة إلى تحديد مواقع 

ة في     تعمل ملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج    تبين الدراسة بأن ع    ود المبذول ات والجه على تقليص األوق

  %).79.27( هذه الفقرة المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدرة احتلتوقد ،  التشغيلعمليات
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ى  شأة عل ساعد المن اج ت ة اإلنت ة التخطيط ومراقب أن عملي سر الباحث ب اج استغالليف  عناصر اإلنت

تغالل ال واس شكل فع دة ب ساحات الزائ ت والم ى ،  الوق ا  باإلضافة إل ات وفق ير العملي د خط س تحدي

ا ات التت ي اإلألولوي دء بع ف د الب د مواعي اج وتحدي اءواالنت ار  نته ا للمعي ة وفق ة إنتاجي ل عملي ن آ  م

م      ، االختباريبين هذا   ) 7.4(والجدول  ، ستخدامهاالمطلوب   ار  استخدام إضافة إلى ذلك ت  معامل   اختب

ة          االرتباط ين بوجود عالق اط  بيرسون وتب ة         ارتب ساهمة التخطيط ومراقب ين م ة ب اج  طردي  في  اإلنت

  .0.942 المنشآت وقوتها واستمرار اراستقر
الفرضية  المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات نحرافاتالوا التكرارات والمتوسطات :)7.3(الجدول 

   )110=ن" ( في تدعيم المرآز التنافسي للشرآة اإلنتاجتخطيط ومراقبة مساهمة ال" الثالثة
مجموع   الفقرة  م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1 
يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقدير 

المستوى الممكن من اإلنتاج في آل فترة وهذا 
  .يضمن الوفاء بالطلب المتوقع

449 4.082 1.362 81.642 

2 
يساعد التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تلبية 
 حاجات المستهلكين وبالتالي تدعيم المرآز

 .التنافسي للشرآة
437 3.973 1.223 79.456 

3 
تخطيط ومراقبة اإلنتاج يقلل من ظهور 

وحدات معيبة داخل المصنع وبالتالي عدم 
 .الوقوع في مشاآل مع العمالء

443 4.027 1.245 80.553 

4 
يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقليل 
نسب المرفوض من مخرجات النظام من 

وبالتالي تدعيم المرآز التنافسي جانب العمالء 
 .للشرآة

427 3.882 1.311 77.648 

5 

يساعد التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقوية 
المرآز التنافسي للمنشأة من خالل تميز 

منتجاتها و خدماتها عن المنافسون وبالتالي 
، تقديم منتج فريد من وجهة نظر المستهلك

  .بالنسبة لما يقدمه المنافسون

441 4.009 1.252 80.184 

6 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في 
تحسين قدرة المنشأة على النفاذ إلى األسواق 

الخارجية بمنتجات عالية الجودة وبأقل 
التكاليف، وبالتالي تحسن في الناتج الداخلي 

والذي بدوره يزيد في تحسين الظروف 
المعيشية للمواطنين، وهذا يدعم المرآز 

  .فس للمنشأةالتنا

450 4.091 1.177 81.821 

7 

تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 
تحسين أداء المنشأة من إدخال تكنولوجيا 
وتقنيات جديدة تحسن األداء وبالتالي تقلل 
التكاليف النهائية وهذا بدورة يدعم المرآز 

  .التنافسي لمنشأة

437 3.973 1.302 79.457 

8 
أآد من أن مزيج ومنتجات أنها وظيفة للت

وخدمات الشرآة قد تم إنتاجه طبقا للمواصفات 
 .والشروط التي يطلبها العمالء

438 3.982 1.196 79.645 
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فرضية فقرة من فقرات ال المعيارية والوزن النسبي لكل نحرافاتالواالتكرارات والمتوسطات ): 7.4(الجدول 
   )110=ن ( "المنشآت ستمراراو ستقرارافي ة اإلنتاج تخطيط ومراقبمساهمة ال" الرابعة 

مجموع  الفقرة  م
االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1 
يعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على التخفيف 
من آثار العوائق و العقبات إلى أقل حد ممكن 

 .وبالتالي الحد من األخطار خالل اإلنتاج
449 4.082 1.349 81.64 4 

2 
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 

تقليص األوقات والجهود المبذولة في عمليات 
 .التشغيل

436 3.964 1.219 79.27 8 

3 
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 

تخفيض نقاط االختناق التي تعوق حرآة 
 .األفراد أو المواد خالل العمل

444 4.036 1.313 80.73 5 

4 
 لية التخطيط ومراقبة اإلنتاج علىتساعد عم

 بيئة العمل الداخلية وبالتالي زيادة ستقرارا
الراحة المعنية لألفراد في العمل وهذا بدورة 

  . المنشأةستقراراو ستمرارايؤدي إلى 
460  4.182 1.135 83.64 1 

5 
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على 

 ثقافة الموارد البشرية في زيادة وعي
 ذلك على نعكاساوالمنظمات المعاصرة 

  تطلعاتهم الحالية والمستقبلية
450 4.091 1.162 81.82 3 

6 
تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج  على 

تطبيق مبدأ الكفاءة اإلنتاجية عن طريق 
 األمثل لعناصر اإلنتاج وبالتالي ستخدامالا

  .ي العمل المنشأة فستقراراإلى 
437 3.973 1.137 79.45 7 

7 
تسهل عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج 

 تصالاللاإلشراف والمتابعة وإتاحة الفرصة 
 .المباشر وهذا يرفع الروح المعنوية لألفراد

438 3.982 1.157 79.64 6 

8 
يساعد على تحديد مواقع األقسام اإلنتاجية 

على وأقسام الخدمات مثل الصيانة والرقابة 
 .الجودة واإلسعافات األولية

456 4.145 1.255 82.91 2 

  

  :الحصول عليها بعد تحليل الفرضياتتم إجمالي النتائج التي ) 7.2.5

  :التالي) 7.5(يتبين من خالل الجدول 

ة ال            احتلت • ى أن عملي ة      الفرضية التي تنص عل اج تخطيط ومراقب ساهم في      اإلنت تقرار ات  س

سبي       المرتبة المنشآت ستمراراو ة       ، %)81.14( األولى بوزن ن ين بوجود عالق اط وتب  ارتب

ي        اج ف ة اإلنت يط ومراقب ساهمة التخط ين م ة ب تقرارطردي تمرار  اس وة   واس شآت بق  المن

0.942.  

تج   تساهم   اإلنتاجتخطيط ومراقبة    التي تنص على أن    الفرضية   احتلت •  في تحسين جودة المن

ة     وتبين ب ، %)81.07(المرتبة الثانية بوزن نسبي      اط وجود عالق ساهمة       ارتب ين م ة ب  طردي

 .0.961 التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تحسين جودة المنتج بقوة 

ى أن          احتلت • ة      الفرضية التي تنص عل اج تخطيط ومراقب ة         اإلنت اليف العملي  في تخفيض تك

ين    ارتباطوتبين بوجود عالقة    ، %)80.16(المرتبة الثالثة بوزن النسبي      اإلنتاجية  طردية ب

  . 0.941مة التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجية بقوة مساه
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اج تخطيط ومراقبة  الفرضية التي تنص على أن     احتلت • ساهمتها   اإلنت دعيم المرآز    وم في ت

شرآ سي لل سبي  ةالتناف وزن ن ة ب ة الرابع ة ، %)80.05(المرتب ود عالق ين بوج اطوتب  ارتب

يط وم  ساهمة التخط ين م ة ب وة   طردي شأة بق سي للمن ز التناف دعيم المرآ ي ت اج ف ة اإلنت راقب

0.947.  
  ستبانة إل افرضيات من فرضية المعيارية والوزن النسبي لكل نحرافاتالواالتكرارات والمتوسطات  ): 7.5(الجدول 
الوزن  المجال  م

 االرتباطمعمل  الترتيب  النسبي
  بيرسون

تكاليف العملية نتاج في تخفيض إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال1
 0.941 3 80.16 اإلنتاجية

 0.961 2 81.07 نتاج في تحسين جودة المنتجإلتخطيط ومراقبة امساهمة ال2

نتاج في تدعيم المرآز التنافسي إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال3
 0.947 4 80.05 للشرآة

 0.942 1 81.14 المنشآتواستمرار استقرارفي نتاج إلتخطيط ومراقبة امساهمة ال4

  
  : خصائصال من عدد حول الدراسة عينة أفراد راءآ في الفروق تحليل ) 7.3

صغير           مساهمة  تحليل فروق العينة في     ) 7.3.1 صناعات ال ة ال اج في تنمي  ةالتخطيط ومراقبة اإلنت
  :للمؤهل العلميبالنسبة 

دول  ن الج ضح م ق   ) 7.6 (يت ي الملح ود، )3(ف زى   بوج صائية تع ة إح روق ذات دالل ل لل ف مؤه
في  ) ≥ α 0.05( عند مستوى داللة الجدوليه" ف"المحسوبة أآبر من قيمة " ف" قيمة ألن، العلمي

االت،  ع المج ى   جمي راد المؤسسات إل رة أف ي نظ روق ف ود ف ى وج زى إل روق تع ذه الف ث أن ه حي
صناعات          ة ال ى اختالف المؤهالت العلم        ، مساهمة التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمي ة  باإلضافة إل ي

فيه البعدي        تجاه الفروق   اولمعرفة  ، التي يحملوها  ار ش ين بالجداول      )41(تم استخدام اختب ، )7.7( المب
)7,8( ،)7,9( ،)7.10( ،)7,11.(  

ا،                  يوجد ين مؤهل    و فروق بين مؤهل  الثانوية العامة وبين الدراسات العليا لصالح الدراسات العلي ب
ة      ولبكالوريوس،   وبين البكالوريوس لصالح ا    ،الثانوية العامة  ة العام دبلوم    ،بين مؤهل الثانوي ين ال  وب

ا،            ،قل من الثانوية العامة   أبين مؤهل   ولصالح الدبلوم،    صالح الدراسات العلي ا ل  وبين الدراسات العلي
الوريوس،        ،قل من الثانوية العامة   أبين مؤهل   و صالح البك ين مؤهل     و وبين البكالوريوس ل ل من    أب ق

رة في الوظائف األخرى               دبلوم لصالح الدبلوم     وبين ال  ،الثانوية العامة  روق آبي م يتضح وجود ف . ول
  :يفسر الباحث وجود هذه الفروق في المؤهل حول الفرضية إلى التالي

أن    • ة ب ائج الدراس ن نت ين م ن    %) 65.4(تب ل م ة أو أق هادات ثانوي ون ش راد يحمل ن األف م
ة ة العام ون ، الثانوي ؤالء ال يحمل ن ه م م إن المعظ الي ف ة تخصصية بالت هادات علمي  أي ش

ة                ، باإلدارة ه في تنمي وأنهم ال يعطون أهمية إلى التخطيط ومراقبة اإلنتاج والدور الذي تلعب
ناعتهم ة وأن      ، ص رات فني ي خب ؤالء ه ا ه ي يمتلكه رات الت م الخب ى أن معظ افة إل باإلض

ا الجانب   شرآة يطغى عليه اء وأن إدارة ال ن اآلب ة م ة هي موروث رة اإلداري ائليالخب ، الع

                                                 
اه ال             : اختبار شفية البعدي  ) 41 ى إتج تم إستخدامه للتعرف عل ار ي ة حول فرضيات           هو اختب روق في آراء العيني ف

ة    ة حول فرضيات الدراس صفة معين راد ل ات األف ة متوسط إجاب ى أساس مقارن ار عل ذا االختب وم ه ة ويق الدراس
  .ومقارنتها مع بعضها البعض للتعرف على إتجاه الفروق

ا حو                 ) 7.7(مثال بالنظر إلى الجدول      ة مؤهل الدراسات العلي ات حمل أن متوسط إجاب ى     نالحظ ب ل الفرضية األول
ى           ، )36.625( رق          ، )26.083( ومتوسط إجابات مؤهل الثانوية حول الفرضية األول اك ف أن هن الي نالحظ ب بالت

 .10.542) = 26.083 – 36.625(في اإلجابات بين المؤهلين حول الفرضية األولى بفارق 



 116 

ارب مع دراسة           سمنة (وهذه النتيجة تتق سبة هؤالء          ) 2006، ال ى أن ن  )42(والتي أشارت إل
  %).50(تصل إلى 

أن     • ة ب ائج الدراس ن نت ين م الوريوس    %) 13(تب هادات البك ون ش ذين يحمل راد ال ن األف م
ساعد          ، يحملون شهادات عليا  %) 2.1(و صناعية ي حيث أن مستوى التعليم في المؤسسات ال

  . آبير في تحسين اإلنتاج وزيادة آفاءة المنشآت في العملبشكل
رات     • ين أصحاب الخب ن الفني م م ل معظمه ة أو األق ة العام هادات الثانوي ة ش أن حمل ين ب تب

المهنية الذين تعلموا الصناعة من خالل العمل داخل منشآت القطاع الخاص والورش داخل              
رة إد      ، قطاع غزة أو خارجة    ة    وأنه ال يوجد لديهم خب ة النظري ة من الناحي إن   ، اري الي ف وبالت

ة  ة التخطيط ومراقب اجعملي ماإلنت سبة له ة بالن ست مهم ع دراسة ،  لي ذه النتيجة م ق ه وتتف
رون ( را وآخ ع       ، )2000، الف يط بجمي ه تخط د ب صناعي ال يوج اع ال أن القط ين ب ي تب الت

 .األنواع
 من   ممعظمه ى ألن هؤالء     يالحظ أن بأن هناك فروق ضعيفة بين المؤهالت العلمية األخر           •

 .حملة الشهادات العلمية وأصحاب تخصصات إدارية علمية مختلفة
  الفرضية األولى شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين المؤهل في ختبارابين  ): 7.7(الجدول 

 أقل من ثانوية ثانوية دبلوم بكالوريوس دراسات عليا مؤهل 
 26.08326.793 33.579 35.857 36.625 المتوسط مؤهل

          36.6250 دراسات عليا
     0 35.8570.768 بكالوريوس
    0 2.278 33.5793.046  دبلوم
   0 7.496* 9.774* 10.542*26.083 ثانوية

 0 0.710 6.786* 9.064* 9.832*26.793 أقل من ثانوية
  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

  الفرضية الثانيةعرفة داللة الفروق بين المؤهل في  شيفيه لمختبارايبين  ): 7.8(الجدول 
  أقل من ثانوية ثانوية دبلوم بكالوريوس دراسات عليا مؤهل 
 28.16727.690 32.368 36.048 37.125 المتوسط مؤهل

          37.1250 دراسات عليا
      0 36.0481.077 بكالوريوس
    0 3.679 32.3684.757 دبلوم
   0 4.202* 7.881* 8.958*28.167 ثانوية

 0 0.477 4.679* 8.358* 9.435*27.690 أقل من ثانوية

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
 الفرضية الثالثة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين المؤهل في ختبارايبين ) : 7.9(الجدول 

 أقل من ثانوية  ثانوية دبلوم بكالوريوس دراسات عليا مؤهل 
 28.41726.000 31.842 36.333 37.000 وسطالمت مؤهل

         37.0000  دراسات عليا
      0 36.3330.667 بكالوريوس
    0 4.491 31.8425.158 دبلوم
   0 3.425 7.917* 28.4178.583 ثانوية

 0 2.417 5.842 10.333* 11.000*26.000 أقل من ثانوية
  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

                                                 
  .انوية العامةهم حملة شهادات الثانوية العامة أو األقل من الث: المقصود بهؤالء) 42
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  الفرضية الرابعة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين المؤهل في ختبارايبين ): 7.10 (الجدول
أقل من ثانوية  ثانوية دبلوم بكالوريوس دراسات عليا مؤهل 
 27.931 25.833 33.632 36.095 36.875 المتوسط مؤهل

          0  36.875 دراسات عليا
      0 0.780 36.095 بكالوريوس
    0  2.464 3.243 33.632 دبلوم
   0 7.798* 10.262* 11.042* 25.833 ثانوية

 0 2.098 5.701 8.164* 8.944* 27.931 أقل من ثانوية
  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

  جميع الفرضيات شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين المؤهل في ختبارايبين  ):  7.11(الجدول 
أقل من ثانوية  انويةث  دبلوم بكالوريوس دراسات عليا مؤهل 
 108.414 108.500 131.421 144.333 147.625 المتوسط مؤهل

         0 147.625 دراسات عليا
     0 3.292 144.333 بكالوريوس
    0 12.912 16.204 131.421 دبلوم
   0 22.921* 35.833* 39.125* 108.500 ثانوية

 0 0.086 23.007* 35.920* 39.211* 108.414  أقل من ثانوية
  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

صغير           مساهمة  تحليل فروق العينة في     ) 7.3.2 صناعات ال ة ال اج في تنمي  ةالتخطيط ومراقبة اإلنت

  :لوظيفةلبالنسبة 

ة إحصائية تعزى        بوجود   ، )3(في الملحق      ) 7.12 (يتضح من الجدول     روق ذات دالل ة  لل ف ، وظيف
ة  المحسوبة أآبر من " ف"ن قيمة أل ة     " ف"قيم د مستوى دالل ة عن ع   ) ≥ α 0.05(الجدولي في جمي

ة              ،  الفرضيات وهذا يعزى إلى وجود فروق في نظرة أفراد المؤسسات إلى مساهمة التخطيط ومراقب
اج صناعات اإلنت ة ال ي تنمي ة ،  ف اهاولمعرف روق تج م   الف تخدامت ار اس ين  اختب دي المب يفيه البع  ش

  ).7,17(، )7.16 (،)7,15(، )7,14(، )7.13(بالجداول 
روق    يوجد ة      ف ين وظيف ا   ب دير ع ة           ، مم صالح وظيف ك ل ر ذل ين غي ا   وب دير ع دير       مم ة م ين وظيف ، وب
سم  إداريوبين غير ذلك لصالح وظيفة مدير   ، إداري دير ق صالح     ، ، وبين وظيفة م ك ل ر ذل ين غي وب

دير               ة م صالح وظيف ك ل ر ذل ين غي دير وب ة م ين وظيف سم، وب دير ق ر   ، وظيفة م م يتضح ف وق في  ول
  .الوظائف األخرى

  : إلى التاليكغير ذليفسر الباحث وجود هذه الفروق في المسميات الوظيفية مع فئة موظفين 
ين    • راد  الفني ن األف ي م ة ه ك الفئ م تل يإن معظ ناعية  نوالمهني تح ورش ص اموا بف ذين ق  ال

ابقا                 ا س وا فيه في غزة أو     وشرآات نتيجة إلى الخبرة التي تعلموها داخل المنشآت التي عمل
ا ي   ، خارجه رتهم ف إن خب الي ف ائهم وبالت ن آب ة م ال هي موروث ذا المج ي ه رتهم ف وأن خب

المجاالت اإلدارية ضعيفة ومقتصرة فقط على األعمال الروتينية اليومية لتسير أمور العمل            
  .وأن فئة غير ذلك يهتمون بشكل آبير في األعمال الفنية

تثناء ظيفية األخرى   يالحظ أيضا بأن الفروق بالمسميات الو      • ك ضعيفة        باس ر ذل ة غي ألن ،  فئ
ة    هادات علمي ديهم ش ؤالء ل م ه ب     ، معظ ون بالجان الي يهتم ة وبالت رة إداري ديهم خب وأن ل
 .اإلداري بشكل أآبر من الجانب الفني
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  الفرضية األولى شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين الوظيفة في ختبارايبين  ): 7.13(الجدول 
 غير ذلك مدير مدير قسم مدير إداري اممدير ع وظيفة 
 27.222 32.424 34.188 32.609 33.500 المتوسط  وظيفة
        0 33.500 مدير عام
     0 0.891 32.609 مدير إداري
   0 1.579 0.688 34.188 مدير قسم
  0 1.763 0.184 1.076 32.424 مدير

 0 *5.202 *6.965  *5.386 *6.278 27.222 غير ذلك
  ) ≥ α 0.05( الة عند مستوى داللة د* 

  الفرضية الثانية شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين الوظيفة في ختبارايبين  ): 7.14(الجدول 
 غير ذلك  مدير مدير قسم مدير إداري مدير عام وظيفة 
 25.833 33.545 35.938 32.217 33.950 المتوسط  وظيفة
         0 33.950 مدير عام
     0 1.733 32.217 مدير إداري
   0 3.720 1.988 35.938 مدير قسم
  0 2.392 1.328 0.405 33.545 مدير

 0 7.712* 10.104* 6.384* 8.117* 25.833 غير ذلك
  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

  الفرضية الثالثة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين الوظيفة في ختبارايبين ): 7.15(الجدول 
 غير ذلك  مدير مدير قسممدير إداري مدير عام وظيفة 
 25.167 33.424 34.563 31.652 34.250  المتوسط وظيفة
        0 34.250 مدير عام
     0 2.598 31.652 مدير إداري
   0 2.910 0.313 34.563 مدير قسم
  0 1.138 1.772  0.826 33.424 مدير

 0 8.258* 9.396* 6.486* 9.083* 25.167 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  الفرضية الرابعة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين الوظيفة في ختبارايبين ): 7.16(الجدول 

 غير ذلك  مدير مدير قسم مدير إداري مدير عام وظيفة 
 27.111 33.091 33.500 33.696 33.950  المتوسط وظيفة
         0 33.950 مدير عام
     0 0.254 33.696 مدير إداري
    0 0.196 0.450 33.500 مدير قسم
  0 0.409 0.605 0.859 33.091 مدير

 0 5.980* 6.389* 6.585* 6.839* 27.111 غير ذلك
  

  جميع الفرضيات شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين الوظيفة في ختبارايبين ): 7.17(الجدول 
 غير ذلك مدير مدير قسم مدير إداري مدير عام وظيفة 
 105.333 132.485 138.188 130.174 135.650  المتوسط وظيفة
        0 135.650 مدير عام
     0 5.476 130.174 مدير إداري
    0 8.014 2.537 138.188 مدير قسم
  0 5.703 2.311  3.165 132.485 مدير

 0 27.152* 32.854* 24.841* 30.317* 105.333 غير ذلك
  ) ≥ α 0.05(  داللة دالة عند مستوى* 
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صغير           مساهمة  تحليل فروق العينة في     ) 7.3.3 صناعات ال ة ال اج في تنمي  ةالتخطيط ومراقبة اإلنت

  :للتخصصبالنسبة 

ة إحصائية تعزى       وجود ، )3(في الملحق    ) 7.18 (يتضح من الجدول   روق ذات دالل ، تخصص لل ف

ة  " ف"ن قيمة أل ستو   " ف"المحسوبة أآبر من قيم د م ة عن ة  الجدولي ع   ) ≥ α 0.05(ى دالل في جمي

ة                 المجاالت،   ساهمة التخطيط ومراقب ى م وهذا يعزى إلى وجود فروق في نظرة أفراد المؤسسات إل

صناعات تعزى للتخصص ة ال ي تنمي اج ف ة ، اإلنت اهاولمعرف روق تج م  الف تخدامت ار اس يفية اختب  ش

  ).7,22(، )7,21(، )7.20(، )7.19(البعدي المبين بالجداول 

ين           ،جود فروق بين تخصص المحاسبة    وتبين    وبين تخصص الهندسة لصالح تخصص الهندسة، وب

ة ين تخصص    ،تخصص الهندس ة، وب صالح تخصص الهندس ك ل ر ذل ين تخصصات غي دارة إ وب

صص  صالح تخ ك ل ر ذل صات غي ين تخص سويق وب سويقال إدارةوت ي ،ت روق ف ضح ف م يت  ول

  .التخصصات األخرى

  :التالييفسر الباحث هذه الفروق بسبب 

صالح الهندسة               • ين تخصص الهندسة والمحاسبة ل ستبانين ب ألن ، يوجد فروق حول آراء الم

اج والتصميم داخل                    ون في مجال إدارة اإلنت م يعمل أصحاب التخصصات الهندسية معظمه

ة  صناعات المعدني اع ال ن  ، قط اج م ابعون اإلنت هويت ى بدايت ه إل داول ، نهايت ضعون الج وي

ة      ، المنشأةعمليات الصيانة داخل     على   ويشرفونالزمنية   بالتالي فإن عملية التخطيط ومراقب

شآت    ة المن وير وتنمي دا لتط ة ج اج مهم يط    ، اإلنت ة التخط أن عملي رون ب بين ي ا المحاس أم

شآت          ألن معظم المحاسبين يهتمون       ، ومراقبة اإلنتاج ليست مهمة بشكل آبير في تنمية المن

الي      صناعي           وفي مجال ضبط ا      ، فقط في الجانب الم شآت القطاع ال دى من ة ل ، ألمور المالي

اج    يشرفونوليس لهم عالقة باإلنتاج وهم ال        ى اإلنت أن ضبط         ،  عل رون ب الي ي األمور  وبالت

 . هو األساس واألهم داخل المنشأةةالمالي

ات األخرى                    • ين والفئ ين والمهني ة من الفني ك المكون حيث أن   ، توجد فروق بين  فئة الغير ذل

ك ال ر ذل ة الغي ى أن فئ ك إل اج ويرجع ذل ة اإلنت سبة للتخطيط ومراقب ة بالن دون أي أهمي  يب

ة ب اإلداري ي الجوان عف ف ديهم ض ؤالء ل ة ، ه ؤهالت علمي ون م م ال يحمل وأن معظمه

اء    ن اآلب ة م ي موروث رتهم ه ة     ، وخب ال الروتيني ى األعم صر عل م تقت الهم وإدارته وأعم

 .اليومية

ين تخص         توجد • صالح تخصص       الص إدارة    فروق بين تخصص المحاسبة وب سويق ل إدارة ت
سويق ين تخصص  ،الت سويقإ وب صالح تخصص    ،دارة الت ك ل ر ذل ين تخصصات غي  وب

سويق ا      ،اإلدارة والت ي له ن اإلدارات الت ر م سويق تعتب أن إدارة الت ك ب ث ذل سر الباح ويف
اج        إدارة التخطيط واإلنت ى           و، عالقة مباشرة ب اج تحصل عل ة اإلنت  أن إدارة تخطيط ومراقب
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اج         التسويق  جداول المبيعات من إدارة      سة لإلنت ا  ، وتشترك معها في إعداد الجداول الرئي آم
الغ إدارة   سئولية إب ا م ع عليه اج يق ة اإلنت سويقأن إدارة تخطيط ومراقب ات الت ة البيان  بكاف

ة       ات اإلنتاجي ي العملي ل ف صير أو عط أي تق ة ب ات المتعلق إن إدارة  ، والمعلوم الي ف وبالت
 .ى بأن عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج لها دور آبير في تنمية الصناعاتالتسويق تر

  الفرضية األولى شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين التخصص في ختبارايبين  ): 7.19(الجدول 

إدارة  محاسبة  هندسة التخصص 
 غير ذلكعلوم إنسانية وتسويق

 28.382 29.333 34.380 26.750 36.067 المتوسط التخصص
         0 36.067 هندسة
     0 9.317* 26.750 محاسبة

   0 7.630 1.687 34.380 إدارة وتسويق
  0 5.047 2.583  6.733 29.333 علوم إنسانية
 0 0.951 5.998* 1.632 7.684* 28.382 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  الفرضية الثانيةفروق بين التخصص في  شيفيه لمعرفة داللة الختبارايبين ): 7.20(الجدول 

إدارة  محاسبة  هندسة التخصص 
 غير ذلك علوم إنسانية وتسويق

 29.235 29.333 34.740 26.625 35.667 المتوسط التخصص
      0 35.667 هندسة
     0 9.042*  26.625 محاسبة

   0 8.115* 0.927 34.740 إدارة وتسويق
  0 5.407 2.708 6.333* 29.333 علوم إنسانية
 0 0.098 5.505* 2.610 6.431* 29.235 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  الفرضية الثالثة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين التخصص في ختبارايبين ): 7.21(الجدول 

 غير ذلك علوم إنسانية إدارة وتسويق محاسبة  هندسة التخصص 
 28.647 29.333 26.75034.480  34.800 المتوسط التخصص
     0 34.800 هندسة
      0 8.050 *  26.750 محاسبة

   0 7.730 0.320 34.480  إدارة وتسويق
  0 5.147 2.583 5.467* 29.333 علوم إنسانية
 0 0.686 5.833* 1.897 6.153* 28.647 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  الفرضية الرابعة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين التخصص في ختباراين يب:  )7.22(الجدول 

 غير ذلك  علوم إنسانيةإدارة وتسويق محاسبة  هندسة التخصص 
 29.147 29.333 35.420 27.250 33.467 المتوسط التخصص
        0 33.467 هندسة
     0 6.217 27.250 محاسبة

   0 8.170 1.953 35.420 إدارة وتسويق
  0 6.087 * 2.083 4.133 29.333 علوم إنسانية
 0 0.186 6.273* 1.897 4.320 29.147 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
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  جميع الفرضيات شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين التخصص في ختبارايبين  ): 7.23(الجدول 
 ذلكغير  علوم إنسانية إدارة وتسويق  محاسبة  هندسة التخصص 

 115.412 117.333 139.020 107.375 140.000 المتوسط التخصص
        0 140.000 هندسة
    0 32.625 107.375 محاسبة

   0 31.645* 0.980 139.020 إدارة وتسويق
  0 21.687 9.958 22.667 117.333 علوم إنسانية
 0 1.922 23.608 8.037 24.588* 115.412 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( ى داللة دالة عند مستو* 

صغير           مساهمة  تحليل فروق العينة في     ) 7.3.4 صناعات ال ة ال اج في تنمي  ةالتخطيط ومراقبة اإلنت

  :لمكان المنشأةبالنسبة 

دول   ن الج ضح م ق   ) 7.24 (يت ي الملح زى ل   ووج، )3(ف صائية تع ة إح روق ذات دالل ان د ف مك

في  ) ≥ α 0.05(جدولية عند مستوى داللة ال" ف"المحسوبة أآبر من قيمة " ف" قيمة ألن، المنشأة

ساهمة التخطيط                 جميع المجاالت،    ى م راد المؤسسات إل روق في نظرة أف ى وجود ف وهذا يعزى إل

ة  اجومراقب صناعاتاإلنت ة ال ي تنمي ة ،  ف اهاولمعرف روق تج م  الف تخدامت ار اس دي اختب يفية البع  ش

  ).7.28(، )7.27(، )7.26(، )7.25(المبين بالجداول 

زة  دتوج ة غ صالح محافظ زة ل ين محافظة غ ح وب ين محافظة رف روق ب ي  ول،ف روق ف ضح ف م يت

ة             ثويفسر الباح المحافظات األخرى     تلك الفروق إلى معظم المنشآت تترآز في محافظة غزة مقارن

رى  ات األخ ع المحافظ ة     ،  م رة إداري ديها خب زة ل ة غ ودة بمحافظ شآت الموج ن المن د م وأن العدي

  . آت آبيرة ومساهمة خاصةوالبعض منها منش

ا ورش صناعية صغيرة                      ل ومعظمه ة قلي شآت المعدني وال أما في المحافظات األخرى فإن عدد المن

ة              ،  بها إدارة إنتاج   ديوج دور عملي وأن أصحابها معظمهم من الفنيين وبالتالي ال يبدون أهمية آبيرة ل

  .التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية الصناعات الصغيرة
  الفرضية األولى في أة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين مكان المنشختبارايبين  ): 7.25(ل الجدو

محافظة  المكان 
محافظة  محافظة غزة شمال غزة

 الوسطى
محافظة 
 خانيونس

محافظة 
 رفح

 22 28 30 32.814 32.417 المتوسط المكان
         32.4170 محافظة شمال غزة
     0 0.397 32.814 محافظة غزة

   0 2.814 2.417 30 محافظة الوسطى
   0 2 4.814  4.417 28 محافظة خانيونس
 0 6 8 10.814* 10.417 * 22 محافظة رفح

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
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  الفرضية الثانيةة في أ شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين مكان المنشختبارايبين  ): 7.26(الجدول 

محافظة  المكان 
محافظة  محافظة غزة مال غزةش

 الوسطى
محافظة 
 خانيونس

محافظة 
 رفح

 23.6 25.5 32.4 33.221 31.583 المتوسط المكان
         0 31.583 محافظة شمال غزة
     0 1.638 33.221 محافظة غزة

   0 0.821 0.817 32.4 محافظة الوسطى
   0 6.9 7.721 *  6.083 25.5 محافظة خانيونس
 0 1.9 8.8 9.621* 7.983 23.6 محافظة رفح

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

  الفرضية الرابعة في مكان المنشأة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين ختبارايبين : )7.27(الجدول 

محافظة  المكان 
محافظة  محافظة غزة شمال غزة

 الوسطى
محافظة 
 خانيونس

محافظة 
 رفح

 23.6  25.5 28.2 33.302 33 المتوسط المكان
      0 33 محافظة شمال غزة
     0 0.302 33.302 محافظة غزة

    0 5.102  4.8 28.2 محافظة الوسطى
   0 2.7 7.802 *  7.5 *  25.5 محافظة خانيونس
 0 1.9 4.6 9.702*  9.4 *  23.6 محافظة رفح

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

  جميع الفرضيات في مكان المنشأةيه لمعرفة داللة الفروق بين  شيفختبارايبين : )7.28(الجدول 

محافظة  المكان 
محافظة  محافظة غزة شمال غزة

 الوسطى
محافظة 
محافظة رفح خانيونس

 91.2 105.5 124.6 132.116 127.833 المتوسط المكان
         0 127.833 محافظة شمال غزة
     0 4.283 132.116 محافظة غزة
   0 7.516 3.233 124.6 ىمحافظة الوسط

   0 19.1 26.616 22.333 105.5 محافظة خانيونس
 0  14.3 33.4 40.916*  36.633 91.2 محافظة رفح

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 

صغير           مساهمة  تحليل فروق العينة في     ) 7.3.5 صناعات ال ة ال اج في تنمي  ةالتخطيط ومراقبة اإلنت

  :لنوع الشرآةبالنسبة 

دول  ن الج ضح م ق)  7.29(يت ي الملح ود، )3( ف زى وج صائية تع ة إح روق ذات دالل وع ل ف ن

ة  ألن، الشرآة ة     " ف" قيم ر من قيم ة     " ف"المحسوبة أآب د مستوى دالل ة عن ) ≥ α 0.05(الجدولي

ساهمة في جميع المجاالت، وهذا يعزى إلى وجود فروق في نظرة أفراد المؤسسات إلى              التخطيط  م

ة  صناعاتاجاإلنتومراقب ة ال ي تنمي ة ،  ف اهاولمعرف روق تج م  الف تخدامت ار اس يفيةاختب دي  ش  البع

  ).7.34(، )7.33(، )7.32(، )7.31(، )7.30( المبين بالجداول

ة  والشرآة  الخاصةد فروق بين الشرآة المساهمة      توج  ساهمة الخاصة،     التعاوني شرآة الم صالح ال  ل

ساهمة الخاصة      بين الشرآة العائلية والشرآة المساهمة الخ      سر الباح    ،اصة لصالح الشرآة الم  ثويف

  :تلك الفروق إلى التالي
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املين                    • ا هيكل إداري وتنظيمي وأن معظم الع شآت يوجد به شرآات المساهمة الخاصة هي من
ة  ة مختلف ة وإداري ن تخصصات علمي ة م هادات جامعي ون ش ن يحمل ا مم ك ،فيه إن تل الي ف  بالت

شكل سريع ومتطور    وهي ، ة التخطيط ومراقبة اإلنتاج المنشآت تعطي أهمية آبيرة لعملي     تنمو ب
ة           ات اإلداري تم بالعملي ا             ، بالمقارنة مع المنشآت التي ال ته شآت يوجد به ك المن ى أن تل إضافة إل

  .أقسام إدارية متنوعة مثل إدارة التسويق وإدارة اإلنتاج وهي تعمل وفق خطط موضوعة مسبقا

ة وا  • شآت الفردي سبة للمن ا بالن ائلي أم ابع الع ا الط شآت يطغى عليه ة فهي من تم وهي ،لعائلي  ته
ال يعطون أهمية   تلك المنشآت    بذلك فإن معظم     ،اإلداريالجانب  بالجانب الفني والمالي أآثر من      

شآت هي        أ وأن تلك الفروق تعزى إلى       ،آبيرة لعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج     ن خبرة تلك  المن
ى  صرة عل المقت ة األعم ة الروتيني ي و، اليومي رتهم ف االت خب ة المج ي موروث ة ه ال واإلداري

 .ن القائم على إدارتها أحد أفراد أو أقارب أصحاب المنشأةأ و،يوجد بها إدارة متخصصة
  الفرضية األولى شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين نوع الشرآة في اختباريبين ): 7.30(الجدول 

نوع  
 شرآة فردية الشرآة

شرآة 
مساهمة 
  ةخاص

شرآة 
 تعاونية

شرآة 
 عائلية

جمعية 
 تعاونية

 28.65631.6 35 20 33.262 المتوسط نوع الشرآة
       0 33.262 شرآة فردية
     0 13.262 20 خاصةشرآة مساهمة 

   0 15* 1.738  35 تعاونيةشرآة 
  0 6.344*   8.656 *  4.606 28.656 شرآة عائلية
 0 2.944 3.4  11.6 1.662  31.6  غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  الفرضية الثانية شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين نوع الشرآة في اختباريبين ): 7.31(الجدول 

نوع  
 شرآة فردية الشرآة

شرآة 
مساهمة 
 خاصة

شرآة 
 تعاونية

شرآة 
 عائلية

جمعية 
 تعاونية

 36.4 29.219 34.448 16 33.786 المتوسط نوع الشرآة
       0 33.786  شرآة فردية
     0 17.786 16  خاصةشرآة مساهمة 

   0 18.448* 0.663 34.448 تعاونيةشرآة 
  0 5.230 13.219* 4.567 29.219 شرآة عائلية
 0 7.181 1.952 20.4 2.614 36.4 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  الفرضية الثالثةداللة الفروق بين نوع الشرآة في  شيفيه لمعرفة اختباريبين  ): 7.32(الجدول 

 شرآة فردية نوع الشرآة 
شرآة 

مساهمة 
 خاصة

شرآة 
 تعاونية

شرآة 
 عائلية

جمعية 
 تعاونية

  35.2 29.688 34.69 10 32.619 المتوسط نوع الشرآة
       0 32.619 شرآة فردية
      0 22.619 10خاصةشرآة مساهمة 

   0 24.69* 2.071 34.69 تعاونيةشرآة 
  0 5.002 *  19.688* 2.932 29.688 شرآة عائلية
 0 5.513  0.51 25.2 2.581 35.2 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
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  الفرضية الرابعة شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين نوع الشرآة في اختباريبين  ): 7.33(الجدول 

نوع  
 شرآة فردية الشرآة

شرآة 
 مساهمة
  خاصة

شرآة 
 تعاونية

شرآة 
 عائلية

جمعية 
 تعاونية

 29.147 29.333 35.42 27.25 33.467 المتوسط نوع الشرآة
       0 33.467 شرآة فردية

     0 6.217 27.25شرآة مساهمة خاصة
   0 8.170 *  1.953  35.42 شرآة تعاونية
  0 6.087 * 2.083 4.133 29.333 شرآة عائلية
 0 0.186  6.273 *  1.897 4.320 29.147 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
  جميع الفرضيات شيفيه لمعرفة داللة الفروق بين نوع الشرآة في اختباريبين  ): 7.34(الجدول 

نوع  
 شرآة فردية الشرآة

شرآة 
مساهمة 
 خاصة

شرآة 
جمعية شرآة عائلية تعاونية

 تعاونية

 137.6  116.656  138.207 66 133.929 المتوسط نوع الشرآة
       0 133.92 شرآة فردية

     0 67.929* 66شرآة مساهمة خاصة
   0 72.207* 4.278 138.2 شرآة تعاونية
  0 21.551* 50.656* 17.272  116.65 شرآة عائلية
 0 20.944* 0.607 71.6* 3.671 137.6 غير ذلك

  ) ≥ α 0.05( دالة عند مستوى داللة * 
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  :ةلخالصا) 7.4
ذا الفصل  اقش ه ار ين تخدام الفرضيات اختب ى باس رارات باإلضافة إل  المتوسطات الحسابية والتك

ار ة حول فرضيات الدراسة اختب روق آراء العين ار باستخدام ف  ONE WAY ANOVA اختب

  .لفرضيات شفيه البعدي للتعرف على فروق آراء العينة حول ااختبار استخدامإضافة إلى 

صغيرة                صناعات ال ة ال ر في تنمي ا دورًا آبي اج له إن   ، تبين بأن عملية التخطيط ومراقبة اإلنت ذلك ف ل

ة ألن                   ة اإلنتاجي اليف العملي ساهم في تخفيض تك ة    عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج ت تخطيط ومراقب

وارد المتاحة   ستغاللالي اإلنتاج يهتم بإنتاج السلع من عناصر اإلنتاج المتاحة بأعلى آفاءة وبالتا    الم

  .بشكل فعال وهذا بدوره يؤدى إلى تنمية الصناعات

واد   من خالل   ، تساهم عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تحسين جودة المنتج النهائي          تحديد أنواع م

ام ةالخ دات والعمال اج واآلالت والمع ة لإلنت اج    ، المطلوب الل اإلنت ام خ واد الخ دفق م ضمن ت ا ي مم

  . منتظم ومتسلسلبشكل

شأة من خالل                 درة    تساهم عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تحسين المرآز التنافسي للمن تحسين ق

اليف،               ل التك ا المنشأة على النفاذ إلى األسواق الخارجية بمنتجات عالية الجودة وبأق ى     مم نعكس عل  ي

  . للمنشأةيعم المرآز التنافس يدمماوبالتالي الوفاء بالطلب المتوقع ، تلبية حاجات المستهلكين

ى            اج عل ة اإلنت تقرار تساهم عملية التخطيط ومراقب ام          واستمرار  اس د المه شآت من خالل تحدي  المن

وبالتالي التقليل من التعارض الذي قد يظهر بين األقسام         ،  اإلنتاجية األقسامالمطلوبة من آل قسم من      

ى       وهذا ينعكس على المنتج ال    ، اإلنتاجية خالل اإلنتاج   تقرار نهائي وبالتالي يعمل عل  العمل داخل     اس

  .المنشأة

ن خالل  ين م ارتب ة اختب ول فرضيات الدراس ة ح روق آراء العيني شهادات ،  ف ة ال راد حمل أن األف ب

اج               ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ر في عملي شكل آبي ديهم   ، العملية المتخصصة يهتمون ب م ل ألن معظمه

  .ة النظرية في اإلدارةالخبرة اإلدارية على األقل من الناحي

ة                    ة التخطيط ومراقب رة لعملي ة آبي دون أهمي ل ال يب ة أو األق أما الفنيين وحملة شهادات الثانوية العام

ام         ، اإلنتاج م ق ة وأن معظمه رة اإلداري ى الخب ساب ألن معظم هذه الفئة تفتقر إل رة من    باآت ذه الخب  ه

زة      اع غ ي قط ورش ف شآت أو ال دى المن ل إح ل داخ الل العم رتهم   خ إن خب الي ف ة وبالت  أو خارج

  .مقتصرة على األعمال الروتينية اليومية
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  الفصل الثامن
  وصياتالنتائج والت
  

  :النتائج) 8.1
اء  ى  بن ائج  عل ة  الدراسة  نت ام  التي  الميداني ا  ق سابقة  والدراسات  الباحث،  به ة   حول  ال دور عملي

صغير صناعات ال ة ال ي تنمي اج ف ة اإلنت ةة التخطيط ومراقب صناعات المعدني ال ال ة بمج م  العامل ت

  :التالية النتائج إلى التوصل

 : وعدد موظفيهاوالموقع الجغرافي نتائج خاصة بطبيعة المنشأة

غ   تبين من نتائج الدراسة بأن معظم المنشآت الصناعية تترآز في محافظة غزة               • سبتها  وتبل ن

ي تو ،%)78.2 ( شآت الت سبتها قالمن غ ن زة تبل شمال غ سبة ظويالح ،%)10.9(ع ب أن ن  ب

اقي محافظات قطاع غزة       عن  مرتفعة  غزة   بمدينة   المنشآت   ى        ،ب ك إل د    ويرجع ذل أن العدي

ن   شآت م ت  المن د أغلق ال تقام وق ل باالنتق سبب ا   للعم زة ب ة غ ي محافظ ات إل ف جتياح

  . المتكررة

التي  المنشآتوأن  %) 63.2( موظفين   10من  أقل   نسبة المؤسسات التي يعمل بها        بأن تبين •

ا من      سبتها     )20 – 11(يعمل به غ ن ك النسب     ، %)33.7(عامال تبل أن تل  زدادتايالحظ ب

شكل صار     ب ود الح ن وج الرغم م وظ ب رامج الب ل ملح ود ب ة الت وج سة ي تنفطال ذها مؤس

 .االونروا لتلك المنشآت

ي   • ا عضوية ف ي له شآت الت سبة المن أن ن ة ب ة الميداني ائج الدراس شير نت صناعات إت اد ال تح

سبتها      ،%)84.5(معدنية  ال غ ن ذه  و)%15.5( والمنشآت التي ليس لها عضوية تبل سبة  ه  الن

ة  ر ا      مرتفع أتي إال عب ة ال ت رامج تنموي ود ب سبب وج سابقة ب سنوات ال ن ال ن  إلع اد م تح

  . والورشالمنشآت لدعم  UNDPالجهات المانحة مثل 

 : والشكل القانوني والتراخيصالمنشأة بأصحاب نتائج خاصة

ديرها           %) 74.5(ن بأن يتبي • من الورش والمصانع التي تعمل في مجال الصناعات المعدنية ي

ا         ي الوفرد واحد من المالك      ا إدارة متخصصة إلدارته ائلي يطغى       ألن ،وجد به  الجانب الع

 .على إدارة الشرآة

ى رخصه          • ة تبين بأن نسبة الحاصلين عل ة  مزاول ر         ،%)90.9(  المهن ورش الغي سبة ال ا ن  أم

سنوات  ازدادت ويالحظ من أن هذه النسبة   ،%)9.1( تراخيص تبلغ    حاصلة على   مقارنة بال

  .2007 األمني الذي يمر بة قطاع غزة بعد العام االستقرارالسابقة بسبب 

ا إدارة متخصصة إال أن أصحاب   • د به شآت يوج ن أن بعض المن الرغم م ائج ب ن النت ين م تب
دآتاتوري في اإلدارة      ستعملون األسلوب ال ان اإلدارة المتخصصة تكون     و ،العمل ي الي ف بالت
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سبة      و، شبة مهمشة بسبب وجود مالك وحيد للشرآة يديرها حسب مزاجه الخاص             د بلغت ن ق
صة   ة متخص ة إداري ق خط ل وف ي تعم شآت الت ن ، %)25.5(المن ا م شآتومعظمه  المن

 .المساهمة المحدودة

شآت و  %) 34.5( العائلية   المنشآتو%) 40(  الفردية   المنشآتبأن نسبة   تبين   • ساهمة   المن  الم

ة  ن مجموع المنشآت المعدنية الفردية والعائلية     إ وبالتالي ف  ،%)15.5(الخاصة   غ    والتعاوني  تبل

ى   و،%)81.7(  دل عل ذا ي ى ه د عل سات تعتم ك المؤس م تل صي أن معظ ل الشخ التموي

  .والتمويل الفردي

  :الكهرباء على العمل نقطاعاثر وأ، سرائيلية وإغالق المعابرإلبالقيود انتائج خاصة 

شكل             %)  52(بأن  الميدانية  تشير نتائج الدراسة     • د العمل ب ا قي من منشآت قطاع غزة حالي

ى    ا أدي إل ستوردة من الخارج مم ضائع م دم وجود ب ى ع ك إل ي ويرجع ذل ي أو جزئ آل

ة       صناعات المعدني في  ، تنشيط الطلب على المنتجات المحلية بشكل آبير خاصا منتجات ال

ل ه ل المقاب ا يقاب اك م واد %)  48(ن سبب شح م شكل آامل ب شآت أغلقت ب ك المن من تل

 .الخام الرئيسية

ر أو متوسط                     • شكل آبي ابر ب غ تبين بأن نسبة المؤسسات التي تأثرت بسب إغالق المع  ،تبل

ى           ، 2006خاصا بعد حصار    %) 98.2( سي عل شكل رئي حيث أن تلك المؤسسات تعتمد ب

تيراد ن اس ية م ام األساس واد الخ ف   م دمير والتجري ة الت ضا سياس رائيل وأي ى أ إس دت إل

 .إغالق العديد من المنشآت والورش المعدنية

ة         • ائج الدراسة الميداني أن   تشير نت ه    نقطاع اب ائي ل ار الكهرب ك      أ التي ة تل ى تنمي ر عل ر آبي ث

أن    ،عتبر من أهم المعوقات التي تؤثر على آفاءة المنشآت        تفهي   ،الصناعات ا   فقد تبين ب  م

اني من        %) 70( يقارب شآت تع دل        نقطاع امن المن ائي بمع ار الكهرب ام أو   10 التي ل  أ  أي  ق

 . أيام خالل الشهر الواحد10أآثر من  التيار الكهربائي نقطاعاتعاني من %) 25.5(و

 : ومستوى التعليمنتائج متعلقة بالواقع اإلداري

ين • أنتب سبقا   وأن تلك%) 66.3 ( ب وعة م ة موض ة إداري ق خط ل وف ك و، آت تعم  أن تل

ر                   شكل آبي ة ب ة الموروث رات العائلي ى الخب سي عل شكل رئي د ب ذه وأن  ، المؤسسات تعتم  ه

تظم                 بل، الخطط ليست مكتوبة   شكل من سر عدم وجود تخطيط إداري ب ذا يف ة وه ،  موروث

د و ة       ق ة إداري ق خط ل وف ي ال تعم سات الت سبة المؤس ت ن ك%) 33.7(بلغ  وأن تل

 .اآلباءوضعها المؤسسات تعمل بناء على الخطط التي 
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أن     • ة                %) 88.2( تبين ب رة اإلداري م من أصحاب الخب شآت ه ك المن وأن ، من أصحاب تل

فقط   الخبرة هي موروثة ومقتصرة      هذه نأتبين ب و، ليس لديهم الخبرة اإلدارية   %) 11.8(

 .على األعمال الروتينية اليومية

ديهم          تشير نتائج    • دراء ل ة    مؤهالت ضعف في ال    الدراسة الميدانية بأن معظم الم في  العلمي

ضا        اإلستراتيجية طعدم وجود الخط  إضافة إلى   ، اإلدارة إلدارة وأي ة ل عدم وجود    المحكم

ر  ب اإلداريالفك دى أغل شآت  ل ك المن دراء تل رة أن خاصة م ديم صاحب الخب ل الق الجي

 .الميدان فيالتنفيذية 

سبة لا أم • ستوىبالن يمم أن       التعل ين  ب شآت تب ك المن حاب تل ن  %) 65.4(ألص م م  ه

ل    ة أو اق ة العام ى الثانوي لين عل الوريوس   ،الحاص ى البك لين عل سبة الحاص %) 13( ون

ا ى الدراس ا توالحاصلين عل شآت  ،  %)2.1( العلي ي المن ي ف ستوى التعليم ث أن الم حي

 .يساعد بشكل آبير في تحسين اإلنتاج وزيادة آفاءة المنشآت في العمل

ة ب • ائج الميداني شير النت سبة الأت امن ن ا ع ي مجال اإلدارة العلي د و ،%)67.2(لين ف ال يوج

ك المؤسسات         ألن، لديهم تخصص  دار    الغالبية العظمى من تل شأة        ت ل أصحاب المن من قب

 .همئوأبنا

ين    • سبة المهندس أن أن ن ة ب ة الميداني ائج الدراس شير نت بين ،%)3.6(ت سبة المحاس  ون

ى أنحيث ، %)21.8( شآت ينظرون إل ك التخصصات أصحاب  معظم أصحاب المن تل

شأة       اعتقادهمبأنهم يفتقرون إلى الخبرة المهنية في العمل وبالتالي           بأن وجودهم يكلف المن

ة   شاريع مماثل تح م ل وف ل هؤالء ألسرار العم ى تخوفهم من نق ة باإلضافة إل اء مالي أعب

  .ومنافسة

  :نتائج متعلقة بعملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج ودورها في تنمية الصناعات

ام ر النتائج إلى عدم     تشي • اج            اهتم ة اإلنت ة التخطيط ومراقب شآت بعملي د المن الي   ، العدي  وبالت

ة    يط ومراقب ة التخط إن عملي اجف ؤالء  اإلنت سبة له ة بالن ست مهم ك  ،  لي حاب تل ألن أص

 . اإلداريةلى الخبرة إالمشاريع يفتقرون 

شآت الموجودة قطاع غزة ال    من  %) 72.7( بأن  الدراسة جتشير نتائ  • سم    المن ا ق  يوجد به

ه  إال أن    ،ن آان هذا القسم موجود عند البعض      إ حتى و  لتخطيط ومراقبة اإلنتاج   ع   إدارت  تتب

شآت  حاب المن ب      ، أص تم بالجان اج وال ته ب اإلنت تم بجان سات ته ك المؤس م تل ألن معظ

 .اإلداري

سبتها         • غ ن اج تبل ة اإلنت يط ومراقب سم تخط ى ق وى عل ي تحت شآت الت ا المن %) 27.3(أم

وانين      ومعظمه ة وق ق أنظم ل وف ال اإلداري وتعم تم بالمج ة ته ساهمة خاص شآت م ا من
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ة             ،موضوعة مسبقا   وأن معظم العاملين في مجال اإلدارة فيها هم من التخصصات اإلداري

  .والعلمية المختلفة

ة                     تشير • سم تخطيط ومراقب ى ق وى عل أن المؤسسات التي ال تحت ة ب  نتائج الدراسة الميداني

ل              و،  بطئ اإلنتاج تنمو بشكل   اج وصعوبات مث ة اإلنت تعاني من وجود مشاآل خالل عملي

رامج صيانة                           البطء ذ ب اء تنفي دات خاصا أثن ى وجود تعقي ام إضافة إل واد الخ دفق م  في ت

 .اآلالت والمعدات

أن   • شآت التي      تبين ب ة            المن سم تخطيط ومراقب ى ق وى عل اج تحت شكل سريع       اإلنت  تتطور ب

آبر من منتجات    أأن الطلب على منتجاتها يكون بشكل        و وأنها تتمتع بسمعه جيدة ومتميزة    

 .المنشآت األخرى

تم    تحتوي على قسم تخطيط ومراقبة إنتاج         المنشآتمن تلك   %) 3.62(بأن  تبين   • ه ي  إدارت

ى هيكل      هيتلك المنشآت حيث أن معظم ، من قبل متخصص   وى عل ساهمة خاصة تحت  م

ة ن تخصصات إداري راد م ا أف تظم ويعمل فيه ةإداري من ة مختلف د ، وعلمي الي يوج  وبالت

ر      اهتمام سم                 ، آبير بالجانب اإلداري بشكل آبي ا إدارة ق تم فيه شآت التي ال ي سبة المن ا ن  أم

غ          ل متخصص تبل اج من قب ة اإلنت ل      %) 23.6( التخطيط ومراقب ا من قب تم إدارته ه ي ألن

 .أصحابها ومن قبل افرد العائلة

ة وقصيرة        تبين أيضا بأن خطط اإلنتاج التي توضع من          • شآت هي وقتي ل أصحاب المن  قب

د            ، وتفتقر إلى العديد من الجوانب اإلدارية     ، األجل ك الخطة تظهر العدي وخالل تطبيق تل

شآت ال توضع       %) 73.4(من العيوب والمشاآل أثناء عملية اإلنتاج ويتضح بأن          من المن

ى ط               ى عل سوق من      من األساس خطط لإلنتاج وأن اإلنتاج فيها يعتمد بالدرجة األول لب ال

  .المنتجات

ة                    • سم التخطيط ومراقب ل ق تبين أيضا بأن المنشآت التي يتم فيها وضع خطط اإلنتاج من قب

سة                 اإلنتاج ال تظهر فيها عيوب خالل عملية اإلنتاج والتصنيع وأن اإلنتاج يتم بصورة سل

اني                  ، وسهلة ل أصحاب المؤسسات تع  أما المنشآت التي يتم فيها وضع تلك الخطط من قب

 .من بعض المشاآل اإلدارية والتواصل مع األفراد خالل اإلنتاج

ى أن       • اج ألن               %) 26.4(تشير النتائج إل ة اإلنت ة التخطيط ومراقب تم بعملي شآت ته من المن

 من تخصصات إدارية وعلمية مختلفة وبالتالي       إدارتها أفراد معظم تلك المنشآت يعمل في      

ل اإلداري تم بالعم ة اإلن، ته وم بمتابع ى  وتق ه إل ن بدايت اج م هت سام  نهايت ديها أق د ل  ويوج

 .إدارية متنوعة
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اج                %) 73.6( تبين بأن    • ة اإلنت ة التخطيط ومراقب ة لعملي من المنشآت التي ال تعطى أهمي

م من                 ة ه ائج الدراسة الميداني يتم إدارتها من قبل أفراد العائلة وأن معظم هؤالء حسب نت

 .نوية العامة وأقلالمستويات التعليمية التي تقع بين الثا

أن • ائج الدراسة ب شير نت ي %) 91.8 (ت شاآل ف ور الم باب ظه أن أس رى ب شآت ت من المن

ام الاالمنشأة ترجع إلى عدم      اج     هتم ة اإلنت ة التخطيط ومراقب الي   بعملي شاآل   وبالت اك م هن

ى وجود              تظهر خالل عملية اإلنتاج    صنيع باإلضافة إل  مثل ظهور وحدات معيبة خالل الت

  . بشكل جيداستغاللهائدة ال يتم مساحات زا

أن          • ائج الدراسة ب ا               %) 87.3(تبين من نت اج  له ة اإلنت ة التخطيط ومراقب أن عملي رون ب ي

ة       ، دور آبير في تحسين آفاءتهم في العمل       ك العملي ق تل بالرغم بأن معظمهم ال يهتم بتطبي

ذه من العينية يرون بأن     %) 12.7( و ما يقارب    ، داخل المنشأة  ة   ه ة     العملي ا عالق يس له ل

  .بالكفاءة وأن الكفاءة لديهم تعتمد على الخبرات المهنية

أن       • ا         %) 30(تبين من النتائج ب اج ومعظمه ة اإلنت ة لعملي شآت تضع جداول زمني من المن

ن  شآتم ة      المن ة وعلمي ن تخصصات إداري راد م ا أف ل به ي يعم ة الت ساهمة الخاص  الم

غ ن         ، مختلفة شآت والتي تبل ة        %) 70(ا  سبتهأما باقي المن ن معظم   ألال تضع جداول زمني

 .أصحاب تلك المنشآت هم من أصحاب الخبرات المهنية

ات            العديد من   تبين أيضا بأن     • وفر البيان سبب عدم ت ة ب المنشآت التي ال تضع جداول زمني

ى   تم بالحصول عل شآت ته ك المن ة و أن تل اج المختلف ة بمراحل اإلنت ات المتعلق والمعلوم

ة خالل مراحل ا           المنتج النهائي و   ات اإلداري تم بالعملي شآت هي         ال ته ك المن اج وأن تل إلنت

اً ، صغيرة ة مالي شآت مكلف ك المن ة لتل داول الزمني د ووقت حيث أن الج ى جه اج إل  وتحت

 .وأفراد متخصصون
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  :التوصيات) 8.2
ساعد في          سة إلى مجموعة من النتائج المهمة     توصلت الدرا   ةر وتنمي  يتطو  التي بدورها يمكن أن ت

  :ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، الصناعات الصغيرة

  توصيات خاصة للجهات الحكومية: أوال

ين من     ، د من إنشاء مناطق صناعية بحيث تتجمع فيها منشآت الصناعات الصغيرة          ال ب  -1 ألنه تب

الي هي مو                    رابط وبالت ا ت شآت ال يوجد بينه أن المن ة ب ع      نتائج الدراسة الميداني ى جمي زعة عل

  .محافظات الوطن

تح  على العمل -2 ر  ف ح  معب ل   الحدودي  رف ى األق ة   ي بح ،عل تيراد ث تصبح عملي  والتصدير  االس

 .المعدنية الصناعات إنتاجية على تنعكسمما  ةستقلم

ة عن قرب         -3 صناعات المعدني شآت ال تم التعرف    ، أن يتم عمل بحث ميداني لدراسة من بحيث ي

ة  هم على ساعدوضع إستراتيجية تلكي يتم ، اإلنتاجعلى مشاآلهم الداخلية خالل      وتطوير  تنمي

 .عمالهمأ

ام وزارة   -4 رورة قي صادض وطني االقت ث ال صناعات      بح ال ال ي مج ل ف ي تعم شآت الت  المن

ى أن  المعدنية   ة في                 عل ون مؤهالت علمي راد ممن يحمل ل أف ى األق شأة بتوظيف عل وم المن  تق

 . والهندسةاإلدارة

دة محددة     من الخارج    استيرادهام مرتفعة على السلع التي يتم       أن يتم فرض ضرائب ورسو     -5 لم

 .سلعة المحليةللتوفير الحماية يصل بالنهاية إلى وفق برنامج مؤقت 

صغيرة            جهةالبد من قيام الجهات الحكومية بإنشاء        -6 صناعات ال ى ال سئولة عل بحيث   رسمية م

 .معاونة الفنية والتكنولوجية والتسويقية واإلدارية المشروعات الصغيرة التقدم ألصحاب

 .أن يتم وضع إعفاءات ضريبية على أنشطة الصناعات الصغيرة -7

ل وزارة   -8 صة مث ة المخت ات الحكومي وم الجه صاديجب أن تق ة  االقت ضرورة توعي وطني ب  ال

 .المستهلك الفلسطيني بالمنتجات المحلية

 : والنقاباتلالتحاداتتوصيات خاصة : ثانيًا

د  وال المصنع، أرض على تكون أن يفضلو والتخطيط، اإلدارة في دورات عقدأن يتم  -9  من  ب

دريب  في  الجامعات  إشراك  ال،  الموظفين  ت ى  للتعرف  المصانع  مع  تصال الوا والعم  عل

  .حتياجاتالا تلك مع تتناسب تدريبية برامج وضعة مع يالتدريب حتياجاتهما

ى  -10 ل عل ة ا العم دورات التعليمي شاء ال ال اإلدارة  إن ي مج ن أنلمتخصصة ف ي يمك ساعد الت  ت

ى     ساعد عل ا ي صانعهم مم وير م الي تط ل وبالت اءتهم بالعم سين آف ي تح شآت ف أصحاب المن

 .التنمية
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ى    -11 ة  دورات إعطاء العمل عل ة  فني ة  وتقني ا  وثقافي ام  األداء تحسين  يضمن  بم  للمؤسسة  الع

   . السليمةتالقرارا اتخاذبحيث تساعد أصحاب العمل على ، ولعمالها

اجي -12 يط اإلنت ال التخط ي مج دريب ف ي ، الت ن ف شكلة تكم ث أن الم   حي

ة  يس إداري ة ول رة تنفيذي ون خب شآت يمتلك ة وعي ، أن أصحاب المن تم تنمي د أن ي ذلك الب ل

 .أصحاب المنشآت بأهمية عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تطوير منشآتهم

شمل  ، نتاج ومصادرهاأن يتم توفير قاعدة بيانات عن تقنيات اإل     -13 حيث أن مصادر اإلنتاج ت

  .الجمعيات التجارية ومستشارين اإلدارة والمتخصصون

 القطاع  لخدمة الموجه التدريب ببرامج ماهتمالا عبر مهنًيا المؤهلة البشرية الموارد توفير -14

 .الوطني قتصادواالالصناعي 

 توصيات خاصة ألصحاب المنشآت: لثاثا

ة صناعية            أن يتم تنظيم اآلالت وم     -15 عدات اإلنتاج على صورة مجموعات متخصصة لعملي

 . الماديةالمنشأةمحددة وبشكل يتناسب مع إمكانيات 

 .أن يتم وضع خطط إنتاج سنوية بحيث تكون مبنية على أساس التقدير السليم للمبيعات -16

ل      -17 ن قب ة م راف علي تم اإلش ث ي اج بحي ة اإلنت يط ومراقب ستقل لتخط سم م شاء ق تم إن أن ي

 .ينمتخصص

  :لدراسات مستقبليةمقترحات : رابعا

ة         صغيرة العامل صناعات ال ة ال رآزت هذه الدراسة على دور التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمي

ن   ي توظف م زة والت اع غ ادن بقط ال المع ى 5بمج الي19 إل ا و بالت امال فيه رى الباحث  ع  ي

  :ة والبحث في المجاالت ذات الصلة التاليبضرورة مواصلة الدراسة

صغيرة    -1 طة وال صناعات المتوس ة ال ي تنمي اج ف ال  دور إدارة اإلنت ة بمج سات العامل للمؤس

 . في قطاع غزةلصناعات التحويليةا

اج     -2 ة اإلنت يط ومراقب ة التخط ق عملي ه تطبي ي تواج ات الت شاآل والمعوق اع الم ي قط ف

 .ع غزةبقطاالصناعات التحويلية 

ات      القرارات في    اتخاذدور األساليب الكمية في      -3 اج والعملي صناعات   في  إدارة اإلنت قطاع ال

  .التحويلية بقطاع غزة
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  المالحق
  
  

  المحكمين: )1(الملحق -

 اإلستبانة: )2(الملحق -

  الجداول اإلحصائية: )3(الملحق -
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  )1(الملحق 
  
  

  :المحكمين
  :الجامعة اإلسالمية

 عصام البحيصي. د -1

 ماجد الفرا. د -2

 يوسف بحر. د -3

 عرفات العف/ ستاذ ألا -4

  : ومؤسسة المواصفات والمقاييس الوطنيقتصادالاوزارة 

  هاني مطر. م -5

 توفيق رضوان. م -6

  :إتحاد الصناعات المعدنية والهندسية

  )إتحاد الصناعات المعدنية بغزةرئيس ( محمد المنسي / السيد  -7

 خالد الشنطي . م -8
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  )2(الملحق

 اإلستبانة

ر التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية الصناعات الصغيرة العاملة بمجال دو
   نظر اإلدارة العلياةالصناعات المعدنية بقطاع غزة من وجه

  :.......................................... األخ الكريم

  ،،،                                                              حفظة اهللا 

  ،، الم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته الس
وان    ة بعن ث بدراس وم الباح صغيرة     "يق صناعات ال ة ال ي تنمي اج ف ة اإلنت يط ومراقب دور التخط

ا  ةالعاملة بمجال الصناعات المعدنية بقطاع غزة من وجه       صدد تطبيق    "   نظر اإلدارة العلي وهو ب

ة وال        هذه ة          اإلستبانه للحصول على البيانات والمعلومات الالزم ى دور التخطيط ومراقب تعرف عل

صناعات ك ال ي تواجه تل ات الت ى المعوق ى التعرف عل ك المؤسسات باإلضافة إل ي تل اج ف ، اإلنت

صناعات هذهوإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجهه    ة       ،  ال ات لتطوير وتنمي ى وضع آلي والعمل عل

  .هذه الصناعات

ة            هذه إن   ة       اإلستبانة مكونة من خمس صفحات وهي موجه ا فالرجاء تعبئ اإلدارة العلي املين ب للع

شرها أو    تم ن ن ي ا هي لغرض البحث العلمي ول واردة فيه ات ال م أن البيان ع العل تبانة م ذه االس ه

  . إال لغرض البحث العلمياستخدامهااإلعالن عنها أو 

  ،،،شاآرين حسن تعاونكم معنا في إنجاز هذا البحث

  ،،،                            واهللا ولي التوفيق                                    
  

  

  

  

الباحث                                  

  هاني يوسف شرف

0599 – 250026                                                                          
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  ال،  نعم      : تحاد الصناعات المعدنية والهندسية إ هل المنشأة عضو ب -11
 ال، نعم      :  هل المنشأة حاليا قيد العمل  -12
 )يمكن اإلشارة إلى أآثر من مصدر(  في التصنيع تعمالهااسحدد مصدر مواد الخام التي يتم   -13

   إسرائيل

 

 الضفة الغربية الصين

  تركيا

 

 غير ذلك قطاع غزة

  
  .غالقات المتكررة والمستمرة للمعابر لها دور سلبي على منتجات شرآتكماإل -14

  بشكل كبير

 

 ال يوجد لها تأثير بشكل ضئيل  بشكل متوسط
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 : ....................د أيام انقطاع الكهرباء في الشهر الواحد   آم عد-15

 ال، نعم      :  هل يوجد لدى منشأتكم مولد آهرباء -16

  : التيار الكهربائي في المؤسسةانقطاع في حال -17
  يتم تسريح العمال

 

 ل بدون كهرباءالعميتم ممارسة  يتم تشغيل مولد الكهرباء

  :خاصة باإلدارة واإلنتاجمعلومات : رابعا 

  ال،  نعم     :  هل تعمل المنشأة وفق خطة إدارية موضوعة مسبقا -18

 ال ،  نعم    :  هل يوجد لدى العاملين بالمنشأة الخبرة اإلدارية في إدارة المشروع -19

  ال       ،  نعم    : هل يوجد بمنشأتكم قسم لتخطيط ومراقبة اإلنتاج -20

  24، 23، 22، 21السؤال : جابة نعم أجب عن األسئلة التاليةإذا آانت اإل
  ال       ، نعم      : نتاج مستقل بذاتة إل هل قسم التخطيط ومراقبة ا-21

  ال      ، نعم       : دارة هذا القسم من قبل متخصص إ هل يتم -22

  ........................: ....... حدد القسم الذي يتبع له قسم التخطيط ومراقبة اإلنتاج -23

  ال ، نعم     :  هل توضع خطط اإلنتاج من قبل قسم التخطيط ومراقبة اإلنتاج-24

  ال ، نعم       : صحاب الشرآةأ هل توضع خطط اإلنتاج من قبل -25

  ال      ، نعم      :  الشرآة بقسم التخطيط ومراقبة اإلنتاج إدارة هل تهتم - 26

  ال  ، نعم      : تحسين آفاءة منشأتكم تنمية و في مساهمةله التخطيط ومراقبة اإلنتاج  هل قسم -27

  ال، نعم       :   هل يتم وضع جداول زمنية لعملية اإلنتاج بمنشأتكم -28

  ال،  نعم      : نتاجية لمتابعة اإلنتاج من بدايتة الى نهايتة إ  هل يتم وضع خطط -29

  ال، نعم      : طط اإلنتاج من قبل متخصصين بالشرآة   هل يتم وضع خ-30

ى عدم ا             -31 ة     إل  هل اسباب ظهور المشاآل خالل اإلنتاج يرجع ال ة التخطيط ومراقب ام بعملي هتم

   ال  ، نعم      : اإلنتاج
شأتكم       -32 م        :  هل يتم مراقبة ومتابعة اإلنتاج بشكل مستمر بمن ة ال       إذا آانت اإلجا ، نع  ب

   أذآر ما هي أسباب عدم مراقبة اإلنتاج بشكل مستمر؟ ال

-................................................................................................................   

-.................................................................................... ............................  

-................................................................................................................   

-.............................................................................................................. ..  
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   ما هي المشاآل والمعوقات التي تظهر في المنشأة خالل عملية اإلنتاج؟      -33

-................................................................................................................   
-............................................................ ....................................................  
-................................................................................................................   

اج في تحسين الجودة               -34 ة اإلنت ز التنافسي      ، ما هي مساهمة التخطيط ومراقب دعيم المرآ وت

  ؟هللمنشأ

-................................................................................................................   
-................................................................................................................   
-..................... ...........................................................................................  

اءة              -35 ا في مؤسستكم لتحسين آف  ما هي المقترحات المستقبلية التي ترونها مناسبة لتطبيقه

  ؟اإلنتاج

-...................................................................... ..........................................  
-................................................................................................................   
-................................................................................................ ................  

  نتاجإلأسئلة عامة على أهمية التخطيط ومراقبة ا: خامسا 
  :المختارةعلى الخانة  ) X( الرجاء وضع عالمة

 السؤال 

دة
بش

ق 
واف
أ

 
فق
وا
م

آد 
متأ

ر 
غي

فق 
وا
 م
ير
غ

 

ق 
واف
ال أ

دة
بش

 

 .تخطيط ومراقبه اإلنتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجيةمساهمة ال -ا

الي              إن تخطيط ومر  .1 اءة وبالت أعلى آف اج المتاحة ب اقبة اإلنتاج يهتم بإنتاج السلع من عناصر اإلنت

 . المدخالت بشكل فعالستغاللا

     

إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يجنب المنشأة تحمل تكاليف المنتجات المعيبة خالل العملية اإلنتاجية    .2

 .وبالتالي تقليل التكاليف النهائية للسلعة

     

شكل           تخطيط  .3 اج ب واد خالل مراحل اإلنت ومراقبة اإلنتاج يعمل على تحقيق التوازن في تدفق الم

  .يضمن عدم وجود طاقات عاطلة

     

ى .4 اج عل ة اإلنت يط ومراقب ل التخط تغاللايعم اليف  س يض تك الي تخف ضل وبالت شكل أف  الوقت ب

  .العملية اإلنتاجية

     

       .تكاليف األيدي العاملة خالل العمليعمل التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تخفيض .5

ي   .6 دمات الت اليف الخ يض تك ى تخف اج عل ة اإلنت يط ومراقب ل التخط شتمل يعم وى  ت دمات الق خ

  .معدات المصاريف تأجير وتكلفة التخزين و آالت ستهالكا، )الكهرباء(   المحرآة

     

وفير المساحات          تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تقليل محرآات الت        .7 ة من خالل ت كلف

  المالئمة لإلنتاج

     

ي ونظام الحاسوب               .8 تحكم اآلل إن تخطيط ومراقبة اإلنتاج يساعد على إدخال تقنيات جديدة مثل ال

 .وبالتالي زيادة آمية اإلنتاج
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 .  ومراقبه اإلنتاج في تحسين جودة المنتجتخطيطمساهمة ال -ب

اج   .9 ة اإلنت يط ومراقب ات       إن تخط وب المخرج ن عي ل م ذا يقل دخالت وه وب الم ن عي ل م يقل

 وبالتالي يحسن الجودة

     

      .تخطيط ومراقبة اإلنتاج يساعد في التأآد من توافق جوده المنتج مع المواصفات المطلوبة10

رة    11 ودة خالل المراحل المبك ستوى الج ه م ى متابع اج عل ة اإلنت يط ومراقب ة التخط ساعد عملي ت

 .بالتالي تدارك العيوب أوال بأوللإلنتاج و

     

صيانة      12 رامج ال تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على متابعه أعطال اآلالت وبالتالي تنفيذ ب

  .بكفاءة عالية

     

منع وبالتالي  بين األقسام،    تصالالامهارات  تحسين  تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على       13

وب      آل شخص أنالتأآد من عملية اإلنتاجية من خالل     خالل ال  األخطاء وقوع ا هو مطل ؤدي م ي

  .منه بالتحديد

     

ى        14 ي           تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج عل شطة الت ذ األن شمل التحقق من تنفي  التحقق من     ت

صادقة عليه  صميم، والم تج االت ص المن اء وفح صنيع، أثن ات الت ة  وا عملي ن مطابق د م لتأآ

  .لتالي تحسين الجودة وباللمواصفات

     

ين      والتي ت    بسجالت الجودة   حتفاظالاتساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على       15 ى تمك هدف إل

م    هور أي مشكلة تتعلق باإلنتاج وبالتالي بيان هل          المؤسسة من تتبع ما حدث في حال ظ        اع  ت  إتب

  .اإلجراءات، وتعليمات العمل، آما يجب

     

      .راقبة اإلنتاج على توفير السلع و الخدمات إلى المستهلكين بأفضل جودهيعمل التخطيط و م16

 . ومراقبه اإلنتاج في تدعيم المرآز التنافسي للشرآةتخطيطمساهمة ال – ج

ذا    17 رة وه ل فت ي آ اج ف ن اإلنت ن م ستوى الممك دير الم ى تق اج عل ة اإلنت يط ومراقب ل التخط يعم

 .يضمن الوفاء بالطلب المتوقع

     

سي               18 دعيم المرآز التناف يساعد التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تلبية حاجات المستهلكين وبالتالي ت

 .للشرآة

     

وع في                    19 الي عدم الوق تخطيط ومراقبة اإلنتاج يقلل من ظهور وحدات معيبة داخل المصنع وبالت

 .مشاآل مع العمالء

     

سب  20 ل ن ى تقلي اج عل ة اإلنت ل التخطيط ومراقب ب  يعم ن جان ام م ن مخرجات النظ المرفوض م

 .العمالء وبالتالي تدعيم المرآز التنافسي للشرآة

     

سي       يساعد التخطيط ومراقبة اإلنتاج على      21 ة المرآز التناف شأة تقوي ا         للمن ز منتجاته  من خالل تمي

ستهلك         عن المنافسون وبالتالي    وخدماتها   ة نظر الم ا يق    ، تقديم منتج فريد من وجه سبة لم ه  بالن دم

  .المنافسون

     

اج    22 ة اإلنت يط ومراقب ة التخط ساعد عملي يت سينف درة  تح شأة ق واق   المن ى األس اذ إل ى النف  عل
اليف، و   ل التك ودة وبأق ة الج ات عالي ة بمنتج اليالخارجي سن بالت ي  تح ذي  ف داخلي وال اتج ال الن
  .فس للمنشأةوهذا يدعم المرآز التنابدوره يزيد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، 

     

شأة  أداتساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تحسين        23 ات       من    ء المن ا وتقني إدخال تكنولوجي

  . يدعم المرآز التنافسي لمنشأةهجديدة تحسن األداء وبالتالي تقلل التكاليف النهائية وهذا بدور
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د     24 شرآة ق دمات ال ات وخ زيج ومنتج ن أن م د م ة للتأآ ا وظيف فات   أنه ا للمواص ه طبق م إنتاج ت

 .والشروط التي يطلبها العمالء

     

 .المنشآت ستمراراو ستقرارا فيومراقبة اإلنتاج  تخطيطمساهمة ال -د

ل حد ممكن                           25 ى أق ات إل ار العوائق و العقب ى التخفيف من آث اج عل ة اإلنت يعمل التخطيط ومراقب

 .وبالتالي الحد من األخطار خالل اإلنتاج

     

س26 ات   ت ي عملي ة ف ود المبذول ات والجه يص األوق ى تقل اج عل ة اإلنت يط ومراقب ة التخط اعد عملي

 .التشغيل

     

راد أو       ختناقالاتساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على تخفيض نقاط         27  التي تعوق حرآة األف

 .المواد خالل العمل

     

ادة الراحة           ب ستقراراتساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج على       28 الي زي ة وبالت يئة العمل الداخلي

  . المنشأةستقراراو ستمراراالمعنية لألفراد في العمل وهذا بدورة يؤدي إلى 

     

ى         29 اج عل شرية في المنظمات              تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنت وارد الب ة الم ادة وعي ثقاف زي

   ذلك على تطلعاتهم الحالية والمستقبليةنعكاساوالمعاصرة 

     

ق       تساعد عملية التخطيط ومراقبة اإلنتاج  على        30  ستخدام الاتطبيق مبدأ الكفاءة اإلنتاجية عن طري

  . المنشأة في العملستقرارا  وبالتالي إلىاألمثل لعناصر اإلنتاج

     

ة و إتاحة الفرصة                 31 اج اإلشراف والمتابع ة اإلنت  المباشر   تصال اللتسهل عملية التخطيط ومراقب

 .ع الروح المعنوية لألفرادوهذا يرف

     

ى الجودة                   32 ة عل صيانة والرقاب ل ال يساعد على تحديد مواقع األقسام اإلنتاجية وأقسام الخدمات مث

 .واإلسعافات األولية

     

  

  .وأخيرا نشكر لكم حسن تعاونكم معنا
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  )3(لمحلقا

  حصائيةإلالجداول ا

ألحادي لمعرفة الفروق في دور التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية يبين تحليل التباين ا :  )7.6(جدول 
   لمتغير المؤهل يغزة من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزبالصناعات الصغيرة العاملة بمجال الصناعات المعدنية 

مجموع  مصدر التباين  األبعاد
 المربعات

درجات 
قيمة "ف“قيمة متوسط المربعاتالحرية

 الداللة
مستوى 

 داللةال
 512.307 4 2049.230 بين المجموعات
 29.860 105 3135.325داخل المجموعات

دور تخطيط ومراقبة 
 في تخفيض اإلنتاج

  109 5184.555 المجموع الكليتكاليف العملية اإلنتاجية

17.157 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 398.961 4 1595.844 المجموعاتبين 
 40.905 105 4295.074داخل المجموعات

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة 
ودوره في تحسين 
  109 5890.918 المجموع الكلي جودة المنتج

9.753 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 546.797 4 2187.187 بين المجموعات
 54.103 105 5680.776خل المجموعاتدا

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة 
ودوره في تدعيم 

  109 7867.964 المجموع الكليالمرآز التنافسي للشرك

10.107 
  

0.000 
  

دالة عند 
0.01 

 464.707 4 1858.829 بين المجموعات
 41.699 105 4378.444داخل المجموعات

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة 
 ستقرارايساعد على 

  109 6237.273 المجموع الكلي المنشآت ستمراراو

11.144 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 7523.495 30093.9804 بين المجموعات
 ستبانة آكلإلا 569.446 59791.874105داخل المجموعات
  89885.855109 المجموع الكلي

13.212 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

  2.44 تساوي  ) ≥ α 0.05( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  3.47تساوي  ) ≥ α 0.01( وعند مستوى داللة ) 109، 4(لجد ولية عند درجات حرية ا" ف"قيمة 

  
 يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في دور التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية ) : 7.12( جدول 

   لمتغير الوظيفةي من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزبغزةالصناعات الصغيرة العاملة بمجال الصناعات المعدنية 

مجموع  مصدر التباين  األبعاد
 المربعات

درجات 
قيمة "ف“قيمة متوسط المربعاتالحرية

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 136.617 4 546.467 بين المجموعات
 44.172 105 4638.087داخل المجموعات

دور تخطيط ومراقبة
 في تخفيض اإلنتاج

تكاليف العملية 
  109 5184.555 المجموع الكلي اإلنتاجية

3.093 
 

0.019 
 

دالة عند 
0.05 

 267.109 4 1068.436 بين المجموعات
 45.928 105 4822.482داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 ودوره في اإلنتاج

  109 5890.918 المجموع الكليتحسين جودة المنتج

5.816 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 279.125 4 1116.498 بين المجموعات
 64.300 105 6751.465داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 ودوره في نتاجاإل

تدعيم المرآز 
  109 7867.964 المجموع الكلي  التنافسي للشرك

4.341 
  

0.003 
  

دالة عند 
0.01 

 156.237 4 624.948 بين المجموعات
 53.451 105 5612.325داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 يساعد على اإلنتاج

 ستمراراو تقراراس
  109 6237.273 المجموع الكلي  المنشآت

2.923 
 

0.025 
 

دالة عند 
0.05 

 3187.330 12749.3204 بين المجموعات
 ستبانة آكلإلا 734.634 77136.534105داخل المجموعات
  89885.855109 المجموع الكلي

4.339 
 

0.003 
 

دالة عند 
0.01 

  2.44تساوي ) ≥ α 0.05( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  3.47تساوي ) ≥ α 0.01( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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 في تنمية اإلنتاج ةحادي لمعرفة الفروق في دور التخطيط ومراقبأليبين تحليل التباين ا ): 7.18(جدول 

   لمتغير التخصص يغزة من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزبالصناعات المعدنية بالصناعات الصغيرة العاملة 

مجموع  مصدر التباين  األبعاد
 المربعات

درجات 
قيمة "ف“قيمة متوسط المربعاتالحرية

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 304.411 4 1217.645 بين المجموعات
 37.780 105 3966.909داخل المجموعات

دور تخطيط ومراقبة
 في تخفيض اإلنتاج

العملية تكاليف 
  109 5184.555 المجموع الكلي يةاإلنتاج

8.057 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 267.326 4 1069.306 بين المجموعات
 45.920 105 4821.613داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 ودوره في اإلنتاج

  109 5890.918 المجموع الكليتحسين جودة المنتج

5.822 
 

0.000 
 

د دالة عن
0.01 

 262.288 4 1049.152 بين المجموعات
 64.941 105 6818.811داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 ودوره في اإلنتاج

تدعيم المرآز 
  109 7867.964 المجموع الكلي  التنافسي للشرك

4.039 
  

0.004 
  

دالة عند 
0.01 

 268.232 4 1072.928 بين المجموعات
 49.184 105 5164.345داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 يساعد على اإلنتاج

 ستمراراو ستقرارا
  109 6237.273 المجموع الكلي المنشآت

5.454 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 4315.524 17262.0984 بين المجموعات
 ستبانة آكلإلا 691.655 72623.757105داخل المجموعات
  89885.855109 المجموع الكلي

6.239 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

  2.44تساوي  ) ≥ α 0.05( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  3.47تساوي ) ≥ α 0.01( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

   
يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في دور التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية الصناعات  ): 7.24(جدول 

   لمتغير مكان المنشأةي بقطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزالمعادنالصغيرة العاملة بمجال 

مجموع  مصدر التباين  األبعاد
 المربعات

ات درج
قيمة "ف“قيمة متوسط المربعاتالحرية

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 152.654 4 610.615 بين المجموعات
 43.561 105 4573.940داخل المجموعات

دور تخطيط ومراقبة
 في تخفيض اإلنتاج

تكاليف العملية 
  109 5184.555 المجموع الكلي اإلنتاجية

3.504 
 

0.010 
 

دالة عند 
0.05 

 137.075 4 548.299 بين المجموعات
 50.882 105 5342.619داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 ودوره في اإلنتاج

  109 5890.918 المجموع الكليتحسين جودة المنتج

2.694 
 

0.035 
 

دالة عند 
0.05 

 162.249 4 648.995 بين المجموعات
 68.752 105 7218.969داخل المجموعات

تخطيط ومراقبة 
 ودوره في اإلنتاج

تدعيم المرآز 
  109 7867.964 المجموع الكلي  التنافسي للشرك

2.360 
  

0.058 
  

غير دالة 
 إحصائيًا

 161.158 4 644.633 بين المجموعات
 53.263 105 5592.640تداخل المجموعا

تخطيط ومراقبة 
 يساعد على اإلنتاج

 ستمراراو ستقرارا
  109 6237.273 المجموع الكلي المنشآت

3.026 
 

0.021 
 

دالة عند 
0.05 

 2299.213 4 9196.851 بين المجموعات
 ستبانة آكلإلا 768.467 80689.004105داخل المجموعات
  89885.855109 المجموع الكلي

2.992 
 

0.022 
 

دالة عند 
0.05 

  2.44تساوي  ) ≥ α 0.05( ند مستوى داللة وع) 109، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  3.47تساوي ) ≥ α 0.01( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في دور التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية : )7.29(جدول 
   لمتغير نوع الشرآة ينية بغزة من وجهة نظر اإلدارة العليا تعزالصناعات المعدبالصناعات الصغيرة العاملة 

مجموع  مصدر التباين  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة "ف“قيمة  المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 243.504 4 974.017 بين المجموعات
 40.100 4210.538105داخل المجموعات

دور تخطيط ومراقبة 
 في تخفيض اإلنتاج

  5184.555109 المجموع الكليتكاليف العملية اإلنتاجية

6.072 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 286.001 1144.0064 بين المجموعات
 45.209 4746.913105داخل المجموعات

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة 
ودوره في تحسين جودة 

  5890.918109 وع الكليالمجم المنتج

6.326 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 354.044 1416.1774 بين المجموعات
 61.446 6451.787105داخل المجموعات

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة 
ودوره في تدعيم المرآز 

  7867.964109 المجموع الكلي  التنافسي للشرك

5.762 
  

0.000 
  

دالة عند 
0.01 

 225.843 4 903.373 بين المجموعات
 50.799 5333.900105داخل المجموعات

 اإلنتاجتخطيط ومراقبة 
 قرارستايساعد على 

  6237.273109 المجموع الكلي المنشآت ستمراراو

4.446 
 

0.002 
 

دالة عند 
0.01 

4165.473 16661.8914 بين المجموعات
 ستبانة آكلإلا 697.371 73223.963105داخل المجموعات
  89885.855109 المجموع الكلي

دالة عند  0.000 5.973
0.01 

  2.44تساوي ) ≥ α 0.05( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  3.47تساوي) ≥ α 0.01( وعند مستوى داللة ) 109، 4(الجد ولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

 )آولمجروف  - سمرنوف ختبارا( الطبيعي التوزيع ختبارا يوضح): 7.35(جدول
  مستوى المعنوية Z االختبار  قيمة  الفرضية

 0.055 1.339دور تخطيط ومراقبة اإلنتاج في تخفيض تكاليف العملية اإلنتاجية
 0.058 1.313 تخطيط ومراقبة اإلنتاج ودوره في تحسين جودة المنتج
 تخطيط ومراقبة اإلنتاج ودوره في تدعيم المرآز التنافسي

 0.687 0.714 للشرآة

 0.240 1.029 المنشآت ستمراراو ستقراراتخطيط ومراقبة اإلنتاج يساعد على 
 0.796 0.647  الدرجة الكلية

ة  ار  قيم غيرةZ االختب غر أي(  ص ن اص ة  م ذلك ةالجدوليZ قيم ة وآ ستوى قيم ة م ر أالدالل   آب
  .الطبيعي التوزيع تتبع البيانات أن على يدل  وهذا)0.05( من 
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