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 دهدا اإل
 

 في الصغر  بالتربية إلى من تعهداني 
         أبي وأمي    

 
 إلى من شملوني بالعطف، وأمدوني بالعون

 إخوتي وأخواتي      
 
  وحبهم بوقتهم وساهموا صبروا الذين إلى 

 وأبنائي زوجتي      
 

  بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة  كل من علمني حرفًا، وأخذإلى 
 

 أساتذتي       
 

 حفظهم اهلل جميعا 
 

 والدعاء الشكر خالص مني ولهم المتواضع، الجهد لهم هذا أهدي والوفاء والتقدير الحب بكل
 

 الباحث
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 شكر وتقدير
 

أتقدم بالشكر  ام هذه األطروحة، كمالي إلتم توفيقه على وتعالى سبحانه هلل الجزيل بالشكر أتقدم
 تفضله عاشور على حسين يوسف /والعرفان اعترافا بالفضل وتقديرا للجميل إلى األستاذ الدكتور

 .لغرضه وافيا يكون أن أرجو العمل الذي هذا على لإلشراف
 

اعيل الهابيل وسيم إسمالدكتور/ مناقشة الموقرة الممثلة بوكما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة ال
على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها، وعلى ما محمد جودت فارس  والدكتور/

. كما وأشكر المحكمين لالستبانة لما أضافوه إليها هائمن مالحظات وتوجيهات قامت بإثرا قدموه
ارة ي قسم إدفوصول إلى هيئة التدريس ، والشكر موالصحيح ساعدت على إخراجها بالشكل النهائي

 عني خير الجزاء. هم اهللفي الجامعة اإلسالمية بغزة فجزا األعمال
 

لالستبانة، كما وأشكر  االحصائي / نافذ بركات لقيامه بالتحليلوربالشكر الجزيل للدكت كما أتقدم
 .رأفت الهباش على تفضله بالمراجعة اللغوية للرسالة الدكتور/زميلي 

 
تمام الجزيل لما قدموه لي من مساعدة إلبالشكر  وزميالتي زمالئيو  كما أتقدم لعائلتي وأصدقائي

 العمل ولما قدموه لي من نصيحة وسداد الرأي. اهذ
 

 واهلل ولي التوفيق
 الباحث
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 ملخص الدراسة
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة المساعدات الدولية المقدمة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية 
 ،(ESAF)برنامج توسيع واستدامة نطاق الخدمات المالية  ( عن طريق مشروعUSAIDالدولية )

ألصحاب  ادوالر  254من خالل تقديم مساعدة مالية قيمتها لمشروعات الصغيرة ا في استمرارية
المشروعات الصغيرة المتعثرة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض لمساعدتهم في إعادة تأهيل 

 مشاريعهم.
 

 المنهج استخدام ولتحقيق أغراض الدراسة تم جمع البيانات من المصادر المختلفة، حيث تم
للدراسة، وتطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وقد  العام اإلطار يلي لتحليلالوصفي التحل

تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المشروعات الصغيرة المستفيدين من المساعدات الدولية المقدمة 
غالبيتهم من النساء، حيث تم توزيع االستبانة  امشروع 254والبالغ عددهم  ESAFمن مشروع 
 256%، خضع للتحليل 25.33( مشروع وكانت نسبة االسترداد 344عشوائية عددها )على عينة 
 استبانة.

 
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساعدات الدولية المقدمة 

حجم اإلنتاج، وتسديد القرض المتعثر، عدم وجود فروق ذات واستمرارية المشروعات الصغيرة، و 
صائية بين المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة تعزى لنوع المشروع، كما داللة إح

 من خارج أسرة المشروع. العاملين أن المساعدات الدولية لم تؤثر بزيادة عدد 
  

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: زيادة قيمة المنح المقدمة للمساهمة في زيادة األصول 
لمشروعات الصغيرة، والعمل على صيانة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج أو استحداث التشغيلية ل

تهم من ءى تدريب أصحاب المشاريع لرفع كفاخطوط إنتاج جديدة لزيادة اإلنتاج، والتركيز عل
على  ةالناحية اإلدارية والتسويقية لفتح مجاالت وأسواق جديدة، وتوعية أصحاب المشروعات الصغير 

المالي ستخدام التكنولوجيا في اإلنتاج، وأخيرًا، زيادة الدعم االتكنولوجي و  التطور من االستفادة
حدى الحلول لتوفير فرص عمل جديدة للحد من البطالة المنتشرة في إللمشروعات الصغيرة كونها 

 قطاع غزة.
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Abstract 
 

This study amid to identify the relations of United States Agency for 

International Development (USAID) financial aids provided through 

Expanded and Sustained Access to Financial Services (ESAF) project in 

stainability of micro project by providing small cash grants with amount 

$750 for MFI clients with good credit history who defaulted due to 

economic crisis to restoring the micro-entrepreneurs in Gaza. 

 

To achieve the study objectives, the researcher applied the analytical 

descriptive approach and developed a questionnaire as the main tool of data 

collection. The study population consisted of ESAF program beneficiaries, 

totaled 750 beneficiaries, most of them are female. Questionnaire was 

distributed to a random sample of (300) beneficiaries with recovery rate 

85.33%, 256 questionnaires were completed, valid and were analyzed. 

 

The results showed a statistical significant relationship between the 

international aids provided by ESAF program the sustainability of 

defaulted micro projects; the volume of production; and the repayment of 

defaulted loans. There is no statistically significant difference between 

international aid and the sustainability of defaulted micro projects due to 

the type of project. Finally, there is no significant relationship between the 

international aid and increase number of workers on the project from 

outside the family. 

 

Some of the recommendation reached were: Increasing the amount of the 

cash grants in order to increase the productive assets of micro projects; 

continuous maintenance of the used equipment in the production process 

and/or developing new production lines to increase the production; 

focusing on the training of entrepreneurs to boost their managerial and 

marketing efficiencies to enable for a better marketing of their products; 

increase the awareness of business owners to the importance of using 

technology in production; and finally, increase financial support for micro 

projects as a way to create job opportunities to reduce unemployment in 

Gaza. 
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 : مقدمة أواًل:
في قطاع غزة والضفة الغربية  االقتصادي، بدأ الوضع 2444عام مع بداية االنتفاضة الثانية 

وبحسب  ،48ر نتيجة اإلغالق ومنع العمالة الفلسطينية من العمل في المناطق المحتلة عام بالتدهو 
ن و فقد الفلسطيني 2444، ومع بداية عام تقديرات البنك الدولي فإن معدل دخل الفرد بدأ بالتناقص

 فرصة عمل وكان لقطاع غزة الحصة األكبر من هذه الوظائف 22444يقارب  ما
(World Bank: 2004). 
 

روعات الصناعات والمش تحت بند تندرج نهاأ الصناعة الفلسطينية وحجم من طبيعةالحظ ومن الم
مشروعات ال% من 24العالمية، أي أن ما نسبته  والتصنيفات التعريفات حسب وذلك الصغيرة

 (.2443أقل )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  أو عمال أربعة الوطنية تشغل
 

نتيجة األزمة راجع بالت االقتصادي، بدأ الوضع 2446تخابات الفلسطينية في عام وعقب نتائج اإلن
)الجهاز المركزي  الناتج المحليانخفض حيث  السلطة الفلسطينيةوالحصار المفروض على المالية 

وبدأت مؤسسات اإلقراض تعاني من سداد المقترضين أصحاب ، (2013لإلحصاء الفلسطيني، 
ة التطوير يقامت مؤسسة أكاديمونتيجة لذلك قامت ، توقف المشاريع ةيجالمشروعات الصغيرة نت

بدراسة بتمويل  2442/2442سرائيلي على قطاع غزة في عام إل( عقب العدوان اAED) التربوي
حول هذه المشاريع  ESAF( عن طريق مشروع USAIDمن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

تقديم منح مالية إلى أصحاب هذه مشروع متعثر، و  5544 من أصل امشروع 254وقامت بتحديد 
 . (ESAF: 2011)المشاريع 

 
 2445منذ عام قطاع غزة في محلي اإلجمالي يوضح تراجع الناتج ال ،التالي (5-5رقم ) جدول
)الجهاز المركزي  2442 /2442، ثم بدأ الوضع بالتحسن بعد العدوان اإلسرائيلي 2455 حتى

   .(2013 لإلحصاء الفلسطيني،
 (: الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة 5-5جدول رقم )

 االستخدام النهائي
 قطاع غزة

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 2,438.40 2,150.30 1,608.70 1,382.00 1,385.00 1,426.90 1,705.50 الناتج المحلي اإلجمالي
 القيمة بالمليون دوالر أمريكي

 



3 

 

حيث بدأت الصغيرة في غزة، وعات ات الدولية في دعم مؤسسات اإلقراض والمشر بدأت المساعد
. لذلك البد من ةالصغير روعات الصغيرة إلعادة إنعاش المشي تقديم المساعدة ألصحاب المشاريع ف

 الصغيرة في قطاع غزة.وعات ر المش استمراريةفي هذه المساعدات أثر تسليط الضوء على 

 مشكلة الدراسة :ثانياً 
بالشراكة مع  2454في عام ( ESAF)توسيع واستدامة نطاق الخدمات المالية قام برنامج 

 تيجة عدم قدرة أصحاب المشاريع علىمشروع/قرض متعثر ن 254مؤسسات اإلقراض إلى تحديد 
ونتيجة  ،المشروع أو إغالقه عثرعثر القرض وتسداد اإللتزامات/األقساط الشهرية مما أدى إلى ت

بتقديم منح  ESAF( عن طريق مشروع USAIDوكالة األمريكية للتنمية الدولية )لذلك قامت ال
فاء يالمتعثرة لإلوالقروض هذه المشاريع إلعادة إنعاش المشاريع  أصحاب مالية إلى

ومع تقديم المساعدات المالية إلعادة إنعاش  ،سسات اإلقراضلتزاماتهم/وأقساطهم الشهرية لمؤ اب
التي المقدمة المساعدات  ةعالق، كان البد من وجود دراسة لتوضيح ثرةالمتع الصغيرةروعات المش

المشروعات لتزامات اهذه المساعدات على سداد  عالقةالصغيرة و وعات المشر  استمراريةتلقوها في 
 .(ESAF: 2011) الصغيرة

 

ة في المساعدات الدولي عالقةما التالي: الرئيسي وسيتم من خالل الدراسة اإلجابة على السؤال 
العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات  استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة

 ؟اإلقراض

 ثالثًا: متغيرات الدراسة
 يلي: ماكمتغيرات الدراسة 

 غزة. بقطاع ةالعامل ةالمتعثر  ةالصغير  اتالمساعدات الدولية المقدمة للمشروع :متغير مستقل
 في عددالزيادة ، المشروع إنتاج ، حجمالمتعثر المشروع ستمراريةا :التابعة المتغيراتوعدد من 
 .القرض المتعثر ، وفترة سدادفي المشروع العاملين
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 ( متغيرات الدراسة5.5شكل رقم )
ستمرارية ا

  المشروع
 حجم اإلنتاج  

   الدولية المساعدات  

  عدد العاملين
  

 سداد القرض

 الباحث المصدر: جرد بواسطة ومعرفة
 

 رابعًا: فرضيات الدراسة
بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى المقدمة الدولية المساعدات تساهم  الفرضية األولى:

(4.45 ≥ α على )استمرارية المشروع. 
المساعدات الدولية المقدمة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى تساهم  :نيةالفرضية الثا

(4.45 ≥ α على )المشروع حجم إنتاج. 
المساعدات الدولية المقدمة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى تساهم  الفرضية الثالثة:

(4.45 ≥ α على )في المشروع عدد العاملين. 
المساعدات الدولية المقدمة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى تساهم  الفرضية الرابعة:

(4.45 ≥ αعلى )  .تسديد القرض المتعثر 
متوسطات بين ( α ≤ 4.45عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :خامسةضية الالفر 
العاملة في قطاع  استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرةحول المساعدات الدولية في ستجابات اال

 (.، خدماتينوع المشروع )زراعي، تجاري، صناعيغزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى ل
( بين متوسطات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ة السادسة:الفرضي

االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع 
، المؤهل العلمي، الحالة اإلقراض تعزى إلى )الجنس، العمر غزة والممولة من قبل مؤسسات

حيث تنبثق من هذه الفرضية  عددأفراد األسرة، عدد سنوات الخبرة في المجال( االجتماعية،
 الفرضيات التالية:
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( بين متوسطات االستجابات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة 

 ن قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى الجنس.والممولة م
( بين متوسطات االستجابات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة 
 والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى العمر .

( بين متوسطات االستجابات α ≤ 4.45ات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذ .3
حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة 

 والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى المؤهل العلمي.
وسطات االستجابات ( بين متα ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4

حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة 
 والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى الحالة االجتماعية.

( بين متوسطات االستجابات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
ي استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة حول المساعدات الدولية ف

 والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى عدد أفراد األسرة.
( بين متوسطات االستجابات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6

عاملة في قطاع غزة حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة ال
 والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى  عدد سنوات الخبرة في المجال.

 
 خامسًا: أدهداف الدراسة
ة الصغير وعات ر المش استمرارية فيالدولية المساعدات دراسة عالقة سوف تهدف الدراسة إلى 

 تالية:يجابية واآلثار السلبية التي وقعت ضمن األهداف الإللتحديد اآلثار ا
 على المشاريع الصغيرة. وعالقتهاتوصيف المساعدات الدولية و  .5
 .الصغيرة المشاريع استمراريةعلى  الدوليةتقييم المساعدات  .2
 هم.ر المساعدات على المشاريع الصغيرة في زيادة عدد العاملين وتطو  عالقةتحليل  .3
 .في تسديد القروضعلى المشاريع الصغيرة ساعدات الم عالقةتحليل  .4
 ألصحاب المشاريع الصغيرة.بأفضلية الممارسات يم توصيات مستقبلية تقد .5
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 سادسًا: أدهمية الدراسة
 ويمكن تلخيص أهمية الدراسة على النحو التالي:

عن المشروعات الصغيرة بمعلومات  الدولية المانحةالدراسة إلى تزويد المؤسسات  تسعى .5
أصحاب  ورغبات بي احتياجاتواآلليات المتبعة في تمويلها، لتقديم خدمات أفضل تل

 ال يتم تقديمها من قبل مؤسسات اإلقراض. التي االحتياجات تلك وخاصة المشاريع،
 المشروعات تمويل ر آليات جديدة فيتطويعلى الجهات الحكومية ت الدراسة تساعد توصيا .2

 .قتصادية الراهنةالاألوضاع ا الصغيرة في ظل
العراقيل وآليات الحد من الصغيرة على وعات ر أصحاب المشتساعد توصيات الدراسة  .3

 .المساهمة في حل مشاكل التمويل التي تواجه المشروعات الصغيرة
نعاش المشروعات ا  كما أن موضع الدراسة من حيث عالقة التمويل الدولي في استمرارية و  .4

 الصغيرة، وعلى حد علم  الباحث، لم يتطرق له الباحثون في قطاع غزة.
 
 لسابقةالدراسات ا سابعًا:

لقد اهتمت العديد من دول العالم المتقدمة والنامية بإقامة وحشد الدعم الالزم للمشروعات الصغيرة 
جتماعية الوا قتصاديةالالما لهذه المشروعات من دور مهم تلعبه في المساهمة في تحقيق األهداف 
ابان والصين والواليات لتلك الدول، وكان للمساعدات الدولية المقدمة من العديد من الدول مثل الي

المتحدة وألمانيا وغيرها بدعم وتشجيع هذا النوع من المشروعات وهذا ما ساعد إلى حد ما في 
 جتماعي لهذه المشاريع في هذه الدول. الوا قتصاديالاتحقيق نمو على المستويين 

 
دراسات محلية،  2منها  والمشاريع الصغيرة، ،بالمساعدات الدولية تتعلق دراسة سابقة 23 سنناقش

 التي النتائج الدراسات وتحديد أهم هذه من االستفادة سيتم كما دراسة أجنبية، 2دراسات عربية، و 6
هذه الدراسات لتجنب القصور من ناحية واإلضافة بما يخدم أهداف  من بها، ليتم االستفادة خرجت

 األقدم: إلى دثاألح هذه الدراسات من تناول وسيتم ناحية أخرى، الدراسة الحالية من
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 المحليةالدراسات . 7.5
( بعنوان "المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع 4154دراسة زعرب، زكريا ) .5

 ."التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة
المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة في جنوب قطاع  دراسةالدراسة في  مشكلة تمثلت

 454 تبلغ عشوائية عينةالدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيقها على دمت استخ غزة، حيث
 مجموعة إلى الدراسة توصلت وب قطاع غزة. ولقدمشروع في جن 4544من أصل  اتجاري اوعمشر 
 :أهمها من النتائج، من

 ضعف التخطيط :اوجود العديد من المعوقات اإلدارية التي تعيق تقدم المشروع الصغير ومنه
والتنظيم والعديد من المشاكل في الهيكل التنظيمي والتدريب المهني لصاحب المشروع والمنافسة 

قص موارد التمويل واإلجراءات الحكومية الخاصة بالمشاريع وضعف القدرات التسويقية وتطوير نو 
ارية المشروعات التجمتالك اعدم ساليب العمل اإلداري ونظام اإلتصال، كما أظهرت الدراسة أن أ

، كما تعتبر الضمانات والكفاالت التي يعتبر عائقا أمام منافسة األسواق الصغيرة إلى مكان جيد
باإلضافة إلى نوك في قطاع غزة بمثابة حائل أمام نجاح المشروعات التجارية الصغيرة، بتطلبها ال

شروع، كما أن ن األداء وزيادة نسبة الربحية في الميهتمام بالتدريب المهني يساعد على تحسالا
 .المشروعات التجارية الصغيرةعائق أمام الكهرباء باستمرار يعتبر التيار انقطاع 

 
( بعنوان "دور تمويل المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية 4154. دراسة الرمالوي، وسام )4

االقتصادية: دراسة تطبيقية على المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات غير الحكومية 
 لعاملة بقطاع غزة". ا

دور تمويل المشروعات الصغيرة التي تقدمه المنظمات غير  الدراسة في دراسة مشكلة تمثلت
الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية االقتصادية من وجهة نظر العاملين في المنظمات غير 

ية في تحقيق الحكومية، والتعرف على المعوقات التي تقف حائل أمام المنظمات غير الحكوم
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  التنمية االقتصادية من خالل تمويل المشروعات الصغيرة. حيث

 توصلت . ولقددافر أ 554ع الدراسة والبالغ عددها التحليلي وتم تطبيقها على كامل أفراد مجتم
 :أهمها من النتائج، من مجموعة إلى الدراسة

 تسعى النصائح وتحليل المشاكل ودراسة آفاق المستقبل، الالمشروعات الصغيرة تساهم بإعطاء 
تقديم حلول ابداعية من خالل استخدام مواد خام معاد تدويرها، تساهم  الى الصغيرة المشروعات

 المشروعات الصغيرة في خلق وظائف جديدة، المشروعات الصغيرة ال تساعد في الوصول إلى عدد
 من المعطلين عن العمل. كبير
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 االقتصادي التمكين في الصغيرة المنح ( بعنوان "فاعلية4154ة الثالثيني، دعا  ). دراس4
 الفقيرة: دراسة تطبيقية على برنامج التمكين االقتصادي في قطاع غزة )ديب(". الفلسطينية لألسر
دور تمويل المشروعات الصغيرة التي تقدمه المنظمات غير  الدراسة في دراسة مشكلة تمثلت

قطاع غزة في تحقيق التنمية االقتصادية من وجهة نظر العاملين في المنظمات غير  الحكومية في
الحكومية، والتعرف على المعوقات التي تقف حائل أمام المنظمات غير الحكومية في تحقيق 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  التنمية االقتصادية من خالل تمويل المشروعات الصغيرة. حيث
 توصلت . ولقدأفراد 554طبيقها على كامل أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددها التحليلي وتم ت

 :أهمها من ،التوصيات من مجموعة إلى الدراسة
 

يز على المورد البشري ألنه عامل مهم جدًا في إدارة المشروع الصغير واستمراره، التركزيادة 
، عدم تحديد قيمة محددة لكل مشروع التخفيف من التشدد في اإلجراءات المالية في كافة التدخالت

وأن تكون المنحة المقدمة تتناسب مع رأس المال المطلوب للمشروع، قيام المؤسسات بالمتابعة 
رشادية إلالمستمرة للتدخالت التي يتم تنفيذها لرصد التقدم وحل المشكالت وتقديم الخدمات ا

 واالستشارية لتحسين وضع المشروع.
 
 "االقتصادية( بعنوان "أثر المساعدات الدولية في التنمية 4155رالدين )دراسة أبوعجوة، نو  .3

أثر المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني على  التنمية  الدراسة في دراسة مشكلة تمثلت
في األراضي المحتلة، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الكمي،  االقتصادية

تكوين ، لاء التحليل، وجمعت البيانات من المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاءسالسل زمنية إلجر ل
وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة  ثر بشكل رقمياألنموذج قياسي إحصائي بهدف تقدير هذا 

 النتائج:  من
 

هناك تأثير حقيقي للمساعدات الدولية في مؤشرات التنمية حيث أن المبلغ اإلجمالي للمساعدات 
في األراضي الفلسطينية في كل من الناتج المحلي  االقتصاديةلدولية أثر على مؤشرات التنمية ا

نتفاضة األقصى، كإالفلسطينية )ة يسياسالمؤثرات الإن  اإلجمالي للفرد الواحد ومعدل البطالة.
م يتأثر ل .االقتصاديةلها أثر سلبي كبير على مؤشرات التنمية ان كاإلنقسام الداخلي( غالق، و اإلو 

ؤد تمستوى الفقر في األراضي الفلسطينية بالمساعدات الدولية، وبالتالي فإن المساعدات الدولية لم 
 إلى الحد من مستويات الفقر في األراضي الفلسطينية.
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( بعنوان "التمويل الدولي للمؤسسات األدهلية الفلسطينية وأثره 4155. دراسة أبوحماد، نادهض )1
 م دراسة ميدانية"4151 –م 4111ة في قطاع غزة على التنمية السياسي

 ومعرفة الفلسطينية، األهلية للمؤسسات الدولي التمويل دور على الوقوفالدراسة في  مشكلة تمثلت
 تحقيق في الدولي التمويل لعبه الذي الدور ومدى غزة، قطاع في السياسية التنمية على تأثيره

 عتمدت الدراسة على توصيفا، حيث احتياجاته وفق طينيالفلس للمجتمع السياسية متطلبات التنمية
عن طريق استطالع  غزة، قطاع في سياسية تنمية إحداث في الدولي التمويل مساهمة مدى وتحليل

 االستبانةواألهلية حيث تم توزيع  الدولية في المؤسسات السياسية التنمية برامج في آراء العاملين
 :أهمها كان النتائج من مجموعة إلى لدراسةا توصلت . وقدامبحوث ( 170 ) على

 
وأجندات  غايات تحقيق إلى سعيه بسبب ؛فلسطين في التنمية أولويات اليحقق الدولي التمويل نإ

 المنظمات قدمتها التي المساعدات نا  و  .الفلسطيني المجتمع في المانحة للدولخاصة سياسية 
 الشعب احتياجات مع وليس لسياسية،ا أهدافها مع تتناسب تنموية خطة وفق تمت الدولية

 أولويات تجاه واضحة وطنية أجندة لديها ليس الفلسطينية األهلية المؤسسات نإكما  .الفلسطيني
 على سلبي بشكل انعكس مما ،المانحين لبرامج وسياسات مباشر بشكل وهي تستجيب ،التمويل
 .السياسية التنمية واقع
 
 التنمية في ودوردها غزة قطاع في الصغيرة ان "المشاريع( بعنو 4155. دراسة الفليت، عودة )6

 االقتصادية"
إلى توضيح مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية  هدفت الدراسة

 قطاع في العاملة المشاريع الصغيرة الدراسة مجتمع يشملاالقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة. 
الفلسطيني عام  لإلحصاء المركزي الجهاز بيانات شروعًا حسبم  20429 عددها غزة، والبالغ

 نسبة % من245 وشكلت مشاريع 554طبقية عددها  عشوائية عينة استخدام م. حيث تم2442
 :أهمها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد غزة. قطاع في العاملة المشاريع الصغيرة

 
 عمر المجاالت، وأن كافة في الصغيرة المشروعات اءأد تطوير على يؤثر لم الجنس أن عامل
 % من24كما يواجه   الصغيرة، المشروعات أداء تطوير في دور له ليس المشروع صاحب
 .الضمانات ونقص حجم المشروعات صغر بسبب تمويلية صعوبات الصغيرة المشروعات أصحاب

 المعدات وتطوير العامل المال رأس لتمويل الالزم والدعم القروض كما أوصى الباحث على توفير
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 تنمية سبيل في جديدة ريادية أفكار تمويل أو القائمة المشروعات في واألصول الرأسمالية، والتوسع
 .واجتماعياً  اقتصاديا المشروعات الصغيرة

 
 الصغيرة: دراسة المشاريع تنمية في التمويل ( بعنوان "دور4151. دراسة الدماغ، حنين )7

 غزة" قطاع في NGOاإلقراض  مؤسسات من الممولة النسائية مشاريعال على تطبيقية
 534  تبلغ عشوائية على عينةاستبانة  المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق هذه الدراسةاستخدمت 

 قطاع في NGOs اإلقراض من مؤسسات مشاريعهن تمول التي الصغيرة المشاريع صاحباتمن 
 النسائية المشاريع تنمية في NGO’sاإلقراض  مؤسسات نم المقدم التمويل لمعرفة دور. غزة

 االقتصاديةالمؤشرات  على ختالفاإل هذا ، وأثر2442-5225 للفترة غزة قطاع في الصغيرة
 :أهمها من النتائج، من مجموعة إلى الدراسة توصلت ولقدبالمشاريع.  الخاصة

 
 رأس ارتفاع وانخفاض وبين ضاإلقرا مؤسسات من المقدمة القروض عدد بين ارتباط وجود عدم
 رأس وبين المستثمر المال لرأس الذاتي التمويل نسبة بين ارتباط هناك .للمشروع المستثمر المال

 ارتفاع وبين للمشروع المستثمر المال رأس بين ارتباط هناك ليس .للمشروع المال المستثمر
 سعر بارتفاع للمشروع ثمرالمست المال رأس تناقص، يللمشروع الشهري متوسط الدخل وانخفاض

 أساليب بين صاحبات المشاريع لتطبيق  تفضيل هناك .مؤسسة اإلقراض قبل من المحدد الفائدة
 الحسن.  القرض السيما اإلسالمي، التمويل

 
( بعنوان "تأثير التمويل المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية 4112. دراسة قيطة، عبير )3

الفلسطيني من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  الدولية في تطوير المجتمع
 دراسة حالة" 
 ،2442إلى  2444من  تمتد لإلحصائيات التي في تحليل المنهج الوصفيالدراسة استخدمت 
 64من مدراء  544من خالل تطوير استبانة تم توزيعها على لمنهج الوصفي التحليلي باإلضافة ل

 فعاليةلمعرفة الدولية،  للتنمية األمريكية ة تلقت تمويل من الوكالةحكومي غير فلسطينية منظمة
 :أهمها من النتائج، من مجموعة إلى الدراسة توصلت ولقد .الفلسطيني المجتمع تنمية تمويل فيال
 
في دعم المجتمع الفلسطيني على و  ،تمويل له تأثير في تنمية قدرات المنظمات غير الحكوميةال

 األمريكية التي قد ال أجندات السياسة وفقتكون التدخالت وأحيانا  ،روطةالرغم من كونها مش
 األمريكية الوكالة من المقدم التمويل يكن لم .في بعض األحيان وافق مع األولويات الفلسطينيةتت
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 فرص توليد وعلى الفلسطيني، االقتصاد على تطوير قادر الحكومية غير للمنظمات الدولية للتنمية
الخارجية. كما وقد فشلت  العوامل على االقتصاد واالعتماد تأثر سرعة من للحد أو ة،مستدام عمل

 من الفلسطيني المجتمع هذه المساعدة للتعويض عن الخسائر واألضرار التي لحقت بها وأفراد
 .والممارسات اإلسرائيلية السياسات خالل

 
قتصادية والسياسية المتالحقة االاألزمات ( بعنوان "أثر 4112) تطوير خدمات األعمالدراسة  .2

 " صغر في قطاع غزةتمويل األعلى قطاع ال
 

 األصغر التمويل قطاع على المتكررة والسياسية االقتصادية األزمات أثر قياس هدفت الدراسة إلى
القرار  صناع لتمكين وذلك ، 2009منتصف وحتى  2446بداية  من األعوام خالل غزة في قطاع

 القطاع. هذا في والتطور االستمرارية ضمنقرارات ت اتخاذ من
 

من  غزة قطاع لها تعرض التي لألزمات اواضح اأثر  هناك أن الدراسة هذه نتائج أبرز من وكان
التمويل  لمؤسسات السنوية محفظة اإلقراض نسبة انخفضت حيث واقتصادية، سياسية أزمات

 على ، أما2442-2442عوام عن السنوات السابقة ومقارنتها باأل 2446األخرى خالل عام  
 نسبة بلغت حيث بقليل الذكور من من اإلناث أكبر المقترضين نسبة كانت فقد المقترضين، صعيد
 %.45% ونسبة الذكور 55اإلناث 

 
القروض المقدمة،  قيمة زيادة أهمها كان المقترضين صعيد على مختلفة توصيات الدراسة وطرحت
 القرض، وتقديم تسهيالت استالم بداية من سماح فترة وجودو  القروض، على الفائدة نسب وتقليل

عادة الدفعات كتجزئة السداد عن العجز حال في للمقترضين  السداد تأجيل حتى القرض أو جدولة وا 
 الخصم من الكفيل. أو للقضاء اللجوء من بدالً 
 

 دراسات عربية. 7.4
وعات متنادهية الصغر على ( بعنوان "أثر تمويل المشر 4151. دراسة الشايب، إيهاب )51

 مستوى معيشة الفئة المستهدفة )دراسة تطبيقية على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر("
الدراسة إلى إظهار أثر تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة  مشكلة تمثلت

ستهدفة من جراء إلظهور األثر اإليجابى على مستوى معيشة الفئة الم ؛الطبقات الفقيرة فى المجتمع
تمويل مشروعاتهم، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق استبانة على 
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 على الصغر متناهية المشروعات سيدة من المستفيدات من تمويل 342حوالي  تبلغ عينة عشوائية
كان من أهم بنها في جمهورية مصر العربية، و  فرع / األصغر للتمويل مؤسسة التضامن عميالت

 النتائج:  ما توصلت إليه الدراسة من
 

 يساهم ، وفى المجتمع الفقيرة الفئات دخل زيادة على الصغر متناهية المشروعات تمويل يساعد
 تمويل نإكما  الفقيرة. الصحى لألسرة المستوى وتحسين رفع فى الصغر متناهية المشروعات تمويل

 التمويل هذا إتاحة بدون وأنه المشروع، فى دوام اشرمب بشكل يساهم الصغر متناهية المشروعات
 المشروعات تمويل أنباإلضافة إلى  لفشل.ا أو للتوقف إما هذه المشروعات معظم تتعرض سوف
 توسع احتماالت زيادة ثم ومن المشروع مال رأس زيادة مباشر على بشكل يساعد الصغر متناهية
 .المستقبل المشروع فى حجم وكبر

 
( بعنوان "التجربة الجزائرية في تطوير وترقية 4113غياض، شريف وبوقوم، محمد ). دراسة 55

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوردها في التنمية"
هدفت الدراسة إلى تكوين رؤية فكرية عن تجربة الجزائر في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة 

لما  ؛االقتصاديل وسيلة لإلنعاش والمتوسطة وآليات ترقيتها على اعتبار أنه ينظر إليها كأفض
 االقتصاديةتتميز به من سهولة التكيف والمرونة التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية 

جتماعية. ويستند الباحثان إلى فرضية أساسية مؤداها أن تحقيق التنمية المنشودة والنمو الوا
ة التي تكفل توسع نشاط هذه المرغوب فيه ال يأتي إال من خالل تهيئة األرضي االقتصادي

المؤسسات في جميع المجاالت وال سيما قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات، رفع التحديات 
التنافسية وغزو األسواق الخارجية إلى جانب المؤسسات الكبيرة ومواجهة الصدمات التي قد تعترض 

 قتصاد الوطني.الا
 

 تمويل فىالمصارف الخاصة  "دور نوان( بع4155) نيأحمد حسين وآخر ، بتالدراسة . 54
 "والمتوسطة في العراق المشروعات الصغيرة

إلى إلقاء الضوء على تجربة المصارف العراقية التجارية في تمويل المشاريع ت الدراسة هدف
قتصاد القائم على قوى القتصاد الموجه إلى االات التحول من اسالصغيرة والمتوسطة في ظل سيا

عتماد على األسلوب الوصفي واألسلوب الكمي التحليلي للبيانات من الحيث تم ا العرض والطلب. 
خالل استخدام بعض المؤشرات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصارف الخاصة. وكان 

 النتائج:  من أهم ما توصلت إليه الدراسة من
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الخاصة التي تقوم بتمويل يس الصناديق والوحدات المصارف التجارية الخاصة في تأس يظهر دور
نشاء الشركة العراقية للكفاالت المصرفية والشركة العراقية لتمويل المشاريع إالمشروعات الصغيرة. 

الصغيرة والمتوسطة للحد من مشكلة البطالة وتأمين قدر من الحاجات األساسية للمواطنين. 
ة والمتوسطة حيث بلغ يع الصغير ساهمت المصارف في إنجاح تجربة الشركة العراقية لتمويل المشار 

 مليار دينار عراقي. 25ستثمار حجم اال
 

 في الصغر متنادهي التمويل ( بعنوان "أثر4113) Planet Finance مؤسسةدراسة . 54
 مصر"

 ؛مصر الصغر في متناهيةاريع المش ألصحاب المتاحة التمويلية الخدمات أثر على ركزت الدراسة
 الصغر متناهي التمويل قياملضمان و  ؛مصر في الصغر متناهي التمويل في الشركاء لمساعدة
. حيث والتمكين ،االقتصادية والتنمية الفقر، حدة بتخفيف المتعلقة الجوانب في االجتماعية برسالته
 لتحديد ؛المعرفية النظم وتعدد المشاركة منهج من كجزء الكمية والكيفية عتماد على األساليبالتم ا

 ٠٧٤٢ختيار عينة عشوائية ااألثر، حيث تم  السوق، وتقييم في الطلب ثوبح العميل، خصائص
مصر. وكان من أهم ما توصلت إليه  فى متناهى الصغر التمويل لمؤسسات من عمالء امشارك

 النتائج: الدراسة من
 

، كما عاًما ٩٣ومتوسط أعمارهم  ،من الرجال هممصر  المشاريع الصغيرة فى باحأن متوسط أص
 التمويل أدى .مصر فى اقتصادياً  الفقراء لتمويل القليلة الخارجية أحد المصادر يمثل لتمويلن اإ

 أصحابمن  ىرضهناك  جديد. جديدة والبدء بنشاطاريع مش خلق إلى مصر فى الصغر المتناهى
 التى الحياة نوعيةمقارنة ب الصغر متناهى لتمويلبآلية ا  مصرفي  الصغر متناهيةال عير االمش

 .يعيشونها
 

( بعنوان "استراتيجية االستثمار والتمويل في المشروعات 4117كنجو، عبود  )دراسة . 53
 الصغيرة دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب"

هدفت الدراسة إلى التعرف على ما يميز المشروعات الصغيرة وخصائصها والمعايير المتبعة فيها 
في  االقتصاديةأهمية هذه المشروعات في تنمية الحياة  عن غيرها من المشروعات األخرى، وتبرز

سوريا. وقد قامت بتسليط الضوء على أهم المشكالت التي تعاني منها هذه المشروعات وتعيق 
ولقد أجريت  تطورها ونموها في محاولة للتوصل إلى بعض الحلول واالقتراحات المناسبة لها.

وعات الصغيرة في مدينة حلب، وبينت أن هذه من المشر منشأة  254بلغت الدراسة على عينة 
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نقص التمويل، ضعف الخبرة واإلدارة،  :المشروعات تعاني من العديد من المشكالت من بينها
 وعدم اهتمام الحكومة بمثل هذه المشروعات. ،إضافة إلى عدم وجود نظم معلومات إدارية

 
للمشروعات الصغيرة، مع ذكر  لقد أثبتت الدراسة الميدانية صعوبة وضع تعريف واضح ومحدد

بعض الخصائص لهذه المشاريع. وأن أهم المشكالت التمويلية التي تواجه هذه المشاريع هي عدم 
 كفاية األموال المقدمة من قبل المؤسسين لمد هذه المشاريع بمتطلباتها. 

 
 ئر فيالجزا طرف من المعتمدة "اآللياتبعنوان  (4114باللطة، مبارك وآخرون )دراسة . 51

 والمتوسطة" الصغيرة المشروعات تمويل
 الصغيرة المشروعات تمويل في الجزائر تبنتها التي اآلليات البحث عنهدفت الدراسة إلى 
 الذي يسمح بالشكل المؤسسات الجزائرية، الراهنة لتأهيل االقتصادية التحوالت والمتوسطة في ظل

الدراسات في  وتحليل على توصيف دراسةالت تمدعاالدولية، حيث  السوق واقتحام باالستمرارية لها
 :أهمها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت هذا المجال. وقد

 
 والمشاكل االحتياجات تحديدو  والمتوسطة، الصغيرة والمؤسسات البنوك بين العالقة وتوطيد تفعيل

 النظام يتيحها التي إلمكانياتل الجيد االستخدام من المؤسسات هذه تتمكن لكي ؛بالتمويل المتعلقة
 والمتوسطة الصغيرة والصناعات للمؤسسات التمويل إمكانيات تحسينب يسمحوالذي  البنكي

نشاء النمو اإلبداع، مجال في مزاياها من باالستفادة  .عمل مناصب وا 
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 الدراسات األجنبية. 7.4
16. Das, Anupam, & Khan, Syeed, (2012) “Is Grant-Aid More 
Effective than Concessional Loans? Evidence from a Dynamic 
Panel of Sub-Saharan African Countries” 

"دهل المساعدات في شكل منح أكثر فعالية من القروض الميسرة؟ دليل من اللجنة بعنوان  دراسة 
 الديناميكية لدول الصحرا  األفريقية؟"

 
تأثير ذو أهمية للمساعدات الخارجية على النمو هل هناك  :سؤالين: أوالعن البحث أجاب 

 يناالقتصادي؟ ثانيا: هل المنح أكثر فاعلية من القروض في تعزيز النمو؟ ولإلجابة عن هذ
بيانات  ةللسلس Generalized Method of Moments (GMM) م طريقةاستخدتم ا، السؤالين

 امن خالل هذه الطريقة، تمكنو . 2446-5265دولة من الصحراء األفريقية  للفترة الزمنية  22من 
نتائج الأ عن العوامل التوضيحية/التفسيرية. وتبين شفحص الجوانب الداخلية التي قد تنو من مراقبة 

ية من المساعدات في شكل قروض ميسرة. وفي المتوسط لثر فاعكأن المساعدات في شكل منح أ
 في دول الصحراء األفريقية. ليس ملحوظا و االقتصادي يعتبر تأثير المساعدات اإلجمالي على النم

 
17. Akram, Muhammad & Mansoor, Hafiza Hadia, (2011) “An 
Empirical Analysis of Impact of Foreign Aid on Economic Growth: 
The Case of Pakistan” 

ة "تحليل تجريبي ألثر المساعدات الخارجية على النمو االقتصادي: حالبعنوان دراسة 
 باكستان"

 
في باكستان. ويستخدم  االقتصاديتحليل آثار المساعدات الخارجية على النمو  الدراسة إلى تهدف

من خالل تطبيق نموذج انحدار  2442-5224في الفترة زمنية في هذه الدراسة سالسل بيانات 
و  Breusch-Pagonواختباري   OLS Regressionالمربعات الخطية/العادية الصغرى 

Durbin-Watson . ستساعد هذه الدراسة مؤسسات الحكومة في معرفة آثار المساعدات الخارجية
يذكر بالنمو  وتبين النتائج أن المساعدات الخارجية مرتبطة بشكل العلى النمو االقتصادي. 

 رجية المباشرة، لكنستثمارات الخاالى القصير والطويل مع استبعاد الباكستان على المد االقتصادي
 زال هناك عالقة سلبية.ال ت
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18. Furuoka, Fumitaka & Munir, Qaiser, (2011) “An Empirical 
Analysis of the Motivations Behind Foreign Aid Distribution” 

 تحليل تجريبي لمحفزات ورا  توزيع المساعدات االجنبية"دراسة بعنوان "
 

بتخصيصها كمساعدات للدول النامية، حيث الدول المتقدمة قامت مخصصات التي اليناقش البحث 
كانت سياسات المساعدات دوما محل للكثير من النقد. وأحد االنتقادات البارزة هي أن مخصصات 
المساعدات الخارجية لم يتم تحديدها وفقا لحاجة الدول المتلقية لها. ويبحث البحث في المحددات 

اعدات الخارجية الثنائية أو متعددة األطراف لمخصصات مساعدات التنمية الرسمية، بما ذلك المس
. تبين النتائج التجريبية الطبيعة المعقدة لمخصصات المساعدات 2445-2444في المدة الزمنية 

المساعدات إلى تقديم مساعدات أكبر إلى الدول النامية  يمانحتحفيز أنه قد تم ، كما الخارجية
 السكانية األقل مساعدات خارجية أكثر.  تم منح الدول ذات التعدادتحيث األكثر فقرا، 

 
19. Tiwari, Aviral Kumar, (2011) “Foreign Aid, FDI, Economic 
Freedom and Economic Growth in Asian Countries” 

 مو االقتصادي في الدول االسيوية"دراسة بعنوان "المساعدات الخارجية والحرية االقتصادية والن
 
لـ  االقتصاديةالمساعدات الخارجية واالستثمارات الخارجية المباشرة والحرية فاعلية بحث ختبر الي

. ويتضمن النموذج المساعدات الخارجية واالسثمارات الخارجية المباشرة والحرية اأسيوي ابلد 22
زمنية  سلوالقوى العاملة ورصيد رأس المال. وقد تم تنفيذ إجراء التقييم على بيانات سال االقتصادية

. ومن أجل التحليل، تم استخدام البيانات الجدولية الثابتة 2442 – 5222ية في الفترة سنو 
والمتغيرة، وقد بينت النتائج أن الزيادة في الحرية المالية ورصيد رأس المال المحلي هي عوامل 
يجابيا في النمو  هامة تؤثر على النمو االقتصادي. وكذلك أن التوقع العمري لعب دورا هاما وا 

على النمو  للتدفقات الكبيرة من المساعدات القتصادي. وللمساعدات الخارجية أثرا سلبياا
 االقتصادي. 
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20. Okpukpara, Benjamin, (2009) “Strategies for Effective Loan 
Delivery to Small–Scale Enterprises in Rural Nigeria” 

فاعلة للمشاريع الصغيرة للمؤسسات الريفية في دراسة بعنوان "استراتيجيات لتقديم القروض ال
 نيجيريا"

 
لمشروعات لقرض مميزات وأفضل ممارسات الحصول على إلى التعرف على ت الدراسة هدف

أصحاب المشاريع أبيا وانامبرا بسبب الكثافة العالية من  منطقتيأجريت الدراسة في حيث  .الريفية
من  554الدراسة  ت. استهدفأصحاب المشاريع من ةائيعشو ة عينتم اختيار و في المناطق الريفية، 

. باإلضافة إلى ذلك، إستجابة صحيحة 536الحصول على بيانات من ، وقد تم أصحاب المشاريع
. وقد توصلت الدراسة ريفيةإقراض مؤسسة  34تم جمع المعلومات أيضا من عينة عشوائية من 

 :إلى
الريفية هو سداد ى إقراض أصحاب المشاريع اإلقراض عل أهم العوامل التي تحفز مؤسساتأن 
. أن قراضإلقل حظا في التمويل من قبل مؤسسات اأن المشاريع الزراعية هي ض السابقة. أو القر 

في فرصة الحصول على قرض من قبل مؤسسات  امهم ملكية األصول الثابتة تعتبر عامال
ورا في الحصول على قرض من قبل ن العامل الجندري قد لعب دألوحظ  اإلقراض للمشاريع الريفية.

 مؤسسات اإلقراض.
 

21. Ekanayake, E. M., & Chatrna, Dasha, (2009) “The effect of 
foreign aid on economic growth in developing countries” 

 نمو االقتصادي في الدول النامية"دراسة بعنوان "تأثير المساعدات الخارجية على ال
 
في الدول النامية. وتم تحليل هذه  االقتصاديثار المساعدات الخارجية على النمو آدراسة حلل الت

دولة من الدول النامية في  25سنوية لمجموعة من الدول عددها بيانات سل اآلثار باستخدام سال
من خالل و . 2442-5224الكاريبي في الفترة الزمنية  آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر

في الدول  االقتصاديجية يمكنها تعزيز النمو ستطالع فرضية أن المساعدات الخار حث تم االب
النامية. تم اختبار الفرضية باستخدام سالسل بيانات متعددة األبعاد حول المساعدات الخارجية، 

ي حين وكذلك تفسير الفروق اإلقليمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتيتنية ودول منطقة الكاريبي. وف
عدات الخارجية آثار أن نتائج الدراسات السابقة مختلطة بشكل عام، تبين هذه الدراسة أن للمسا

 في الدول النامية.  االقتصاديتعلق بالنمو مختلطة فيما ي
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22. Radelet, Steven, (2006) “A Primer on Foreign Aid” 
 "نظرة على المساعدات الخارجية"دراسة بعنوان 

 
ع المساعدات وأثرها والجدل حول تنظيم افالتوجهات في المساعدات ودو اسة در التستطلع 

تبدأ بالنظر إلى حجم المساعدات ومن يقدمها ومن يتلقاها. كما تناقش الدوافع حيث المساعدات، 
ستعرض الدليل اخر. كما آلالمتعددة وراء المساعدات وأهدافها والتي يتضارب بعضها مع بعضها ا

القة بين المساعدات والنمو، والذي ينقسم بين أبحاث ال تجد عالقة وأبحاث التجريبي بوجود ع
أخرى تجد عالقة إيجابية )على األقل في ظل ظروف معينة(. كما تدرس بعض التحديات الرئيسية 
لجعل المساعدات أكثر فاعلية بما في ذلك المشاكل األساسية والفرعية وقضية الشرطية المتعلقة 

 قة بدراسة بعض المقترحات الرئيسية لجعل المساعدات أكثر فاعلية.  وتختم الور  ،بذلك
 

23. Chachi, Abdelkader & Hassan, Abul, (2003) “Financing Small 
and Medium Businesses: The British Experiment” 

 "دراسة بعنوان "تمويل المنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة: بالمملكة المتحدة
 

ة والمتوسطة في ر لقاء الضوء على تمويل المنشآت الصناعية والتجارية الصغيإ إلىدراسة تهدف ال
ة ومدى سهولة أو صعوبة الحصول عليها. ر دة وعلى مختلف مصادر التمويل المتوفحالممكلة المت

تساهم  يطانياويخلص البحث إلى القول بأن المنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة في بر 
ي بريطانيا فن هناك مصادر كثيرة للتمويل أوأنه بالرغم من قتصاد الوطني، مساهمة كبيرة في اال

والتي قد تعود بالفائدة الكبيرة  االقتصاديةمن والشفافية، إال أن بعض المشاريع ألوقدر كبير من ا
ا أو في الحصول على االقتصاد الوطني تفشل في الحصول على التمويل الالزم في بداية مشواره

 أزمات مالية أثناء عملها.  وعلى الدعم الالزم عندما تواجه مشاكل أ
 

 الدراسات السابقة على التعليق . 2.3
 أهميةالصغيرة أكدت على وعات ر دراسات السابقة التي تناولت المشمما الشك فيه أن ال

% مــن المنشــآت فــي 24 تمثل أكــثر مــنها حيث أنصغيرة على االقتصاد الوطني الوعات ر المش
 .ةالالزموالتسهيالت والتمويل نجاح هذه المشاريع يجب تقديم يد العون وإلبلــدان النامية ال
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كانت الدراسات السابقة غنية بالمعلومات من حيث تناولها للمشروعات الصغيرة وأهميتها وسبل 
ثره في التنمية أت التمويل الدولي و تمويلها وأهم المعوقات التي تواجها، باإلضافة إلى أنها تناول

حكومية وأنواع المساعدات التي تقدمها الدول القتصادية وعالقته في تمويل المنظمات غير الا
 االستبانةالدراسات السابقة عدة أدوات لجمع البيانات: منها استخدمت الكبرى للدول النامية. حيث 

 .نوات سابقةن سمسالسل زمنية بيانات وكذلك ة، يوالمقابالت الشخص
 

عالقته و الدولي التمويل ومما يالحظ على الدراسات السابقة، أنها لم تتطرق إلى موضوع الربط بين 
 ،الصغيرة للمشروعات اإلنتاجية األنشطة دعم فى سيفيدالذي  الصغيرة المشروعات دعمفي 

سات على دور بين الدرا إختالفكان هناك حيث  المشروع، كبير على استمرارية  بشكل ويساعد
 ،يجابية ملحوظةإحيث كانت المساعدات الدولية في بعض الدرسات ذات  ،ةيالمساعدات الدول

لذلك تطرقت هذه الدراسة إلى دراسة  ؛والبعض اآلخر لم يستطع تحديد أي أثر لهذه المساعدات
 المساعدات الدولية المقدمة للمشروعات الصغيرة وعالقتها في استمراريتها وتطويرها.

 
العاملة في  استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرةالمساعدات الدولية في  عالقةتعتبر دراسة 

تناقش بين المساعدات قطاع غزة الممولة من قبل مؤسسات اإلقراض من الدراسات التي تربط و 
ن المساعدات الدولية التي تم دراستها سابقا تختص على إحيث  ،الصغيرةروعات شمالدولية وال

قتصاد الوطني، حيث ستناقش الدراسة الجوانب المتعلقة في استمرارية الؤسسات األهلية أو االم
 ، انتاجيتها، وزيادة عدد العاملين.ةالصغير روعات المش
 

مناقشة وعرض اإلطار النظري وتحديد عناصر في وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة 
سات السابقة لتوفير الوقت التي اعتمدت عليها الدر  ، باإلضافة إلى المراجع والمقاالتاالستبانة
 .والجهد
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 الصغيرة والمساعدات الدولية وعات الثاني: المشر  الفصل
 

 
 

 الصغيرة وعات األول: المشر  المبحث
 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو الثاني: المساعدات الدولية  المبحث
 

 صغيرةبرنامج إنعاش المشاريع ال الثالث: المبحث
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  الصغيرةوعات األول: المشر  المبحث
 
 مقدمةال

وتحتل أهمية بالغة  االقتصاديةالصغيرة بأنواعها المختلفة محط أنظار المؤسسات وعات ر تعد المش
في التنمية بغض النظر عن درجة تطورها  في المجتمعات المحلية والدولية، كونها تلعب دوراً 

 أشكالها.  ختالفاو 
 

حتياجات المالية والبشرية الخاص الرائد في إنشاء المشروعات الصغيرة نظرا لقلة اويعد القطاع ال
لحكومة لقدرتها على تأمين للشركات الكبيرة واها، تاركا المشروعات الكبيرة ئالمطلوبة إلنشا

جريدة ) المالية الكبيرة ومستلزماتها والتي يصعب على القطاع الخاص أو األفراد تأمينها حتياجاتالا
 . (2453القتصادية، ا
 

هتمت بإقامة ودعم المشروعات الصغيرة كونها وسيلة اقتصادية وغاية الذا فإن معظم دول العالم 
جتماعي وتحقيق االستقرار الفي توفير فرص العمل وتحقيق ا ياجتماعية لما لها من دور أساس

 المجتمع. يحتاجها التي والخدمات السلع لبعض الذاتي االكتفاء
 

قت الحاضر تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام المتنفذين وواضعي السياسات في مختلف وفي الو 
دول العالم، فقد قامت العديد من الدول مثل اليابان والصين والواليات المتحدة وألمانيا وغيرها بدعم 

 ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويينم ؛وتشجيع هذا النوع من المشروعات
 . (2454)الصوص،  االقتصادي واالجتماعي

 
لذلك تعد هذه المشروعات مهمة بالنسبة للدول النامية، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها 

يجاد إقتصادي، وحاجتها المتزايدة إلى الوضعها ا منلما تعانيه هذه الدول  نظراً و الدول النامية 
)فلسطين أون الين،  %23قدر معدل البطالة بـفرص عمل للتقليل من حجم البطالة ففي فلسطين ي

2453) . 
 

الصغيرة، خصائصها والمعيقات التي تعترضها، روعات شالتعرف على مفهوم المسيتم لهذا 
 قتصاد الفلسطيني.الومصادر تمويلها وعالقتها با
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 الصغيرةروعات تعريف المش أواًل: 
 أجرتها ت الصغيرة، حيث أظهرت دراسةلقد اختلف الباحثون بإيجاد تعريف محدد وموحد للمشروعا

شروعات الم عن ادولي اقتصادا 532في أكثر من  تعريف أكثر من هناك نأب الدولية العمل منظمة
حيث تختلف التعريفات من دولة إلى أخرى بسبب عدة محددات ومعايير ( ILO, 2013)الصغيرة، 

 خرى.منها: عدد العمال، حجم رأس المال، حجم المبيعات ومعايير أ
 

بناء على بيانات جمعها والصغيرة والمتوسطة  الصغر فقد عرف البنك الدولي المشروعات متناهية
باستخدام معيار عدد العمالة وحجم المؤسسة حيث تعتبر المؤسسة التي يعمل فيها من عدة دول 

اًل عام 54إذا كانت توظف أقل من  عمال بمشروع متناهي الصغر والمشاريع الصغيرة 54أقل من 
(World Bank, 2010). 
 

يطاليا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى ا  ففي الواليات المتحدة األمريكية، و 
 344عامل، في اليابان حتى  244عامل، في السويد لغاية  254عامل، في فرنسا اقل من  544

ت التي توظف آهي المنشعاماًل، في حين أنها في الدنمارك  22عامل، في كندا واستراليا حتى 
، أما عامال 24قل من أذا عمل فيها إصغيرة وعات ر عاماًل. وفي الفلبين تعتبر المش 54لغاية 

 2قل من أعامل والمتناهية الصغر بعدد  544قل من أاالتحاد األوروبي عرف المشاريع الصغيرة 
 .(Ayyagari, 2005)عمال 

 
 ،% من مجمل المؤسسات الفلسطينية24الي الصغيرة حو وعات ر يحتل قطاع المش وفي فلسطين

نه لم يتم تحديد تعريف محدد لهذه المشاريع أفي تشغيل األيدي العاملة، إال  مهماً  حيث يلعب دوراً 
نما تم ا % من المؤسسات في 22عتماد على عدد العاملين في تلك المشاريع، حيث تشغل الوا 

-24% من المؤسسات بتشغيل 2ن تقوم عامال في حي 52-5قطاع غزة والضفة الغربية ما بين 
   .(2443)اإلحصاء الفلسطيني،  عامال 54
 

وأن  ،العمالحسب معيار عدد  وعاتر كثير من الدول اعتمدت تصنيف المشومما سبق نرى أن 
التعريفات بين  ختالفامن المالحظ أيضا بعض الدراسات اعتمدت معيار تغطية رأس المال و 

، الصغيرةروعات مية، مما يجعل من الصعوبة تحديد تعريف محدد للمشالدول المتقدمة والدول النا
 البسيطة اإلنتاجية على الفنون أعمالها في وتعتمد فيها العاملين أعداد لكن غالبيتها تتسم بمحدودية

 .(2452، العرادي) تكوينها في
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 من ديدالع هناك ، فإنالصغيرة من دولة إلى آخرىوعات ر هذه التعريفات للمش ختالفاومع 
من  غيرها عن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات يزيتم خاللها من يمكن التي واألسس المعايير

  المعايير:  هذه أهم ومن األخرى، مؤسساتال
شاريع الصغيرة على على الخصائص الوظيفية للمعتمد ي: حيث المعيار النوعي/الوظيفي .5

فتقارها امع  ءةملكيتها والكفاونوع محدودية سوق سلعتها واإلدارة الشخصية ألعمالها، 
 .(2446)السكارنة،  ستفادة من تمويل رأس المالالل

 
للحد من التباين في وضع  وضعت الكمية التي المعايير من العديد كمي: هناكالر ايمعال .2

تعريف دقيق منها )حجم العمالة، حجم المبيعات، قيمة الموجودات، التركيب العضوي لرأس 
 (2443)ونوغي،  يم، مستوى الخدمات المقدمة، التكونولوجيا ... إلخ(اإلداة والتنظ المال،

 ألهميتهما في هذا البحث:و 
 صعوبات هناك أن إال .هلسهولة تحديد استخدامانتشارا و ا: ويعتبر األكثر ةالعمال حجما. 
 ذلك يرجع العمالة و حجم معيار ستخدامبا والمتوسطة الصغيرة المشروعات تعريف في
 :(2443التالية )رابح وآخرون،  األسباب إلى

 .النمو مستويات وتباين النامية البلدان ظروف ختالفا -
 .البلد نفس وفي آلخر فرع من الصناعة ظروف ختالفا -
 رأس المال على العمالة تكثيف لىإ يميل والذي المستخدم التكنولوجي المستوى -
 .النامية البلدان في

 المال رأس لمعيار وفقا الصغيرة المؤسسات رأس المال المستثمر: حيث تم تعريف . ب
 األصول تمويل في األجل المستعمل طويل يقصد به رأس المال وعادة ما المستثمر

 .(2443)محفوظ، الثابتة للمشروع 
 

 ،متناهية الصغرهي المشروعات و في هذه الدراسة دراستها يتم س التيوعات ر ولتحديد أنواع المش
 مشاريع هي الصغر متناهيةوعات ر المش نإلتعريف التالي "اركيز على التتم ولغايات هذه الدراسة 

 وقد أفراد 5 من أقل المشاريع هذه توظف ما . وعادة"الرسمي غير في القطاع الحجم صغيرة أعمال
 في لألسرة الوحيد الدخل مصدر الصغر متناهيةوعات ر المش البيت. وتكون مركزها خارج يكون
وعات ر المش هذه على األمثلة دخله. ومن مصادر من اآخر  رامصد تكون األحيان وقد غالب
 األسواق في البيع ومواقع الخشب مشاغل الخياطة، مشاغل الجزئي، البيع الصغر أكشاك متناهية

 .(6، ص2446)إليا،  "باإلضافة إلى تربية الطيور والدواجن
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صغيرة  غير رسمية : هي مشروعاتالمشروعات الصغيرة لغايات هذه الدراسةيمكن وضع تعريف و 
ويكون عادة مركزها هو أشخاص من داخل أسرة المشروع  3تعمل على توظيف أقل من  مالحج

 داخل البيت، وتقوم بتسويق بضاعتها من خالل بيع التجزئة أو بسطات في األسواق العامة.
 

 الصغيرةروعات ثانيًا: خصائص المش

 لهذه إال أن الدول بين عليه تفقد مومحد واضح تعريف وجود عدم رغميالحظ مما تقدم أنه 
خصائص التي يمكن من خاللها أن يتم تمييزها عن باقي المشروعات، ومن ال بعضروعات المش

 أهم هذه الخصائص:
 

 سهولة التأسيس .5
س المال المطلوب أعنصر السهولة في إنشاء هذه المشاريع مستمد من انخفاض مستلزمات ر 

يق منفعة أو فائدة جل تحقأمن صحابها ألدخرات العائلية على المإلنشائها، حيث أنها تستند 
 .(2442)الوسط،  ساسيةألا همحاجاتتلبي 

 
 العاملين. عددقلة  .4

 في اوحيد قد يعمل أنه بالملكية حيث تفرد مالك المشروعالصغيرة وعات ر المشالمعروف على 
كونوا من الطبقة ويتميز أصحاب هذه المشاريع من ذوي الدخل المحدود وعادة ما ي المشروع،

يساعدهم  دخل تحقيقفي  لمساعدتهم ؛المعدمة التي تحاول أن تجد وسيلة في هذا المشروع
فراد أوقد يتعاون بعض  ،والهبات المساعدات على االعتماد كتساب الحياة الكريمة و عدماعلى 

 .(2454)الصوص،  بأجر وأحياناً  أجر العائلة في العمل بدون
 

 الوضع القانوني .4
ها في تسجيلها و غير مسجلة، حيث اليقوم أصحابها ومالكوعات ر ما تكون هذه المشعادة 
لتجاوز القوانين الضريبية  ن لديها أي صفة قانونيةو كبالدوائر الحكومية للدولة وال ت رسميا

 .(2445)نصراهلل، 
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 موقع ومكان العمل .3
تسويق سلعته إما من ب يقومو  المنزل الصغيرة أعمالهم غالبا منأصحاب المشروعات  يمارس

 ,Planet Finance) المنزل أو من بسطة متنقلة في األسواق المحلية مكان قريب من
2008.) 

 
  الموارد محدودة .1

 لألسرة أو للفرد فعال الموارد المتاحة وهي موارد محدودة، الصغيرة عادة ما تستخدم المشروعات
عن طريق األجل في  الموردين المحلية، التي تحصل عليها من ، أو الخاماتداخل المنزل

 (.2455أغلب األحيان )الفليت، 
 
  عالية المخاطرة .6

تالف ا  نخفاض األسعار، نفوق و اتواجه المشاريع عدة مخاطر داخلية أو خارجية مثل 
جتياحات الواإلغالقات وا ء المتكررنقطاع الكهرباا، و المنافسة المنتوجات، جودة المنتج، زيادة

 .خاصةوقطاع غزة  قتصادي في فلسطينبها الوضع االالتي يمر اإلسرائيلية 
 

 الصغيرة وعات ر المش معوقات ثالثًا:
 من مشروع ألخر من وتختلفدي إلى تعثرها تؤ المعوقات  من المشروعات الصغيرة مجموعة تواجه
مسار المشروع وقد تهدد وجوده ونموه، ويجب التطرق  على تأثيرها شدتها وخطورتها ومدى حيث

 .سباب المؤدية لدراستنا في هذا البحثاألليها لكونها أحد والتعرف ع
 :يلي فيما المعوقات هذه أهمد رص يمكنو 
عن طريق القروض حيث يصعب تأمين  لمالية وتأمين التمويل المحلي أوضعف الموارد ا  .5

  (.2443)عنتر و بلوناس،  التسديد على القدرة وعدم ت ااالقتراض وتأمين الضمان شروط
إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية، الفتقار أغلب القائمين على هذه  االفتقار  .2

 (.2444)فرحان،  المشروعات على الخبرة والقدرات التنظيمية واإلدارية والفنية والتسويقية
ارتفاع معدالت التعثر نظرا لضعف ربحية هذه المؤسسات مما يعوق قدرتها على سداد   .3

 .(2454)بنك قطر للتنمية،  مع مؤسسات اإلقراض القروض ومن ثم تتعرض لمشكالت
 ظل والتدريب في بالبحوث االهتمام التدريبية والقوى العاملة الماهرة وعدم الكفاءات نقص  .4

 .(2453)زعرب،  التطور التكنولوجي
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ضعف القدرة على التغلب على التكاليف المنخفضة للمنافسين األكثر كفاءة خاصة المؤسسات   .5
 .(2455)ناصر ومحسن،  نشط في نفس المجالالكبيرة التي ت

استعمال اآلالت القديمة في عمليات اإلنتاج، وارتفاع سوء اإلنتاج وتردي النوعية بسبب   .6
أسعار المواد األولية الجيدة فضاًل عن صعوبات االستعانة بالكوادر المهنية والعناصر الفنية 

 (.2443)عنتر و بلوناس،  عيةالمدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسيطرة النو 
 

على المعوقات  ءوهذا ما دفع الباحث لتحديد المتغيرات التي سوف يتم دراستها في هذه الدراسة بنا
 .والتي تؤدي إلى تعثر المشروعات الصغيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة

 الصغيرة صادر تمويل المشروعات م رابعًا:

ت التي قد تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث ال تتوافر هم المعوقاأيعد التمويل واحد من 
لديهم كافة الوسائل إلقامة مشروعاتهم، كما ال يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك 

 ر التمويل هي:داهم مصأللحصول بموجبها على قروض، ومن 
 المدخرات ة منتكون عادويعرف أيضًا بالتمويل الشخصي، حيث  التمويل الداخلي: .5

رب واألصدقاء في قتراض المالي من العائلة أو األقاالللمالكين أو عن طريق ا الشخصية
)الدماغ،  حتياطاتالالتراكمية في المشروع أو ا من خالل األرباححالة التأسيس، و 

2442) . 
 األخرى، التجارية والبنوك مؤسسات اإلقراضطريق وعادة يكون عن  التمويل الخارجي: .2

 بدخول المال رأس بزيادة التمويل على الحصول أو من الموردين، ئتمانالا على صولوالح
 . (2453المشروع )منتدى األعمال الفلسطيني  في جدد شركاء

 
لحصول على يتم تحديد المصدر المناسب للمشروعات الصغيرة عند تحديد االحتياجات المالية لو 

 التمويل الالزم من خالل المصادر التالية: 
مـن مـدخرات شخصـية وهـي غالبـًا غيـر كافيـة بسـبب انخفـاض معـدل االدخـار  لتمويل الـذاتي:ا -5

فــي الــدول الناميــة، كمــا يمكــن اللجــوء لالقتــراض مــن العائلــة واألقــارب واألصــدقاء وهــذا أيضــًا 
كما يمكن اللجوء إلى مشـاركة  مصدر غير كاف إضافة إلى تدخل هؤالء في شؤون المشروع، 

 . (2442الدماغ، ) الحالة سيتم اقتسام اإلدارة واقتسام األرباحاآلخرين وفي هذه 
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مـــــن المـــــوردين أو مــــــن المســـــتهلكين بالـــــدفع مقـــــدما )منتـــــدى األعمــــــال : التجـــــاري االقتـــــراض -2
ـــم يـــتمكن (2453الفلســـطيني ـــل تصـــبح مرتفعـــة إذا ل ـــة هـــذا النـــوع مـــن مصـــادر التموي ، إن تكلف

إلــى أن المــورد ســوف يزيــد مــن الســعر فــي المشــروع مــن االســتفادة مــن الخصــم النقــدي إضــافة 
 حال عدم الدفع النقدي.

 
يـــتم مـــن المؤسســـات الماليـــة األخـــرى، حيـــث  والرســـمية أالبنوك : الممثلـــة بـــاالقتـــراض الرســـمي -3

ثباتـــات بممتلكـــات اجهـــة الممولـــة بعـــد تقـــديم الســـداد خـــالل فتـــرة زمنيـــة يـــتم االتفـــاق عليهـــا مـــع ال
 .(2452قتراض )العرادي، الة االمشروع أو ضمانات تقوم بتغطية قيم

 
 شــروط بســبب المخــاطر المرتفعــةالوقــد يواجــه أصــحاب المشــروعات الصــغيرة الصــعوبة فــي تحقيــق 

معـدالت الفائـدة علـى القـروض المقدمـة مـن ضافة إلـى ارتفـاع باإل، المصاحبة لهذا النوع من التمويل
طها يكــون فــي األغلــب محلــي ن نشــاألباإلضــافة غالبــا مــا يــتم رفــض طلبــات تمويلهــا  طــرف البنــوك

 (.2452يزيد من مخاوف مؤسسات التمويل )العرادي، 
 

 خامسًا: أدهمية المشروعات الصغيرة

تحتل المشــروعات الصــغيرة نسـبة كبــيرة مــن المنشــآت العاملة فــي العديــد مــن دول العــالم فــي 
 مالة والحد من البطالة .ساس للعألنها تمثل المستوعب اإمراحــل نمو مختلفة. حيث 

تساهم المشروعات الصغيرة في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تساهم المشروعات  .5
 .  (2453)زعرب، قتصاية البنسبة كبيرة في التنمية ا

ل معدة وامتصاص جزء من البطالة وقد تعن طريق فتح آفاق جدي تخفض حجم البطالة .2
 (.2454ومية )الشايب، على الحد من الطلب على الوظائف الحك

الكبيرة في بعض األنشطة التسويقية والتوزيع الصغيرة المشروعات تساعد المشروعات  .3
 (.2446السكارنة، )

ة للدولة وتنميتها ييرادات السيادإلقطاع الضرائب واتساهم المشروعات الصغيرة في  .4
 (.2453زعرب، للتخفيف على موازنة الدولة )
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 الصغيرة باإلقتصاد الفلسطيني ت روعاسادسًا: عالقة المش

في قطاع  الفلسطيني االقتصاد التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ضد لإلغالقات التعسفية نتيجة
 الفردية الملكية ذات الصغيرة المشاريع % من23الصغيرة  المشروعات معظم انحصرت غزة فقد
 المشاريع على تعتمد التي زةغ قطاع في الفلسطينية األسر نسبة بلغت حيث ،(2453)زعرب، 

 لخسائر االقتصادية المشروعات وتعرضت %(،25حوالي للدخل رئيسي كمصدر) األسرية الصغيرة
غالق وتدمير وقصف االنتفاضة الثانية ءمنذ بد باهظة اقتصادية  أثرت المشروعات من كثير وا 

 المختلفة االقتصادية شطةلألن الخسائر إجمالي تقدر حيث، المستغلة اإلنتاجية الطاقة تراجع على
 .(2445، نصراهللدوالر ) مليار 10 من أكثر 2002 منتصف فلسطين حتى في
 
المعابر الرئيسية والمؤثر الداخلي الفلسطيني من انقسام انب المؤثر اإلسرائيلي المعيق بإغالق بج

طوير الوضع تجاهات التي تساعد في تالال أن المساعدات الدولية أحد اإ ،بين الضفة وقطاع غزة
 (.2445)ماس، الفلسطيني 

 
 الصغيرة ومساندتها، حيث  اإلقراض برامج دعم على العمل ن على ضرورةو لذلك يرى الكثير 

 إنعاشية خطط أي في ذلك المنظَّم، وتضمين غير االقتصاد وفعاليات المهمَّشة الفئات تستهدف
 .(2445التمويل )ماس،  لحشد السلطة تعدها
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 الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو الدولية  لمساعداتا :الثاني المبحث
 

 مقدمة
نظرا للدور المهم والحيوي الذي تقوم به المساعدات الدولية المقدمة من الدول المتقدمة والكبرى في 
دعم وتمويل الدول النامية بقصد مساعدتها لتحقيق أهدافها اإلنمائية وتحسين مستويات المعيشة 

 . لشعوبها
 

دت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من تاريخ المساعدات الدولية قيام مؤسسات متعددة حيث شه
 اتها بالوصول للفئات المطلوبة وبتحقيق األهداف المطلوبةدتساهم دولها في تأمين مساع

 :األولى ،مرحلتين رئيستيندولية على تدفق المساعدات ال(، وفي فلسطين كان 2455)شالل، 
أوسلو وكان نمط المساعدات مستقًرا، وتصدرت دول االتحاد األوروبي والواليات  أعقبت اتفاق

، حيث بلغت قيمة 2444-5224 المتحدة األمريكية واليابان الجهات المانحة خالل الفترة
 مليون دوالر أمريكي، وذلك بغرض تطبيق اتفاقية السالم بين االحتالل( 3263)المساعدات

تصدرت الدول العربية و  بالعديد من التقلبات، :ا تميزت الفترة الثانيةبينم ،والسلطة الفلسطينية
 (.2452)الشيخ،  واإلسالمية الجهات المانحة

 
لذلك سيتم التعرف على المساعادت الدولية، مصادرها، أشكالها وأهدافها، كما سيتم التعرف على 

 ولي في المجتمع الفلسطيني. الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كونها أحد مصادر التمويل الد

 المساعدات الدوليةأواًل: 
 تعريف المساعدات الدولية. 5

ن تمويل و تعددت تعاريف المساعدات الدولية، حيث يعتبرها البعض منح، أو هبات وقد يعتبرها آخر 
 دولي لبعض البرامج، ويمكن ذكر بعض هذه التعريفات:

   
الت الصعبة، وهي عبارة عن مصادر حقيقية يتم "تعتبر المساعدات الدولية أحد مصادر العم

تحويلها عبر الدول، وتشتمل هذه المساعدات على المنح والقروض الميسرة، وتهدف عمومًا إلى 
زالة أسباب التوتر واحتواء العنف الذي  ،تحقيق أهداف سياسية واقتصادية :عدة أمور من أهمها وا 

 .(5 ، ص2442يضر بمصالح الحلفاء االستراتيجية" )مقداد، 
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 بشكل أو مباشر بشكل سواء الدولة عليها تحصل النقدية( التي أو األموال )العينية عن عبارة "هي
 أو هيئات أو أفراد المانحين هؤالء يكون وقد خارجها أو البالد داخل مانحين في من مباشر غير

 عندما ينتج والذي موازنتها في العجز من جزء تغطية بهدف وذلك أو مالية مصرفية مؤسسات
 منه" جزء أو المبلغ أصل برد الدولة من تعهد دون نفقاتها، قل منأ الدولة إيرادات تكون

 .(24، ص2442)أبومصطفى، 
 

(، OECD( التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )DACوعرفت لجنة المساعدة اإلنمائية )
( 5ية، والمساعدة التقنية، سلع والتي )والذي يحدد المساعدات الدولية على أنها التدفقات المال

)باستثناء المساعدات المقدمة  والرفاه االجتماعي كهدف رئيس االقتصاديةمصممة لتعزيز التنمية 
 ,Radelet)مدعومة  اأو قروض ا( وتقدم منح2تنموية( )اللألغراض العسكرية أو لألغراض غير 

2006, P 4). 
 
 والقروض المنح الرسمية كل تمثل ريف هو"أنهاأن أنسب تع( 45، ص 2452 ،زعزوع)رى تو 
 سلع شكل فى أو موارد نقدية شكل فى كانت سواء الفقيرة، الدول إلى الغنية الدول من متيازيةالا

 الخارج من والفنيين الفنية كالخبراء المساعدات مثل مادية غير عناصر شكل فى أو غذائية، ومواد
 الدول فى والتنمية النمو زيادة معدالت بهدف وذلك ية،المحل البشرية للقوى التدريب برامج أو

 إلى باإلضافة األقل، على % ٠٢حوال  المعونات هذه في المنحة عنصر يكون أن على النامية،
 الغنية الدول من مقدمة معونة المزايا الجمركية وكذلك المديونية جدولة إعادة أو إسقاط أن اعتبار
 .الفقيرة الدول إلى
 
كونه تعريف جامع للمنح والمساعدات الدولية ( 2452بتعريف )زعزوع، خذ لى األإحث الباميل وي

 النامية. التي تتلقاها الدول
 
 أشكال المساعدات الدولية . 4

من خالل تتبع المساعدات والبرامج التمويلية للدول الغنية، يالحظ أن لهذه المساعدات أهدافها 
أشارت تقارير محلية ودولية إلى أن جزءًا من  ى، حيثالخاصة والتي تأخذ أكثر من شكل أو مسم

)قيطة،  جل، إضافة إلى المنح والهباتألطويلة ا تلك المساعدات كان يأتي على شكل قروض
2442). 
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 :(2452ويمكن تحديد أشكال المساعدات على النحو التالي )زعزوع، 
 منح وهبات 
 معونات نقدية ومعونات عينية 
 قروض ميسرة وقروض صعبة 

 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي في فلسطين إلى أن المساعدات الدولية بيانات ظهرت أفمثال، 

% من المساعدات 54ما يزيد عن  تبين أن حيث وهبات، منح شكل على جميعها تكن المقدمة لم
 ان الجزء األكبر منها قروض ميسرةقروض وك شكل على الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية كانت

 .(2445س، )ما
 
 المساعدات الدولية  مصدر. 4

ما بشكل غير مباشر عن طريق مؤسسات  يكون مصدر المساعدات إما مباشرة من بلد إلى آخر وا 
الدعم الدولية. ومن هذه المؤسسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بنوك التنمية اآلسيوية 

 حدة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيواألفريقية، واألمريكية، ومختلف وكاالت األمم المت
(Radelet, 2006).  تعتبر الواليات بالدوالر لمساعدات المقدمة للدول الناميةمن حيث إجمالي او ،

 .(Radelet, 2006)المتحدة باستمرار المانحة األكبر في العالم 
 

: 2444إلى  5224منذ عام  ومن خالل تتبع المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينيىة
مليون  362مليون دوالر، وتليها اليابان بمبلغ  435حوالي تقدمت بالواليات المتحدة أن  يالحظ

لمانيا بمبلغ وأمليون دوالر،  525سبانيا بمبلغ أ تليهامليون دوالر و  252دوالر، ثم النرويج بمبلغ 
، موقع http://www.ust.edu/open/library/mang/18/18.pdf) مليون دوالر 542

 .(26/2/2454زيارته بتاريخ إلكتروني تمت 
 

% 644ازدادت المساعدات الخارجية للفلسطينيين بأكثر من  2442إلى  2444وخالل الفترة من 
بشكل تناقصت المتحدة  مساعدات الواليات إال أنمليار دوالر أمريكي سنويا.  3.25ووصلت إلى 

 (.2442 ،% )ماس5% إلى 52مطرد خالل الفترة من حوالي 
 
 
 

http://www.ust.edu/open/library/mang/18/18.pdf
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 أدهداف وشروط المساعدات الدولية . 3
فبعضها متعلق مباشرة بالتنمية ، ىتختلف أهداف ودوافع المساعدات الدولية من دولة إلى أخر 

الخارجية. وخالل الحرب ، حيث يتم تحديدها بناء على العالقات السياسية والسياسة االقتصادية
كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي المساعدات للتنافس على دعم استخدمت الباردة، 

فعال لدعم التنمية. وقد استخدمت البلدان النامية مع قليل من االعتبار ما إذا كانت المساعدات 
دير لبلدانهم في جميع أنحاء الصين وتايوان المساعدات في محاولة لكسب التأييد والتقاستخدمت 

مساعداتها لمستعمراتها السابقة كوسيلة لالحتفاظ ه يالعالم. وتقوم بعض الجهات المانحة بتوج
 (.Alesina and Dollar, 2000) ببعض النفوذ السياسي

 
ها فيمرغوب الغير طر أللتحييد الجماعات وا ؛الدول ضافة لتقديم مساعدات يتم من خاللها دعمإلبا

 .(Radelet, 2006)لتنظيمات اإلرهابية مثل ا
 
في مكافحة  مم المتحدة أن التأخير والمماطلة في تقديم المساعدات يؤدي إلى إعاقة التقدمرى األتو 

، على الرغم من أنه أقل أهمية كونه أحد األسباب لتقديم المساعدات (2454، الفقر )األمم المتحدة
 المساعدات. من االعتبارات السياسية في قرارات تخصيص

 
لمقدم الواليات المتحدة األمريكية لالنسبة ما بالنسبة لتقديم المساعدات المختلفة للسلطة الفلسطينية بأ

 (:2444لتحقيق ثالثة أهداف رئيسة وهي )لبد،  األكبر للمساعدات
مكافحة وتحييد ومنع )اإلرهاب( ضد )إسرائيل( من قبل الفصائل الفلسطينية والمنظمات أ. 

 حة األخرى.     المسل
. استدامة االستقرار والرخاء في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو التعايش السلمي مع ب

 )إسرائيل(.
 . االستجابة لالحتياجات اإلنسانية ومنع مزيد من عدم االستقرار، خاصة في قطاع غزة.ج
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 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  :ثانياً 
 مقدمة

مريكية الدولية عندما قدمت الحكومة األمريكية المساعدات المالية والتقنية بدأت المساعدات األ
 5242الطارئة إلعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والذي كان ضمن خطة مارشال )من 

من  -( الهادفة تحديدًا لتوفير االستقرار ألوروبا، اعتبرت المساعدات األمريكية الدولية5255إلى 
وسيلة لتحقيق هدف  -القرارات في الواليات المتحدة األمريكية في ذلك الوقت يظر متخذوجهة ن

شتراكي على الأساسي وهو ضمان األمن القومي األمريكي من خالل الحد من التأثير السوفيتي ا
 & Lawson)هذه الدول وكسب انحيازها نحو المعسكر الرأسمالي األمريكي أثناء الحرب الباردة 

Tarnoff, 2011)  باإلضافة إلى هدف آخر وهو التسويق للواليات المتحدة األمريكية عن طريق ،
 (.USAID, 2013)نتاج في الدول النامية إلالحد من الفقر وزيادة ا

 
التي لم تكن سوى برنامج أداة مساعدة طارئة وليس برنامج دائم  -بعد انتهاء خطة مارشال

أشكال المنظمات المنوط بها إدارة المساعدات ، تدرجت 1951يونيو  30في  -للمساعدات 
، إدارة 1953في  Mutual Security Agencyالخارجية األمريكية منها وكالة األمن المشترك 

، وذراعها 1954في  International Cooperation Administration (ICA)التعاون الدولي 
، ولكن أي 1957في  Development Loan Fund (DLF)األيمن صندوق اإلقراض التنموي  

من هذه الوكاالت لم تف بالحاجة إلى برامج خارجية للتنمية على المدى الطويل مما أدى إلى نشأة 
 United States Agency for Internationalالوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

Development “USAID” (USAID, 2013.) 
 

ية الدولية تتم عبر العديد من الوكاالت والمنظمات يجب التنويه إلى أن المساعدات األمريك
ولكن سيتم التركيز على الوكالة األمريكية للتنمية (USAIDallNet, 2013) األمريكية الرسمية 

 .(Zanotti, 2013)الدولية ألن معظم المساعدات للفلسطينين تتم من خاللها 
 

 (USAID)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  .5
" لكل والية االقتصاديةة األمريكية للتنمية الدولية نفسها بأنها "المزّود المباشر للمنافع تصف الوكال

أنشئت الوكالة بنص قانون حيث  .(Fleck & Kilby, 2001)في االتحاد األمريكي تقريبًا 
 5265المساعدات الخارجية الذي صادق عليه الرئيس األمريكي السابق جون كيندي في العام 
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(State Department, 2013)  لغرض تنظيم وتنفيذ برامج المساعدات الخارجية األمريكية
. وتعتبر (Rennack, 2010)للدول النامية على المدى الطويل  االقتصاديةوبخاصة المساعدات 

الوكالة المسئولة الرئيسة عن تمرير المساعدات األمريكية للدول التي في مرحلة التعافي من 
. وترتكز أهداف الوكالة حول (USA.GOV, 2013)صالح الديمقراطي إلالكوارث، الفقر، وا

خمسة قطاعات وهي: السالم واألمن، االستثمار البشري،  الحكم بعدل وديمقراطية، النمو 
 .(Lawson & Tarnoff, 2011)نسانية إلاالقتصادي، والمساعدات ا

 
 أماكن عمل الوكالة األمريكية   .4

اطق عديدة عبر مكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم وحسب البرنامج عملت الوكالة األمريكية في من
المخطط له لكل دولة بحيث يتم إغالق مكتب الوكالة عند انتهاء العمل ببرنامج التنمية المخطط 
وتحقيق أهدافه المنشودة مثل إنهاء مهمة بعثة الوكالة في جنوب كوريا، وتركيا، أو مثلما حدث في 

-USAID) 2452تب الوكالة بطلب من الحكومة الروسية في سبتمبر روسيا حين ُأغلق مك
RUSSIA ،2453 تشرف على تنفيذها عبر  ابرنامج 5222(. تدير الوكالة األمريكية حاليًا

دولة حول  544متعهدين من القطاع الخاص، مستشارين، ومنظمات غير حكومية في أكثر من 
 . (55/4/2454، موقع إلكتروني تمت زيارته بتاريخ  /http://map.usaid.gov) العالم

 
 الوكالة األمريكية ومنطقة الشرق األوسط 

حين  5242لم يحظ الشرق األوسط بنصيب كبير من المساعدات الخارجية األمريكية حتى العام 
ألكبر من المساعدات ا .يدسرائيل هي المستفا  سرائيل أرض فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ و إاحتلت 

وخاصة في مجال البحث العلمي العسكري، وكذلك  ،األمريكية "التراكمية" من مساعدات عسكرية
، لهدف حماية المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية وبخاصة االقتصاديةالمساعدات 

ة إلى المساعدات المقدمة ضافإل. با(Sharp, 2010)مين مصادر البترول الحيوية في المنطقة أت
لدول المنطقة التي تربطها عالقة صداقة مميزة مع الواليات المتحدة منذ الخمسينات وهي األردن 

 والمغرب. 
 

شهدت فترة السبعينات ازديادًا ملحوظًا في كم المساعدات األمريكية لمنطقة الشرق األوسط، فمنذ 
بدأت مصر تحظى بالكم األكبر من  5222عام  تفاقية السالم بين المصريين واإلسرائيليين فيا

المساعدات الخارجية األمريكية بعد إسرائيل حتى الوقت الحالي. نتيجة لألوضاع السياسية في 
منها:  (MiddleEast, 2013)  تتبنى الوكالة األمريكية برامج تنمية في عدة دول عربية ،المنطقة

http://map.usaid.gov/
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(، اليمن 2455(، تونس )2455(، سوريا )2455( ، ليبيا )5255) -( ، لبنان2443العراق )
-USAIDWBG)  .(5224الضفة الغربية وغزة )-(، وأراضي السلطة الفلسطينية 2444)

History, 2013) 
 

 المساعدات األمريكية للفلسطينيين 
إال أنها كانت تتم  5254برغم أن بداية المساعدات األمريكية للفلسطينيين ترجع إلى ما قبل العام 

ات أمريكية تطوعية غير حكومية لتوفير المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين بعد االحتالل عبر منظم
، أما بالنسبة للمساعدات الحكومية فبدأت منذ الخمسينات ضمن المساعدات 5242اإلسرائيلي في 

 ,USAIDWBG-History)المقدمة لألردن )حيث أن الضفة الغربية كانت تحت الحكم األردني( 
مجاالت تنمية مثل: التعليم والصحة. لم تخصص برامج تنمية للضفة الغربية حتى . في (2013
)انفصال الضفة الغربية عن األردن ووقوعها تحت االحتالل اإلسرائيلي( تم وضع  5262عام 

 Careبرنامج دعم غذائي بإشراف الوكالة األمريكية قامت بتنفيذه منظمة كير الدولية 
International( التي 5225لحين تنامت برامج التنمية للضفة الغربية وغزة )في ، ومنذ ذلك ا

حين تم تعيين ممثل للوكالة لمتابعة  5222كانت تتم عبر المنظمات األمريكية الدولية وحتى عام 
نشئ رسميًا مكتب بعثة الوكالة األمريكية في أ 5224برامجها مقره السفارة األمريكية، وفي عام 

ب توقيع اتفاقية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. حاليًا تشرف الوكالة الضفة الغربية وغزة عق
جتماعية؛ الصحة؛ العلى عدة برامج للتنمية في فلسطين في عدة قطاعات هي: التعليم والخدمات ا

دارة البرامج.االقتصاديةالمساعدات اإلنسانية؛ التنمية   ؛ الديمقراطية، حقوق اإلنسان، والحكم؛ وا 
 
 ال المساعدات الدولية المقدمة في فلسطينأشك .4

تصّنف المساعدات االدولية التي تشرف عليها الوكالة األمريكية بشكل عام حسب األهداف ونوعية 
 ،البرامج ومن ثم تصّنف إلى: مساعدات السالم واألمن؛ االستثمار البشري؛ الديمقراطية والعدالة

. أما بالنسبة (Lawson & Tarnoff, 2011)  يةوالمساعدات اإلنسان ،تعزيز النمو االقتصادي
الديمقراطية، حقوق اإلنسان،  ،للمساعدات المقدمة للفلسطينين فتنوعت ما بين: السالم واألمن

.  اإلنسانية والمساعدات ،االقتصاديةالتنمية  ،جتماعيةالالخدمات ا ،التعليم ،الصحة ،الحكم
( gaza-and-bank-http://www.usaid.gov/west WebsiteUSIAD   تمت زيارته

 . (55/4/2454بتاريخ 
 
 

http://www.usaid.gov/west-bank-and-gaza
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 السالم واألمن: . أ
لمساعدة الدول على تأسيس الظروف واإلمكانيات الفّعالة لتحقيق السالم، األمن، واالستقرار؛ 

يتركز الدعم و  تقرار القومي أو الدولي.ولالستجابة بفعالية للمخاطر المتزايدة على األمن واالس
 األمريكي للفلسطينيين في جانب السالم واألمن على المصالحة والتخفيف من حدة الصراعات

(USAID, 2014).  
 

 الديمقراطية، حقوق اإلنسان، والحكم: . ب
البرامج تهدف هذه البرامج إلى تقوية وتعزيز الديمقراطيات الفّعالة، ونقل الدول التي تتم فيها هذه 

تتوزع برامج الوكالة إلى: دور القانون وحقوق و  على طول سلسلة متصلة نحو ترسيخ الديمقراطية.
 اإلنسان؛ الحكم الرشيد؛ المنافسة السياسية ودعم توافق اآلراء؛ باإلضافة إلى برامج المجتمع المدني

(USAID, 2014). 
 

 الصحة:  . ت
خاصة النساء، األطفال، وغيرها من فئات تهدف هذه البرامج إلى النهوض بصحة المجتمع وب

السكان الضعيفة في بلدان العالم النامية، من خالل التوسع في الخدمات الصحية األساسية، بما 
فيها تنظيم األسرة، تقوية أنظمة الصحة القومية، و معالجة القضايا العالمية واهتمامات خاصة مثل 

 اض المعدية األخرى.فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمر 
رغم أن معظم المساعدات األمريكية في هذا الجانب تتركز في إمدادات المياه والصرف الصحي، 

 منها يذهب أيضًا إلى دعم صحة المرأة والطفل، وتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية اإال أن جزء
(USAID, 2014). 
 

 التعليم:  . ث
ظم تعليم رسمية وغير رسمية عادلة، فّعالة، مسئولة، تهدف البرامج المخصصة للتعليم إلى الرقي بن

براز العوامل التي تضع األفراد في خطر الفقر، اإلقصاء، اإلهمال، أو التعرض لإليذاء.  ومستقرة، وا 
كذلك مساعدة الشعوب على إدارة المخاطر المرتبطة بهم والوصول إلى فرص تدعم مشاركتهم 

السكان على التغلب على الشدائد، التعامل مع الفقر المزمن، التامة والمنتجة في المجتمع. مساعدة 
 و زيادة االعتماد على الذات.  
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جتماعية، القوانين، واألنظمة بالنصيب األكبر من التحظى برامج التعليم الخاصة السياسات ا
 سيالمساعدات األمريكية المقدمة لهذا القطاع، تليها التعليم العالي، ثم أخيرًا التعليم األسا

(USAID, 2014).    
 

 : االقتصاديةالتنمية  . ج
قاعدة عريضة. حيث تتدرج  يقتصادي سريع، مستقر، وذاتهدف البرامج إلى الوصول إلى نمو 

من التجارة واالستثمار أواًل، البنية التحتية،  االقتصاديةالمساعدات األمريكية في جانب التنمية 
قتصاد ليالئم خطط النمو، والقطاع الأسيس ا، تنافسية القطاع الخاص، تاالقتصاديةالفرص 
   .(USAID, 2014) الزراعي

 
 المساعدات اإلنسانية:  . ح

، والتقليل قدر المستطاع ةتخفيف المعاناو تهدف برامج المساعدات اإلنسانية إلى إنقاذ أرواح البشر، 
 الكوارث، والعزل. و  لكل من: الصراعات، االقتصاديةمن التكاليف 

المساندة، و اعدات اإلنسانية للوكالة األمريكية في فلسطين في جانب الحماية، تختص برامج المس
يجاد حلول دائمة لمشكلة الالجئين والمشردين    .(USAID, 2014) وا 
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   الصغيرةروعات برنامج إنعاش المش :ثالثال المبحث
 مقدمة
 2442غربية وغزة في عام وبدأ في الضفة ال للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةبرنامج ممول من هو 

أكاديمية التطوير التربوي  هلدعم المشروعات الصغيرة من خالل تقديم المساعدات، بدأت بتنفيذ
(AEDعن ) مؤسسة إنقاذ الطفل التي تعمل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. طريق 
 

  أواًل: برنامج توسيع واستدامة نطاق الخدمات المالية
هو البرنامج الرئيسي للوكالة  ESAFواستدامة نطاق الخدمات المالية يعتبر برنامج توسيع 

قتصادي الاألمريكية للتنمية الدولية الذي تم من خالله تقديم المساعدات الهادفة لزيادة النمو ا
زيادة واستدامة فرص و الفلسطيني من خالل بناء قطاع مالي أكثر شمواًل في الضفة الغربية وغزة، 

(. MSMEs) الصغيرة، والمتوسطةروعات مات المالية لألسر الفلسطينية والمشالحصول على الخد
بحسب تقييم الوكالة األمريكية لنتائج البرنامج فقد وجدت أنه قد حقق أهدافه على مستوى االقتصاد 

. أما على مستوى Microfinanceحيث ساعد على تطوير إطار قومي للتمويل األصغر  ،الكلي
 مؤسسات التمويل األصغرو لقد قدم البرنامج المساعدة التقنية للبنوك، االقتصاد الجزئي، ف

والمنظمات غير الحكومية. على مستوى المستهلك، عمل البرنامج على زيادة توعية األفراد بأهمية 
المشاركة في القطاع المالي من خالل أنشطة محو األمية المالية وحماية المستهلك، وكذلك ساعد 

على  االقتصاديةلمشاريع الصغيرة الذين تأثروا سلبًا باألوضاع السياسية و البرنامج أصحاب ا
مال ثابت عرفت بشراكة استثمار فلسطين  النهوض مجددًا. تضمن البرنامج أيضًا آلية تمويل رأس

(PIP) ساعد و تحسين وتطوير معدات المشارع الصغيرة والمتوسطة، و ، الذي من خالله تم تمويل
ركة ونقل التكنولوجيا، وتسهيل الوصول إلى األنواع األخرى من تدفقات على خلق مشاريع مشت

وس األموال للمشاريع الناجحة التي بإمكانها التوسع فور حصولها على التمويل الالزم وتوفير ؤ ر 
. المنظمات الشريكة للوكالة األمريكية والتي قامت بتنفيذ (FHI360, 2012)وظائف مستدامة 
، FHI360 ،CHF International ،CARE ،Save the Childrenالمشروع هي: 

ShoreBank Internationalو ،(KDID, 2012) The William Davidson Institute. 
 
 
 
 



39 

 

 : (Microlinks, 2011)بعض النتائج الرئيسية للبرنامج 
  على الخدمات المالية )قرض وادخار( من خالل  اً أسرة ومشروع 33,125حصول

 المؤسسات المالية.
 مليون دوالر من خالل المؤسسات  147سهيل حصول مستفيدين على قروض بقيمة ت

 المالية الشريكة عن طريق أنشطة البرنامج.
 فرصة عمل بواسطة مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر،   50,600خلق أو استدامة

 الصغير، والمتوسط المتمتعة بالخدمات المالية. 
  استفاد من آلية  اصغير  امشروع 50ن خالل مليون دوالر م 26بيع منتجات بما قيمته

 .تمويل رأس المال الثابت
 

 الصغيرة وتحسين سبل كسب العيش للشبابروعات ثانيًا: برنامج إنعاش المش

دعم سبل كسب العيش هو أحد البرامج المكونة لبرنامج توسيع واستدامة نطاق الخدمات نامج بر 
، وهي مؤسسة أمريكية SCIين مؤسسة إنقاذ الطفل ، والذي قامت بتنفيذه على مرحلتESAFالمالية 

دولية تعمل في فلسطين منذ السبعينات من القرن الماضي، بالشراكة مع أكاديمية التطوير التربوي 
AED وهي أيضًا مؤسسة أمريكية دولية تعمل في فلسطين منذ أواخر التسعينات من القرن ،

 .(ESAF, 2011) الماضي
 

ج دعم سبل نامش المشاريع الصغيرة تمت في المرحلة األولى من بر معظم أنشطة برنامج إنعا
شطة تحسين سبل كسب العيش للشباب، أما المرحلة الثانية فتركزت حول أنالعيش باإلضافة إلى 

، ومتابعة أنشطة المرحلة MSMEالصغيرة، والمتوسطة و تطوير المشاريع الغاية في الصغر، 
 .(ESAF, 2011) األولى

 
 5544 أصل من 750ن من المشروع إلى يوصل عدد المستفيدتم تنفيذ البرنامج و  2454في عام 

صاحب مشروع غالبيتهم من النساء، والذين استطاع كل منهم أن يحصل على منح طارئة بقيمة 
سداد ديونهم العالقة لمؤسسات اإلقراض و لمساعدتهم في إعادة تأهيل مشاريعهم  ادوالر $ 254

للحصول على الدفعة الثانية من منحة  750ن ال يمن المستفيد% 62. تأهل MFIsاألصغر 
البرنامج بعد نجاحهم في اجتياز التقييم والشروط الالزمة للحصول على الدفعة الثانية من المنحة. 
سبعون في المائة من هذه المشاريع استطاعت أن تنمو مجددًا محققة زيادة في األصول والدخل، 
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ن تقدموا مجددًا لطلب قروض من مؤسسات اإلقراض يلمستفيدمن ا  %12كما أن ما نسبته 
بعد تمكنهم من سداد قيمة القرض األول. بلغت قيمة القروض المسددة بواسطة   MFIsاألصغر 

 . (ESAF, 2011) ادوالر  114,295المستفيدين من البرنامج 
 

قي األقساط )بعد المستفيدون من المشروع: هم أصحاب القروض الذين اضطروا للتخلف عن دفع با
وكذلك نتيجة للحصار المفروض عليها  2008سداد جزء منها( نتيجة للحرب على غزة في العام 

 منذ فترة طويلة. والذين تنطبق عليهم الشروط المتفق عليها مع مؤسسات اإلقراض األصغر الشريكة
(ESAF, 2011). 
 

 ثالثًا: مؤسسات اإلقراض األصغر الشريكة
 UNRWAغير التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين دائرة التمويل الص .5

تهدف دائرة التمويل الصغير في وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين األونروا إلى دعم التنمية 
وتخفيف الفقر عن طريق االستثمارات وتمويل رأس المال العامل للرياديين الفلسطينيين  االقتصادية

. من أنواع القروض المقدمة: القروض التشغيلية وألصحاب المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا
ن من خدمات يوالتشغيلية المتقدمة وكالهما يستهدف جميع قطاعات مجتمع الالجئين المستفيد

وكالة الغوث، واإلقراض بالضمان الجماعي و يستهدف النساء الفلسطينيات وذلك لتمكينهن من 
 .(2444)الصفدي،  قتصادي المحليالق العمل والنشاط االمشاركة في سو 

 
 ASALAأصالة   -الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال .4

 ، بدأت عملها مؤسسة فلسطينية متخصصة في اإلقراض الصغير للنساء من ذوي الدخل المحدود
لدى  2445م، باسم )مركز المشاريع النسوية( وتم تسجيلها في كانون ثاني من عام 5222عام 

جمعيات األهلية الفلسطينية باسم الجمعية الفلسطينية لصاحبات وزارة الداخلية حسب قانون ال
تتدرج القروض حسب تجربة المقترضة مع المؤسسة كما يلي: قرض جماعي األعمال "أصالة". 
من الممكن الحصول على قرض شخصي بعد تجربة القرض و  سيدة، 56-5لمجموعات من 

 . تهدف المؤسسة إلى:الجماعي مع المؤسسة
 المجتمع في فاعلة لها مشاركة لضمان واجتماعيا اقتصاديا المرأة تمكين في المساهمة . أ

 الفلسطيني
 تدريب،(تتضمن القدرات والتي إنماء خالل من اقتصادياً  المرأة تمكين خدمات وتعزيز تقوية . ب

 ).لألسواق النساء منتجات وصول دعم المرأة االقتصادية، لحقوق التأييد حشد استشارات،
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 .مستدامة فعالية ذات للنساء المالية جمعيةال خدمات تكون أن . ت
 (.2453بشكل مستمر )أصالة،  للجمعية والتنظيمية المؤسساتية القدرات وتقوية تعزيز . ث

 
 FATENمؤسسة فاتن  .4

 ةقراض والتنميإلسم المؤسسه الفلسطينيه لاتحت  5222مؤسسة فلسطينية تأسست في العام 
فرعا. تركز  24ن رفح حتى جنين من خالل )فاتن(، حيث تعمل في كافة محافظات فلسطين م

ن أعلى القروض التنموية وقد تبنت خيار التمويل الصغير كوسيلة لتمكين المجتمعات الفقيرة من 
أوصلت خدمات التمويل الصغير  جتماعية، كماواال االقتصاديةتلعب دورا فاعال في عملية التنمية 

ية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديده، وتخفيض لى المجتمعات البعيدة والنائإوالمتناهي الصغر 
يجابي على إثر أركزت المؤسسة على النساء المقترضات مما كان له  انسب الفقر والبطالة، كم

 لتكون فردا فاعال وناجحا في المجتمع الفلسطينيو  ؛سرتهاأتمكين المرأة من اتخاذ القرار واالرتقاء ب
  .(2444)الصفدي، 
 

 RYADAبرنامج ريادة  .3
، كإحدى أهم البرامج المتخصصة 5225تأسست ريادة لإلقراض والخدمات المالية في العام 

، وذلك في مجال تقديم القروض السكنية و قروض تطوير المشاريع الصغيرة في CHFلمؤسسة 
 ، واتخذت من غزة مقرا لبداية نشاطها.األراضي الفلسطينية

في الضفة   ثالثة فروع  2445وتطوير خدماتها افتتحت ريادة في العام  وبهدف توسيع نشاطها
والخليل، وتابعت سياسة التوسع الجغرافي واالنتشار في  ،الغربية، في كل من رام اهلل، نابلس

 .(Ryada, 2014) وجنين طولكرمافتتحت فرعين آخرين في  2445محافظات الوطن ففي العام 
 

 ACADالمركز العربي للتطوير الزراعي  .1
يوفر مجموعة متنوعة من منتجات اإلقراض التي تتالءم  (ACAD) المركز العربي للتنمية الزراعية

مع متطلبات عمالئها. وتشمل هؤالء العمالء أصحاب المشاريع من المشاريع اإلنتاجية / المشاريع 
من أنواع  .: الخدمات الزراعية والتجارية والصناعية والعامةاالقتصاديةاألنشطة العاملة في مختلف 

القروض المقدمة: قروض النساء اإلنتاجية، القروض متناهية الصغر ألصحاب المشاريع متناهية 
الصغر من الرجال، القروض الصغيرة، التمويل اإلسالمي )مرابحة ومشاركة(، والقروض الشخصية  

(ACAD, 2013). 
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 والتحليل الدراسة في المستخدمة الثالث: المنهجية الفصل
 

 
 

 أواًل: منهجية الدراسة 
 

 ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة 
 

 (االستبانة) الدراسة ثالثًا: أداة
 

 االستبانة وثبات رابعًا: صدق
 

  اإلحصائية خامسًا: المعالجات
 

 سادسًا: اختبار التوزيع الطبيعي
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 مقدمة

ذا الفصل وصفًا كاماًل لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسة يتناول ه
المستخدمة وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صدقها وثباتها، كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي تم 

في  القيام بها في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وينتهي بالمعالجات اإلحصائية التي اعتمدت
 تحليل بيانات الدراسة.

  

 أواًل: منهجية الدراسة 

تم التعرف مسبقًا على جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل اإلطالع على الدراسات 
 المساعدات الدوليةالسابقة المتعلقة بموضوع البحث، ونسعى للوصول إلى دراسة دقيقة لمعرفة 

يرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل الصغروعات في استمرارية المشوعالقتها 
، وهذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات مؤسسات اإلقراض

والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها، وحيث أن المنهج الوصفي 
مختلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التحليلي يتم من خالل الرجوع  للوثائق ال

للوصول إلى المعرفة الدقيقة و  ؛التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث
والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الدراسة، كما أنه تم 

في جمع البيانات  االستبانة ستخدامام تة الدراسة، و ستخدام أسلوب العينة العشوائية في اختيار عينا
 األولية.

 
 طرق جمع البيانات:

 تم االعتماد على نوعين من البيانات:
  Primary Sourcesالبيانات األولية  .5

وذلك عن طريق البحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث 
ي موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج وحصر وتجميع المعلومات الالزمة ف

SPSS (Statistical Package for Social Science)   اإلحصائي واستخدام االختبارات
 اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

 Secondary Sourcesالبيانات الثانوية  .2
لكتب والدوريات والمنشورات الخاصة باإلضافة إلى الدراسات السابقة والمراجع تمت بمراجعة ا

العربية واألجنبية والمجالت العلمية والمقاالت على الشبكة العنكبوتية أو المتعلقة بالموضوع قيد 
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استمرارية المشروعات الصغيرة في وعالقتها المساعدات الدولية الدراسة، والتي تتعلق بدراسة 
، وأية مراجع قد تسهم في إثراء العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض المتعثرة

الدراسة بشكل علمي، وتم من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس و 
ور عام عن آخر المستجدات التي الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تص

 حدثت وتحدث في مجال الدراسة.
 

 ثانيًا: مجتمع  وعينة الدراسة

والممول من قبل  2454في عام  ESAFمستفيدة من مشروع من الفئة اليتكون مجتمع الدراسة 
مشروع لديهم مشاريع وقروض متعثرة حسب  254الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من أصل 

ليتم  ؛بالتنسيق مع مؤسسات اإلقراض والتمويل الصغير ESAFة التي قام بها مشروع اإلحصائي
دراسة أثر هذه المساعدات والتوصيات التي يرونها مناسبة. وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من 

وزعت عليهم أداة الدراسة وتم استرداد  ESAFبرنامج  من المنح المقدمة من وااستفاد افرد 344
حقق الشروط المطلوبة تاستبانات نظرا  لعدم  4انة وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد استب 264

أي ما نسبته  استبانة 256لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 
 % من العينة العشوائية.25.33

 

 ثالثًا: أداة الدراسة

 ي:على النحو التال االستبانةوقد تم إعداد 
 ل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.أجإعداد استبانة أولية من  .5
 متها لجمع البيانات.ءاختبار مدى مال لأجعلى المشرف من  االستبانةعرض  .2
 بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. االستبانةتعديل  .3
على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح  االستبانةتم عرض  .4

 إلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم.وا
 تعديل حسب ما يناسب.الإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة و  .5
فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ، ولقد تم تقسيم أعلى جميع  االستبانةتوزيع  .6

 قسام كما يلي: أاالستبانه إلى أربعة 
 .فقرات 5ة الدراسة ويتكون من : يتكون من معلومات شخصية لعينالقسم األول
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 .فقرات 5: يتكون من معلومات حول المشروع ويتكون من القسم الثاني
 .فقرات 2: يتكون من معلومات حول تمويل المشروع ويتكون من القسم الثالث
: يتكون من معلومات حول المساعدات الدولية وتم تقسيمه إلى أربعة محاور القسم الرابع

 كما يلي:
 .فقرة 54نعاش المشروع ويتكون من ا  : استمرارية و ألولالمحور ا

 .فقرات 54 : حجم إنتاج المشروع ويتكون منالمحور الثاني
 .فقرات 4: الزيادة في عدد العاملين في المشروع ويتكون من المحور الثالث
 .فقرات 5: تسديد القرض المتعثر ويتكون من المحور الرابع

 

األربعة حسب مقياس ليكارت الخماسي كما هو موضح في  وقد كانت اإلجابات على المحاور
 .(3-5جدول رقم )

 جاباتإل(: مقياس ا4-5جدول رقم )
 1 3 4 4 5 الدرجة

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا التصنيف

  االستبانة: صدق وثبات اً رابع

(، كما يقصد 5225، يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه )العساف االستبانةصدق 
لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها  االستبانةبالصدق "شمول 

(، وقد 2445)عبيدات وآخرون ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" 
 تم التأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:

 
 لتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: تم اصدق فقرات االستبيان: 
 الصدق الظادهري لألداة )صدق المحكمين( .5

( 2حيث تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من )
أعضاء، من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة في الجامعة االسالمية ومتخصصين في 

( أسماء المحكمين الذين 2دارة والتطوير واإلحصاء. ويوضح الملحق رقم )المشاريع الصغيرة  واإل
قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة. وقد طلب الباحث من المحكمين من إبداء آرائهم في مدى 

مة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة ءمال
ه. ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة للمحور الذي ينتمي إلي

األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو 
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إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية ) الخصائص 
ية المطلوبة من  المبحوثين(، وتركزت توجيهات المحكمين على استخدام مقياس الشخصية والوظيف

ليكارت وعلى حذف بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة إثراء بعض 
 العبارات في بعض المحاور مع إضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.

اها المحكمون تم إجراء التعديالت التي اتفق عليها واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبد
كين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها، وخروجها ممعظم المح

 بالصورة النهائية. 
 

 االستبانةصدق االتساق الداخلي لفقرات  .4
  34ة البالغ حجمها تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعي

مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له وتبين 
تباط دالة عند مستوى داللة أن معامالت االر ( 3-5(، )3-4(، )3-3(، )3-2الجداول من رقم )

 rكبر من قيمة أبة المحسو  rوقيمة  4.45قل من أ(، حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة 4.45)
 صادقة لما وضعت لقياسه. االستبانة،  وبذلك تعتبر فقرات 4.365الجدولية والتي تساوي 

 
 نعاش المشروعا  فقرات المحور األول استمرارية و رتباط بين ال معامل ا(: 4-4جدول رقم )

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط  الفقرة #
 0.023 0.414 عساهمت المنحة في إنعاش عمل المشرو  5
 0.000 0.645 استحقاقات الموردين لتزام المشروع بسداداساهمت المنحة في  2
 0.000 0.785 المشروع بسداد استحقاقات العاملين لتزاماساهمت المنحة في  3
 0.001 0.566 ساهمت المنحة في شراء المنتجات األساسية الالزمة لتشغيل المشروع 4
 0.000 0.630 المنتجات األساسية الالزمة لتطوير المشروع ساهمت المنحة في شراء 5
 0.000 0.667 المطلوب الدخل لتحقيق مناسبة بكميات ساهمت المنحة في زيادة البيع 6
 0.000 0.600 للمنتج  ربح هوامش إبقاء ساهمت المنحة في 2
 0.000 0.624 ساهمت المنحة في المحافظة على األصول الموجودة 2
 0.000 0.698 المنحة في زيادة األصول الموجودةساهمت  2
 0.035 0.386 النقدية التدفقات على ساهمت المنحة في المحافظة 54
 0.016 0.436 تسويقية خدمات ساهمت المنحة في تطوير تقديم 55
 0.000 0.622 ساهمت المنحة في بلوغ زبائن أكثر 52
 0.000 0.719 ساهمت المنحة في فتح أسواق جديدة 53
 0.000 0.651 ساهمت المنحة في تأهيل اليد العاملة من خالل تنمية المهارات 54
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 4.365"  تساوي 22ودرجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 فقرات المحور الثاني حجم إنتاج المشروعرتباط بين ال معامل ا(: 4-4جدول رقم )

 الفقرة #
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 اليةاالحتم

 0.001 0.584 حتياجات الالزمة لإلنتاج الساهمت المنحة في توفير ا 5
 0.007 0.485 ساهمت المنحة في رفع مستوى اإلنتاج  2
 0.000 0.729 ساهمت المنحة في صيانة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج  3
 0.000 0.597 المشروع في المتبعة اإلنتاج ساهمت المنحة في تطوير طريقة 4
 0.003 0.524 ستحداث خط إنتاج جديد في المشروعاساعدت المنحة في  5
 0.001 0.585 ساعدت المنحة في إدخال منتجات جديدة للمشروع 6
 0.000 0.699  المنتج ساعدت المنحة في عملية تسويق 2
 0.000 0.598 المطلوبة المواصفات مع اإلنتاج جودة توافق من ساهمت المنحة في التأكد 2

2 
رفع  ستخدامه فياو   التكنولوجي التطور من ساعدت المنحة في االستفادة

  مستوى اإلنتاج
0.661 0.000 

54 
كتشاف األخطاء في مراحل مبكرة والعمل واساهمت المنحة في مراقبة اإلنتاج 

 على تصحيحها
0.723 0.000 

 4.365"  تساوي 22ودرجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 
فقرات المحور الثالث الزيادة في عدد العاملين في رتباط بين ال معامل ا(: 4-3جدول رقم )

 المشروع

 الفقرة #
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.003 0.524 مالك المشروع أسرة نفسساهمت المنحة  في تشغيل أفراد من  5
 0.000 0.715 مشروعمالك ال أسرة خارجساهمت المنحة في تشغيل أفراد من  2
 0.000 0.605 ستمرارية تعزيز ثقة العاملين بالمشروعاساهمت المنحة في  3
 0.000 0.682 ساهمت المنحة في استحداث وظائف جديدة 4
 4.365"  تساوي 22ودرجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 تسديد القرض المتعثر -ر الرابعفقرات المحو رتباط بين ال معامل ا(: 4-1جدول رقم )

 الفقرة #
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.005 0.498 القروض على المستحقة ساهمت المنحة في تسديد جميع المبالغ 5
 0.040 0.377 ساهمت المنحة في تسديد جزء من المبالغ المستحقة على القروض 2

3 
القروض لدى مؤسسة  ساهمت المنحة في تسهيل إعادة جدولة دفعات

 اإلقراض
0.583 0.001 

4 
بسداد القرض مثل السيولة  المتعلقة التحديات على ساهمت المنحة في التغلب

 النقدية
0.645 0.000 

 0.001 0.565 ساهمت المنحة في الحصول على قرض جديد 5
 4.365"  تساوي 22ودرجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 ساق البنائي لمحاور الدراسةصدق االت 
( يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل 3-6جدول رقم )

، 4.45والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  االستبانةالكلي لفقرات 
الجدولية  rوبة اكبر من قيمة المحس rوقيمة  4.45حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 

 .4.365والتي تساوي 
 

(: معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي 4-6جدول رقم )
 االستبانةلفقرات 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحورعنوان  المحور
 0.000 0.650 نعاش المشروعا  استمرارية و  األول
 0.000 0.759 نتاج المشروعحجم إ الثاني
 0.000 0.659 الزيادة في عدد العاملين في المشروع الثالث
 0.000 0.679 تسديد القرض المتعثر الرابع

 4.365"  تساوي 22ودرجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة  
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  االستبانةثبات فقرات Reliability: 
أكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على أما ثبات أداة الدراسة فيعني الت

(. وقد أجرى الباحث خطوات الثبات 434 ص 5225)العساف،  أخرى األشخاص ذاتهم في أوقات
 على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .5
بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح 

-Spearmanمعامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح )
Brown Coefficient :حسب المعادلة  التالية ) 

1معامل الثبات =   

2

ر

ر

( يبين أن هناك معامل 3-2حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم )
 االستبانةمما يطمئن الباحث على استخدام  0.9056ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان حيث بلغ 

 بكل طمأنينة
 

 (: معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(4-7جدول رقم )

 عنوان المحور المحور
 التجزئة النصفية

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.8717 0.7725 نعاش المشروعا  استمرارية و  األول

 0.0000 0.8616 0.7568 حجم إنتاج المشروع الثاني

 0.0000 0.8978 0.8145 الزيادة في عدد العاملين في المشروع الثالث

 0.0000 0.9043 0.8254 ض المتعثرتسديد القر  الرابع

 0.0000 0.9056 0.8275 جميع المحاور

 4.365"  تساوي 22ودرجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  .2
( أن معامالت الثبات 3-2ل رقم )كطريقة ثانية لقياس الثبات ويبين جدو  االستبانةثبات 

 بكل طمأنينة. االستبانةمما يطمئن على استخدام  0.9272مرتفعة حيث بلغ 
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 (: معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(4-3جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور المحور

 0.8924 14 نعاش المشروعا  استمرارية و  األول

 0.8721 10 إنتاج المشروعحجم  الثاني

 0.9045 4 الزيادة في عدد العاملين في المشروع الثالث

 0.9135 5 تسديد القرض المتعثر الرابع

 0.9272 33 جميع المحاور 

  اإلحصائية ًا: المعالجاتخامس

ديد من األساليب لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام الع
تم ترميز أن ، بعد (SPSSاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي، ولتحديد طول فترة مقياس  وا 
(، 4=5-5) المدى ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب
( ، بعد 4.2=4/5ثم تم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي )

قل قيمة في المقياس  )وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد أذلك تم إضافة هذه القيمة إلى 
 ( يوضح أطوال الفترات كما يلي:3-2األعلى للفترة األولى وهكذا وجدول رقم )

 
 (: مقياس ليكرت الخماسي4-2) جدول رقم

 5.24-5 الفترة
5.24-
2.64 2.64-3.44 3.44-4.24 4.24-5.4 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا درجة التوافر

 1 3 4 4 5 الوزن
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:وفيما يلي مجموعة 



51 

 

وية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة تم حساب التكرارات والنسب المئ .5
 وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.

 
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات  Meanتم استخدام المتوسط الحسابي  .2

ساسية، مع العلم بأنه يفيد في أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األ
علما بان تفسير مدى  (5226ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي )كشك، 

 االستخدام أو مدى الموافقة على العبارة.
للتعرف على مدى انحراف  (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري  .3

ت الدراسة ولكل محور من المحاور استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرا
الرئيسة عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في 
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور 

تشتتها بين انخفض الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات و 
صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات  المقياس ) إذا كان االنحراف المعياري واحدا

 وتشتتها(. 
 .االستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات  .4
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.  .5
 معادلة سبيرمان براون للثبات. .6
 تتبع التوزيع الطبيعي أم السمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل  -اختبار كولومجروف .2

(1- Sample K-S.) 
لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .2

 ". 3والمتوسط الحيادي "
 .. تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر54
  .. اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات55

 اختبار التوزيع الطبيعيسًا: ساد

( لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي Sample K-S -1سمرنوف ) -اختبار كولمجروف 
أم ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات العلمية تشترط أن 

يث أن القيمة نتائج االختبار ح( 3-54يكون توزيع البيانات طبيعيا. ويوضح الجدول رقم )
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( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع sig. > 0.05) 4.45االحتمالية لكل محور أكبر من 
 .ةالطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمي

 
 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي ) (:4-51جدول رقم )
 ة االحتماليةالقيم Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 0.276 0.994 54 نعاش المشروعا  استمرارية و  األول
 0.224 1.045 10 حجم إنتاج المشروع الثاني
 0.180 1.098 4 الزيادة في عدد العاملين في المشروع الثالث
 0.111 1.203 5 تسديد القرض المتعثر الرابع
 0.052 1.353 33 جميع المحاور 
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 الدراسة  : تحليل البيانات واختبار فرضياتبعار ال الفصل
 

 
 

 خصائص عينة الدراسةأواًل: 
  

 ثانيًا: تحليل فقرات محاور الدراسة
 

  الفرضيات صحة ثالثًا: اختبار
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 ة الدراسةأواًل: خصائص عين 

يكية الممول من قبل الوكالة األمر  ESAFاالستبانة على الفئة المستفيدة من مشروع  توزيع تم لقد
 فيما يلي تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي:للتنمية الدولية في قطاع غزة. 

 
 القسم األول: المعلومات الشخصية

 الجنس .5
% من عينة 25.6% من عينة الدراسة من "الذكور" ، وأن 52.4( أن 4-5يبين جدول رقم )

 .ناث"إلالدراسة من "ا
 

 ب متغير الجنس(: توزيع عينة الدراسة حس3-5جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 18.4 47 ذكر
 81.6 209 أنثى

 100.0 256 المجموع
 

فاتن( المشاركة في البرنامج المانحة لإلقراض باألخص )أصالة و ويعزى ذلك إلى أن المؤسسات 
( أن نسبة النساء 2454 ،تقوم بتوجيه دعمها للنساء وهذا ما أكدته دراسة سنابل )سنابل

هو  صغيرة مشاريع إلقامةنساء %، كما يعتقد أن توجه ال25جمالي المقترضين إالمقترضات إلى 
 يحسن دخل مصدر سرتها إليجادأللسهولة التي تقدمها بعض المؤسسات للنساء التي تساهم مع 

لى إعطاء التسهيالت للفئات إتوجه مؤسسات اإلقراض   إلى النسبة تلك عزىكما وت .المالي وضعها
عطائهم األولوية ،في غزةمن النساء همشة الم لقروض م اهسهم في حال إعطائفنأيل لتكف وا 

 .(2444)الصفدي،  الجماعية
 

 العمر .4
عام" ، و  34% من عينة الدراسة بلغت أعمارهم "أقل من 4.3( أن 4-2يبين جدول رقم )

ة الدراسة % من عين32.4عام"، و 44أقل من  - 34% من عينة الدراسة بلغت أعمارهم "22.4
عام 54% من عينة الدراسة بلغت أعمارهم "36.2عام"، و  54أقل من  –44بلغت أعمارهم "

 فأكثر".
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر3-4جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار العمر

 4.3 11 عام 41أقل من 
 27.0 69 عام 31أقل من  - 41
 32.0 82 عام  11أقل من  –31
 36.7 94 عام فأكثر11

 100.0 256 المجموع
 

عام وأكثر  44فئات العمرية أن أصحاب المشاريع هم من الفئات العمرية أكثر من ال ويتضح من
غلب هذه الفئة التسطيع الحصول على وظائف نتيجة لعدم حيازتها للمؤهالت أن أويعزى ذلك إلى 

 اكانت سبب والتي صعبة التي تمر بها المنطقةالمطلوبة ونتيجة لألوضاع االقتصادية والسياسية ال
في توجه البعض للبحث عن المشاريع الصغيرة وهذا ما اتفقت بها الدراسة مع دراسة )منصور، 

 .(2442 ،و)الدماغ (2454، )الشايبو، (2453
 

 المؤدهل العلمي .4
% 2.2ة فأقل"، ومؤهلهم العلمي "ثانوية عام% من عينة الدراسة 23.6( أن 4-3يبين جدول رقم )

مؤهلهم العلمي % من عينة الدراسة 2.2مؤهلهم العلمي "دبلوم متوسط"، ومن عينة الدراسة 
 "بكالوريوس".

 
 دهل العلميؤ الم(: توزيع عينة الدراسة حسب متغير3-4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المودهل العلمي
 83.6 214 ثانوية عامة فأقل

 8.2 21 دبلوم متوسط
 8.2 21 بكالوريوس
 4.4 4 دبلوم عالي

 0.0 0 ماجستير فأكثر
 100.0 256 المجموع
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يالحظ من  الجدول السابق أن السمة الغالبة ألصحاب المشاريع هم ممن لديهم مؤهل علمي أقل 
، ويعزى ذلك إلى أن (2453و)الثالثيني،  (2442من توجيهي حيث اتفقت مع دراسة )الدماغ، 

العمالة  مأما هاالمحتلة بعد إغالق 42فقدت أعمالها في مناطق  قدلفئات غالبا ما يكون هذه ا
 الفلسطينية من غزة.

 
 الحالة اإلجتماعية .3

% من عينة 22.6% من عينة الدراسة "غير متزوجين"، و 5.6( أن 4-4يبين جدول رقم )
 عينة الدراسة "أرامل".% من 5.5و % من عينة الدراسة "مطلقين"  4.2الدراسة "متزوجين" ، و

 
 جتماعيةالالحالة ا (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير3-3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الحالة اإلجتماعية
 1.6 4 أعزب/ة
 92.6 237 متزوج/ة
 0.8 2 مطلق/ة
 0.0 0 منفصل/ة
 5.1 13 أرمل/ة

 100.0 256 المجموع
 

إلى  يعزى ذلك، و ات/ة أصحاب المشاريع هم من المتزوجيالحظ من  الجدول السابق أن غالبي
الوضع المالي  دخل يحسن مصدر إيجادتركيبة المجتمع الفلسطيني الذي يحاول كافة في 

 سرة.ألواالجتماعي ل
 

 عدد أفراد األسرة .1
أفراد"،  5% من عينة الدراسة تراوح عدد أفراد األسرة "أقل من 56.4( أن 4-5يبين جدول رقم )

% من عينة الدراسة تراوح 25.4أفراد"، و 2-5من عينة الدراسة تراوح عدد أفراد األسرة "% 42.4و
 54% من عينة الدراسة تراوح عدد أفراد األسرة "أكثر من 54.2أفراد"، و 54- 2عدد أفراد األسرة "

 أفراد". 
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرة3-1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار سرةعدد أفراد األ

 16.0 41 أفراد 1أقل من 
 48.0 123 أفراد 7 -1
 25.0 64 أفراد 51- 3

 10.9 28 أفراد 51أكثر من 
 100.0 256 المجموع

 
األسر الكبيرة يميلون للمشروعات الصغيرة لمساعدتهم للحد من التدهور ستنتاج أن أفراد الويمكن ا

 ع، وهذا يتناسب محصاء الفلسطينيجهاز المركزي لإلدراسة الاالقتصادي وهذا ما أكدتها 
 في المجتمع الفلسطيني. لألسر ية اعماالجت الخصائص

 
 القسم الثاني: معلومات حول المشروع 

 موقع المشروع .5
% من 24.3% من المشاريع تقع في منطقة "الشمال"، و23.4( أن 4-6يبين جدول رقم )

% 55.2% من المشاريع تقع في المنطقة "الوسطى"، و 32.2 المشاريع تقع في منطقة "غزة"، و
 % من المشاريع تقع في منطقة "رفح".    52.5من المشاريع تقع في منطقة "خانيونس"، و 

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير موقع المشروع3-6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار موقع المشروع
 23.0 59 الشمال

 20.3 52 غزة
 32.8 84 الوسطى
 11.7 30 خانيونس

 12.1 31 رفح
 100.0 256 المجموع

 
المناطق الوسطى كون أن أكثر هذه المشاريع هي  كما ونالحظ أن أعلى نسبة تتركز في

قتصادية، اللتحسين أوضاعهم ا ؛ستحداثهاامشاريع زراعية ليست بالكبيرة يقوم أصحابها ب
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ذلك لتمركز عدد السكان ومركزية مؤسسات  ثم تليها منطقتي الشمال وغزة ويعزى
 اإلقراض.   

    
 نوع المشروع .4

% من المشاريع 4.2% من المشاريع "زراعية )حيواني("، و 42.6( أن 4-2يبين جدول رقم )
% 3.5% من المشاريع "غذائية"، و 2.4% من المشاريع "خدماتية"، و 5.5"زراعية )نباتي("، و 

 % من المشاريع "تجارية".42.2من المشاريع "صناعية"، و 
 

 نوع المشروع توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-7جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار نوع المشروع

 42.6 109 زراعي )حيواني(
 4.7 12 زراعي )نباتي(

 5.5 14 خدماتي
 2.0 5 غذائي
 3.1 8 صناعي
 42.2 108 تجاري

 100.0 256 المجموع
 

ويرجع ذلك إلى  الزراعي الحيواني، القطاع عليه يستحوذ العظمى النسبة أن السابق الجدول يوضح
ويقوم أصحابها والمواشي  واألرانب الطيور تربيةوعات مشر  تسود حيثوعات قلة تكاليف هذه المشر 
 تناسبو  كبيرة ومعرفةخبرة  إلى تحتاج قد الوعات هذه المشر  إن حيث، بتربيتها داخل منازلهم

 .تعليمي البسيطال المستوى أصحاب
 

 ملكية المشروع .4
% من ملكية المشاريع 62.4% من ملكية المشاريع "فردية"، و 34.5( أن 4-2يبين جدول رقم )

 % من ملكية المشاريع "غير ذلك".    5.6"أسرية"، و 
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 ملكية المشروع توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-3جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار ملكية المشروع

 30.1 77 رديةف
 68.4 175 أسرية

 1.6 4 غير ذلك
 100.0 256 المجموع

 
ى للمشروعات هي مشروعات أسرية تقوم األسرة بأكملها العظم النسبة أن السابق الجدول يوضح

في  لمساعدة، وتساعد األسرة على تحسين دخل األسرة واعلى العمل لتحقيق التكافل األسري
 حتياجاتها.ارة كليا على المشروع في تأمين ساأل، حيث تعتمد األعباء األسرية

 
 سنوات الخبرة في المجال .3

% من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في المجال "أقل من 54.2( أن 4-2يبين جدول رقم )
 2أقل من – 4% من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في المجال "22.2سنوات"، و  4

 54أقل من  – 2دراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في المجال "% من عينة ال32.5سنوات"، و
 سنوات فأكثر".  54% من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات الخبرة في المجال "22.2سنوات"، و 

 
 سنوات الخبرة في المجال توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة في المجال
 10.2 26 اتسنو  3أقل من 

 22.7 58 سنوات 7أقل من – 3
 37.5 96 سنوات 51أقل من  – 7

 29.7 76 سنوات فأكثر 51
 100.0 256 المجموع

 
ويدل ذلك على أن أصحاب هذه المشروعات لديهم من الخبرة في مجال العمل يساعدهم على 

 .زيادة في نشاطاتها والعمل على تحسين أوضاعهاال
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 عدد العاملين .1
عامل"، و  2 – 5% من المشاريع بلغ عدد العاملين فيها "22.4( أن 4-54جدول رقم )يبين 
% من المشاريع بلغ عدد 5.6عمال"، و 4 – 3% من المشاريع بلغ عدد العاملين فيها "52.2

 عمال". 6% من المشاريع بلغ عدد العاملين فيها "أكثر من 5.6عمال"، و  6 – 5العاملين فيها "
 

 عدد العاملين توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-51جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار عدد العاملين

 77.0 197 عامل 4 – 5
 19.9 51 عمال 3 – 4
 1.6 4 عمال  6 – 1

 1.6 4 عمال 6أكثر من 
 100.0 256 المجموع

 
الب تكون ه بالغقلة عدد العاملين والتي بينت أن ن خصائص المشروعات الصغيرةأويرجع ذلك إلى 

، تكون غالبيتها مشروعات منزلية ال تحتاج أكثر من عامل مثل تربية الدواجن أسرية/عائلية
 واألرانب.

 
 القسم الثالث: معلومات حول تمويل المشروع 

 نوع تمويل التأسيس .5
ع الممولة كانت "تمويل ذاتي" وبلغ متوسط نسبة  ي% من المشار 25.4( أن 4-55يبين جدول رقم )

الممولة كانت "قرض بفائدة" وبلغ متوسط نسبة التمويل  عيالمشار % من 35.3%، و25.7التمويل 
الممولة كانت "قرض حسن" و بلغ متوسط نسبة التمويل  عيالمشار % من  52.5%،  و25.3
%،  24.5الممولة كانت "مدخرات" و بلغ متوسط نسبة التمويل  عيالمشار % من 2.2%، و 23.2
% من 5.2%، و 25.2مولة كانت "دين" بلغ متوسط التمويل الم عيالمشار % من  54.6و 

 %.55.4الممولة كانت "غير ذلك" بلغ متوسط التمويل  عيالمشار 
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 نوع تمويل التأسيس توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-55جدول رقم )
 نسبة التمويل النسبة المئوية التكرار نوع تمويل التأسيس

 25.7 25.0 123 تمويل ذاتي
 71.3 31.3 154 فائدةقرض ب

 83.2 18.1 89 قرض حسن
 20.1 9.8 48 مدخرات

 25.7 14.6 72 دين
 55.0 1.2 6 غير ذلك
  100.0 492 المجموع

 
ويعزى ذلك إلى السهولة لنوع التمويل هي قروض بفائدة  العظمى النسبة أن السابق الجدول يوضح

، وكما أن التمويل الذاتي اساتها لتمويل المشروعات الصغيرةالتي تقدمها مؤسسات اإلقراض في سي
  يشكل النسبة الثانية لتمويل المشروع والذي يكون في غالب األوقات أقل التكاليف وأقل مخاطرة.

 
 قتراض الرسمي: اال .4

دوالر بانحراف  5.562.2( أن متوسط قيمة القروض الممولة 4-52يبين جدول رقم )
دوالر بانحراف معياري  2.222.5وبلغ متوسط رأس مال المشاريع دوالر،   626.7معياري

$ كمنح مقدمة قريبة للقيم 254ن المؤسسة قد قامت بدفع مبلغ فإ. وكما ذكر سابقا 5.645.25
 القروض التي استفاده منها أصحاب المشروعات الصغيرة.

 
ض ورأس مال القر  (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات3-54جدول رقم )

 المشروع
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 626.7 1167.7دوالر   قيمة القرض
 1645.9 2277.5  دوالر رأس مال المشروع

 
حيث تعتبر  5544 -544أظهرت الدراسات السابقة أن أعلى نسبة من رؤوس األموال تقع ما بين 

( ومن الجدول السابق يتبن أن المتوسط 2442ال، هذه المشاريع قليلة المخاطرة )تطوير األعم
   فئة هذه المشاريع كونها قليلة المخاطرة.الحسابي لقيمة القروض يقع بين 
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 عدد القروض .4
قرض"، و   2 – 5% من المشاريع بلغ عدد القروض لها "23.4( أن 4-53يبين جدول رقم )

% من المشاريع بلغ عدد 4.4قروض" ، و  4 – 3% من المشاريع بلغ عدد القروض لها "55.2
 6% من المشاريع بلغ عدد القروض لها "أكثر من 6.2قروض"، و  6 – 5القروض لها "

 قروض".
 

 عدد القروض توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-54جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار عدد القروض

 73.0 184 قرض 4 – 5
 15.9 40 قروض 3 – 4
 4.4 11 قروض 6 – 1

 6.7 17 قروض 6من   أكثر
 100.0 252 المجموع

 
ويعزى ذلك أن الكثير من أصحاب المشروعات يقوم بالحصول على قرض يساعده في التمويل 

 والبدء في المشروع حيث اليوجد لهذه الفئة مصدر دخل آخر يساعده في البدء في المشروع. 
 

 مصدر القرض .3
در تمويلها "دائرة التمويل الصغير % من المشاريع مص62.3( أن 4-54يبين جدول رقم )
% من المشاريع مصدر تمويلها "المؤسسة الفلسطينية لإلقراض )فاتن("، 52.2)األونروا("، و 

% من 2.4% من المشاريع مصدر تمويلها "الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة"، و 52.2و
 المشاريع مصدر تمويلها "مصادر تمويل اخرى".
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 مصدر القرضعدد القروض  توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-53جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار مصدر القرض

 62.3 157 دائرة التمويل الصغير )األونروا(
 17.9 45 المؤسسة الفلسطينية لإلقراض )فاتن(
 17.9 45 الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة

 0.0 0 برنامج ريادة
 0.0 0 راعيالمركز العربي للتطوير الز 

 2.0 5 غير ذلك
 100.0 252 المجموع

 
ويعزى ذلك إلى انتشار مكاتب دائرة التمويل الصغير )األونروا( في كافة المناطق بعكس 

 المؤسسات األخرى التي قد تقوم بتحديد بعض الفئات التي يتم الموافقة على قرضها. 
 

 دهل يتم الشرا  باألجل .1
% من المواد ال يتم 2.4من المواد يتم شراؤه باألجل بينما % 24.6( أن 4-55يبين جدول رقم )
 شراؤه  باألجل.

 الشرا  باألجل توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-51جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار دهل يتم الشرا  باألجل

 90.6 232 نعم
 9.4 24 ال

 100.0 256 المجموع
 

من أكثر من مجال تمويل كما ذكر  نيستفيدو ن أصحاب المشروعات أمن مالحظة الجدول يتبين 
 ن الشراء باألجل هو أحد مصادر التمويل وله آثاره السلبية في حال التأخر عن السداد.  أسابقا 

 
 المشروع قائم حتى اآلن .6

% من المشاريع  52.4% من المشاريع  قائمة حتى اآلن بينما 42.6( أن 4-56يبين جدول رقم )
 .غير قائمة حتى اآلن
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 المشروع قائم حتى اآلن توزيع عينة الدراسة حسب(: 3-56دول رقم )ج
 النسبة المئوية التكرار هل المشروع قائم حتى اآلن

 42.6 109 نعم
 57.4 147 ال

 100.0 256 المجموع
 

المشاريع قيد الدراسة قد تأثرت نتيجة األوضاع السياسية التي تمر ن أمن مالحظة الجدول يتبين 
 وقد أثرت على بقاء المشروع قائم. بها المنطقة

 
 المشروع فعال .7

 % من المشاريع غير فاعلة  54.3% من المشاريع فاعلة، بينما 45.2( أن 4-52يبين جدول رقم )
 

 المشروع فعالتوزيع عينة الدراسة حسب (: 3-57جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار دهل المشروع فعال

 45.7 117 نعم
 54.3 139 ال
 100.0 256 جموعالم

 

 ثانيًا: تحليل فقرات محاور الدراسة

، وتكون االستبانة( لتحليل فقرات One Sample T testللعينة الواحدة ) Tتم استخدام اختبار 
المحسوبة أكبر من قيمة  tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 

t  من  أكبروالوزن النسبي  4.45)أو القيمة االحتمالية اقل من  5.22الجدولية والتي تساوي
 t%(، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 64

 4.45قل من أ)أو القيمة االحتمالية  5.22-الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قيمة 
مة االحتمالية لها وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان القي %(،64من  قلأوالوزن النسبي 

 .4.45من  أكبر
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  الفرضيات صحة ثالثًا: اختبار

 
تسادهم المساعدات الدولية المقدمة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية األولى. 5
(1.11 ≥ αعلى استمرارية المشروع ). 
 

( والذي يبين آراء أفراد 4-52الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) للعينة tتم استخدام اختبار 
نعاش المشروع( مرتبة تنازليا حسب الوزن ا  عينة الدراسة في فقرات المحور األول )استمرارية و 

 النسبي هي كما يلي:
الوزن النسبي ( و 5)الدرجة الكلية من  4.45المتوسط الحسابي " بلغ 4في الفقرة رقم " .5

وهي  4.444القيمة االحتمالية تساوي أن  و 24.265قيمة اختبار اإلشارة ، 80.23%
"المنحة ساهمت في شراء المنتجات األساسية الالزمة مما يدل على أن  4.45أقل من 

 .، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرةلتشغيل المشروع"
 

والقيمة  %79.06ي الوزن النسبو   3.25بلغ المتوسط الحسابي " 5في الفقرة رقم " .2
"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.إنعاش عمل المشروع"
 

والقيمة % 22.52 الوزن النسبيو  3.23المتوسط الحسابي " بلغ 2في الفقرة رقم " .3
لتزام ا"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.استحقاقات الموردين" المشروع بسداد
% والقيمة 77.50الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحسابي " بلغ 3في الفقرة رقم " .4

 لتزاماهمت في "المنحة سامما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.المشروع بسداد استحقاقات العاملين"

 
% والقيمة 76.48الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحاسبي " بلغ 6في الفقرة رقم " .5

"المنحة ساهمت في زيادة مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.المطلوب" الدخل لتحقيق سبةمنا بكميات البيع
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% والقيمة 76.02الوزن النسبي و  3.24المتوسط الحسابي " بلغ 2في الفقرة رقم " .6
 "المنحة ساهمت فيمما يدل على أن  4.45" وهي أقل من 4.444االحتمالية تساوي "

 موافقة على هذه الفقرة. ، وهذا يعني أن هناكللمنتج" ربح هوامش إبقاء
 

% والقيمة 75.39الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحسابي " بلغ 5في الفقرة رقم " .2
"المنحة ساهمت في شراء مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.المنتجات األساسية الالزمة لتطوير المشروع"
 

% والقيمة 74.77الوزن النسبي و  3.24المتوسط الحسابي " بلغ 55في الفقرة رقم " .2
"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45" وهي أقل من 4.444االحتمالية تساوي "

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.تسويقية" خدمات تطوير تقديم
 

% والقيمة 74.06الوزن النسبي و  3.24 المتوسط الحسابي" بلغ 52في الفقرة رقم " .2
"المنحة ساهمت في بلوغ مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.زبائن أكثر"
 

% والقيمة 73.75الوزن النسبي و  3.62المتوسط الحسابي " بلغ 54. في الفقرة رقم "54
" المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444اوي االحتمالية تس

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.النقدية" التدفقات على المحافظة
 

% والقيمة 72.42الوزن النسبي و  3.62المتوسط الحسابي " بلغ 54. في الفقرة رقم "55
"المنحة ساهمت في على أن  مما يدل 4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.تأهيل اليد العاملة من خالل تنمية المهارات"
 

والقيمة  %71.62وزن النسبي وال 3.52المتوسط الحسابي " بلغ 2. في الفقرة رقم "52
ي "المنحة ساهمت فمما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.المحافظة على األصول الموجودة"
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% والقيمة 66.64الوزن النسبي و  3.33المتوسط الحسابي "  بلغ 2. في الفقرة رقم "53
"المنحة ساهمت في زيادة مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 أن هناك موافقة على هذه الفقرة. ، وهذا يعنياألصول الموجودة"

 
% والقيمة 62.89الوزن النسبي و  3.54المتوسط الحسابي " بلغ 53. في الفقرة رقم "54

" المنحة ساهمت في فتح مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444 االحتمالية تساوي
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.أسواق جديدة"

 
نعاش المشروع(  ا  ول )استمرارية و ألين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور اوبصفة عامة يتب

% وهي أكبر 74.23والوزن النسبي يساوي  4.222، واالنحراف المعياري يساوي 3.71يساوي 
 tوهي أكبر من قيمة  55.635المحسوبة تساوي  t% وقيمة 64من  الوزن النسبي المحايد 

مما يدل على  4.45وهي أقل من  4.444، والقيمة االحتمالية تساوي 5.22الجدولية والتي تساوي 
يجابية على استمرارية المشروع عند مستوى داللة إالمساعدات الدولية المقدمة تؤثر بصورة أن 
(4.45 ≥ α.) 
 

ن نسبة اإلناث في هذه المشاريع أكبر من الذكور أمن خالل مالحظة المشاريع قيد الدراسة نالحظ 
لها  لتحققو حتياجات األسرة التلبي  ؛قتصاديةا تنموية منها أكثر غاثيةإالمشاريع مشاريع  كون هذه

اقتصادي. ومن خالل المنحة التي ساهمت في شراء  قتصادي وتحقق عائدالبعض التقدم ا
 زيادة بيعالتالي أدت إلى سداد المستحقات و المنتجات األساسية الالزمة لتشغيل المشروع و 

( حيث أن التمويل المقدم يوثر بشكل إيجابي في 2454ا يتفق مع دراسة الدماغ )منتجاتها. وهذ
( أن هناك عالقة إيجابية بين التمويل 2442المشاريع الصغيرة وأيضا اتفقت مع دراسة قيطة )

تجاه ال( على أن تمويل المشروعات له عالقة جوهرية با2454تفقت مع دراسة الشايب )ا، و والنمو
 .الموجب

 
ن هذه المشاريع بتكوينها الفردي واألسري يكون رأس مالها صغير، حيث بلغ متوسط إوحيث 

$ تعتبر نسبتها 254$ وكانت قيمة المنحة المقدمة 2277.5حساب رأس مال المشروع للعينة ككل 
المشروع سوف يستفيد بشكل مباشر ويمكن مما يدل على أن % من حجم رأس المال، 34أكثر من 

يجابية على استمرارية ا  كبر و أدت قيمة المنحة المقدمة سوف تؤثر بصورة القول أن كلما زا
المشروع، ومن المالحظ أيضا أن شروط المؤسسة المنحة بالنسبة لقيمة المنحة وتحديد صرف 
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نخفاض أو تأثر المنحة بالتذبذبات المرتبطة االمنحة بما يعادلها بالشيكل اإلسرائيلي حتى ال يتم 
ثر على قيمة المنحة، قد ساهم في تقديم أكبر عائد ؤ سرائيلي الذي قد يبسعر صرف الشيكل اإل

( بضرورة تثبيت سعر صرف الدوالر عند 2453تفق هذا مع دراسة الثالثيني )اللمستفيدين وقد 
 قيمة معينة.
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 (: تحليل فقرات المحور األول )استمرارية وانعاش المشروع(3-53جدول رقم )
المتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

ساهمت المنحة في إنعاش عمل  5
 المشروع

3.95 0.815 79.06 18.708 0.000 

لتزام المشروع اساهمت المنحة في  2
 استحقاقات الموردين بسداد

3.93 0.828 78.59 17.970 0.000 

المشروع  لتزاماساهمت المنحة في  3
 حقاقات العاملينبسداد است

3.88 1.017 77.50 13.759 0.000 

ساهمت المنحة في شراء المنتجات  4
 األساسية الالزمة لتشغيل المشروع

4.01 0.780 80.23 20.765 0.000 

ساهمت المنحة في شراء المنتجات  5
 األساسية الالزمة لتطوير المشروع

3.77 1.001 75.39 12.303 0.000 

 بكميات يادة البيعساهمت المنحة في ز  6
 المطلوب الدخل لتحقيق مناسبة

3.82 0.948 76.48 13.913 0.000 

 ربح هوامش إبقاء ساهمت المنحة في 2
 للمنتج

3.80 0.980 76.02 13.076 0.000 

ساهمت المنحة في المحافظة على  2
 األصول الموجودة

3.58 1.079 71.62 8.562 0.000 

 ساهمت المنحة في زيادة األصول 2
 الموجودة

3.33 1.139 66.64 4.664 0.000 

 على ساهمت المنحة في المحافظة 54
 النقدية التدفقات

3.69 1.094 73.75 10.058 0.000 

 ساهمت المنحة في تطوير تقديم 55
 تسويقية خدمات

3.74 1.036 74.77 11.407 0.000 

 0.000 9.556 74.06 1.177 3.70 ساهمت المنحة في بلوغ زبائن أكثر 52
 0.044 2.022 62.89 1.144 3.14 ساهمت المنحة في فتح أسواق جديدة 53
ساهمت المنحة في تأهيل اليد العاملة  54

 من خالل تنمية المهارات
3.62 1.010 72.42 9.837 0.000 

 0.000 15.635 74.23 0.728 3.71 جميع الفقرات 
 5.22" تساوي 255"" ودرجة حرية 4.45الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة
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تسادهم المساعدات الدولية المقدمة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية. 4
(1.11 ≥ α.على حجم إنتاج المشروع ) 
 

( والذي يبين آراء أفراد 4-52للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
ور الثاني )حجم إنتاج المشروع( مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي عينة الدراسة في  فقرات المح

 هي كما يلي: 
والقيمة  78.13%الوزن النسبي و  3.25المتوسط الحسابي " بلغ 2في الفقرة رقم " .5

"المنحة ساهمت في رفع مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 وافقة على هذه الفقرة.، وهذا يعني أن هناك ممستوى اإلنتاج"

 
% والقيمة 76.25الوزن النسبي و  3.25المتوسط الحسابي " بلغ 5في الفقرة رقم " .2

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.حتياجات الالزمة لإلنتاج"التوفير ا

 
% والقيمة 75.55الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحسابي " بلغ 4" في الفقرة رقم .3

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.المشروع" في المتبعة اإلنتاج تطوير طريقة

 
% والقيمة 74.22الوزن النسبي و  3.25المتوسط الحسابي " بلغ 2في الفقرة رقم " .4

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
، وهذا يعني أن هناك موافقة على المطلوبة" المواصفات مع اإلنتاج جودة توافق من التأكد

 هذه الفقرة.
 

والقيمة االحتمالية  %72.97الوزن النسبي و  3.65الوزن الحسابي " بلغ 2في الفقرة رقم " .5
 " المنحة ساعدت في عملية تسويقمما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.المنتج"

 
% والقيمة 71.02الوزن النسبي و  3.55المتوسط الحسابي " بلغ 54في الفقرة رقم " .6

في  ساهمت "المنحةمما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
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، وهذا يعني أن كتشاف األخطاء في مراحل مبكرة والعمل على تصحيحها"امراقبة اإلنتاج و 
 هناك موافقة على هذه الفقرة.

% والقيمة 67.81الوزن النسبي و  3.32المتوسط الحسابي " بلغ 5في الفقرة رقم " .2
"المنحة ساعدت في دل على أن مما ي 4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.ستحداث خط إنتاج جديد في المشروع"ا
 

% والقيمة 66.33الوزن النسبي و  3.32المتوسط الحسابي " بلغ 6في الفقرة رقم " .2
المنحة ساعدت في "مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.جات جديدة للمشروع"إدخال منت
 

% والقيمة 65.00الوزن النسبي و  3.25المتوسط الحسابي " بلغ 3في الفقرة رقم " .2
"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  0.005االحتمالية تساوي 

 اك موافقة على هذه الفقرة.، وهذا يعني أن هنصيانة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج"
 

% والقيمة 64.38الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحسابي " بلغ 2. في الفقرة رقم "54
"المنحة ساعدت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  0.013االحتمالية تساوي 

، وهذا يعني أن هناك رفع مستوى اإلنتاج" ستخدامه فياو  التكنولوجي التطور من االستفادة
 موافقة على هذه الفقرة.

 
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )حجم إنتاج المشروع(  

% وهي أكبر 71.16والوزن النسبي  يساوي 0.763 ، واالنحراف المعياري يساوي 3.56تساوي 
 tمن قيمة  وهي أكبر 11.700المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 64من  الوزن النسبي المحايد "

مما يدل على  4.45وهي أقل من  4.444، والقيمة االحتمالية تساوي 5.22الجدولية والتي تساوي 
يجابية على حجم إنتاج المشروع عند مستوى داللة إالمساعدات الدولية المقدمة تؤثر بصورة أن 
05.0. 

 

شراء المواد األولية واألساسية لإلنتاج الذي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المنحة ساهمت في 
التي تنعكس بصورة واضحة على المشروع مما يؤدي  يؤدي بصورة مباشرة إلى رفع مستوى اإلنتاج

( أن 2454الشايب ) ةهرت دراسظ، وألى تحسين اإلنفاق على المشروع والمتابعة الدورية للمشروعإ
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سرة، كما أظهرت ألالالزمة ل حتياجاتالا ع ورو شلمحتياجات الالزمة لالالمنحة تساهم في توفير ا
 ثبات العالقة بين التمويل واحتياجات المشروع.إ( ب2454) محمددراسة 

 

 (: تحليل فقرات المحور الثاني )حجم إنتاج المشروع(3-52جدول رقم )
المتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

ساهمت المنحة في توفير  5
 الالزمة لإلنتاج  حتياجاتالا

3.81 0.717 76.25 18.138 0.000 

ساهمت المنحة في رفع مستوى  2
 اإلنتاج 

3.91 0.766 78.13 18.921 0.000 

ساهمت المنحة في صيانة  3
 اآلالت المستخدمة في اإلنتاج 

3.25 1.417 65.00 2.823 0.005 

 ير طريقةساهمت المنحة في تطو  4
 المشروع في المتبعة اإلنتاج

3.78 1.037 75.55 11.992 0.000 

ستحداث اساعدت المنحة في  5
 خط إنتاج جديد في المشروع

3.39 1.163 67.81 5.374 0.000 

ساعدت المنحة في إدخال  6
 منتجات جديدة للمشروع

3.32 1.076 66.33 4.704 0.000 

 ساعدت المنحة في عملية تسويق 2
  نتجالم

3.65 0.959 72.97 10.822 0.000 

 من ساهمت المنحة في التأكد 2
 مع اإلنتاج جودة توافق

 المطلوبة المواصفات

3.71 1.064 74.22 10.692 0.000 

 من ساعدت المنحة في االستفادة 2
ستخدامه او   التكنولوجي التطور

  رفع مستوى اإلنتاج في

3.22 1.397 64.38 2.505 0.013 

المنحة في مراقبة اإلنتاج  ساهمت 54
كتشاف األخطاء في مراحل او 

 مبكرة والعمل على تصحيحها

3.55 1.160 71.02 7.595 0.000 

  3.56 0.763 71.16 11.700 0.000 
 5.22" تساوي 255" و درجة حرية "4.45الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة
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مة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى تسادهم المساعدات الدولية المقد :الفرضية الثالثة. 4
(1.11 ≥ α.على عدد العاملين في المشروع ) 

( والذي يبين آراء أفراد 4-24للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
حسب عينة الدراسة في  فقرات المحور الثالث )الزيادة في عدد العاملين في المشروع( مرتبة تنازليا 

 الوزن النسبي هي كما يلي:
% والقيمة 77.81الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحاسبي " بلغ 3في الفقرة رقم " .5

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.ستمرارية تعزيز ثقة العاملين بالمشروع"ا

 
%" والقيمة 75.78الوزن النسبي "و  3.22المتوسط الحسابي" بلغ 5الفقرة رقم " في .2

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45" وهي أقل من 4.444االحتمالية تساوي "
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.مالك المشروع" تشغيل أفراد من نفس أسرة

 
%" والقيمة 50.39الوزن النسبي "و  2.52لحسابي المتوسط ا" بلغ 4في الفقرة رقم " .3

" على أن سالبة وهذا يدل  tإال أن قيمة  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 المنحة لم  تساهم في استحداث وظائف جديدة".

 
% والقيمة االحتمالية 33.05الوزن النسبي و  5.65الوسط الحاسبي " بلغ 2في الفقرة رقم " .4

"المنحة لم ن سالبة وهذا يدل على أ tإال أن قيمة  4.45وهي أقل من  4.444تساوي 
 مالك المشروع" تساهم في تشغيل أفراد من خارج أسرة

 
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )الزيادة في عدد العاملين في 

% 59.26لوزن النسبي يساوي وا0.682 ، واالنحراف المعياري يساوي 2.96المشروع( تساوي 
وهي أقل )سالبة(  4.224المحسوبة تساوي  t% " وقيمة 64وهي أقل من  الوزن النسبي المحايد "

 4.45وهي أكبر من  0.385، و القيمة االحتمالية تساوي 5.22الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة 
لمشروع عند مستوى داللة تؤثر على عدد العاملين في اعوامل بيئية أخرى مما يدل على وجود 

05.0 
 



74 

 

يعزو الباحث ذلك أن المنحة المقدمة قد ساهمت في تطوير المشروع ضمن العمالة الموجود ولم 
نها أبقت على العاملين في داخل األسرة وعززت أو فاق جديدة للعمالة، آستحداث وفتح أي اتقم ب

ن التمويل من قبل مؤسسات أ( 2442 ،قيطة)راسة وذلك توافق مع دثقتهم للعمل في المشروع، 
وأن  خفض العدد المتزايد من البطالة في المجتمع الفلسطيني.لدولية كان له دور محدود غير مؤثر 

ستحداث االمساعدات الدولية ساهمت باتجاه سلبي نحو تشغيل أفراد من خارج أسرة المشروع و 
 وظائف جديدة.

 
 ت المحور الثالث )الزيادة في عدد العاملين في المشروع((: تحليل فقرا3-41جدول رقم )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

ساهمت المنحة  في تشغيل أفراد  5
 مالك المشروع من نفس أسرة

3.79 1.089 75.78 11.589 0.000 

ساهمت المنحة في تشغيل أفراد  2
 مالك المشروع خارج أسرةمن 

1.65 1.048 33.05 -20.575 0.000 

ستمرارية اساهمت المنحة في  3
 تعزيز ثقة العاملين بالمشروع

3.89 0.779 77.81 18.281 0.000 

ساهمت المنحة في استحداث  4
 وظائف جديدة

2.52 1.411 50.39 -5.447 0.000 

 0.385 0.870- 59.26 0.682 2.96 جميع الفقرات 
 5.22" تساوي 255" و درجة حرية " 4.45الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
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تسادهم المساعدات الدولية المقدمة بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الرابعة. 3
(1.11 ≥ α.على تسديد القرض المتعثر ) 
 

( والذي يبين آراء أفراد 4-25ول رقم )للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جد tتم استخدام اختبار 
عينة الدراسة في  فقرات المحور الرابع )تسديد القرض المتعثر( مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي 

 هي كما يلي:
% والقيمة 77.34الوزن النسبي و  3.22المتوسط الحسابي " بلغ 2في الفقرة رقم " .5

"المنحة ساهمت في على أن  مما يدل 4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه تسديد جزء من المبالغ المستحقة على القروض"

 الفقرة.
% والقيمة 73.36الوزن النسبي و  3.62المتوسط الحسابي " بلغ 3في الفقرة رقم " .2

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
، وهذا يعني أن هناك موافقة ل إعادة جدولة دفعات القروض لدى مؤسسة اإلقراض"تسهي

 على هذه الفقرة.
 

% والقيمة 71.48الوزن النسبي و  3.52المتوسط الحسابي " بلغ 5في الفقرة رقم " .3
في  ساهمت "المنحةمما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
 ، وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرة.القروض" على حقةالمست تسديد جميع المبالغ

 
% والقيمة 70.94الوزن النسبي و  3.55المتوسط الحسابي " بلغ 4في الفقرة رقم " .4

"المنحة ساهمت في مما يدل على أن  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 
، وهذا يعني أن هناك لنقدية"بسداد القرض مثل السيولة ا المتعلقة التحديات على التغلب

 موافقة على هذه الفقرة.
 

% والقيمة 52.34الوزن النسبي و  2.62المتوسط الحاسبي " بلغ 5في الفقرة رقم " .5
مما يدل على أن سالبة  tوكانت قيمة  4.45وهي أقل من  4.444االحتمالية تساوي 

إلى توجه العديد ، وقد يعزى ذلك أيضا "المنحة لم تساهم في الحصول على قرض جديد"
من أصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على قروض جديدة على األسلوب 

 التي لم يتم تنفيذها من قبل المؤسسات الشريكة في فترة تنفيذ المشروع.  المرابحةاإلسالمي/
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع )تسديد القرض المتعثر(  
% وهي أكبر 69.09والوزن النسبي يساوي 1.030 ، واالنحراف المعياري يساوي 3.45تساوي 

 tوهي أكبر من قيمة  7.060المحسوبة تساوي  t%" وقيمة 64من  الوزن النسبي المحايد "
مما يدل على  4.45وهي أقل من  4.444، والقيمة االحتمالية تساوي 5.22الجدولية والتي تساوي 

يجابية على تسديد القرض المتعثر عند مستوى داللة إالمقدمة تؤثر بصورة  المساعدات الدوليةأن 
4.45  =α. 

 

 الدور على تؤكد بيانات ، ولعدم وجودالمنحةها ممولو ب لبايعزو الباحث ذلك للشروط التي يط
اإلقراض حيث يتبن أنها ساهمت في سداد القرض  مؤسسة من تلعبه المنح على القروض الذي

لبات وشروط المنحة التي يتطلب أن يقوم صاحب المشروع بسداد على األقل وذلك بسبب متط
، كما أن المساعدات الدولية لم ستالم الدفعة الثانية من المنحةادفعتين من القرض الحالي ليتم 

من قبل المؤسسات الشريكة. وهذا ما أكدته  تنجح في فتح قروض وآفاق جديدة ألصحاب المشاريع
( عدم وضع األولويات المالية لدي أصحاب المشاريع الصغيرة قد يعيدهم 2453دراسة )الرمالوي 

يصعب الحصول على قرض ن عدم قدرتهم على السداد وتوفير ضمانات أإلى تعثر مشاريعهم و 
 جديد.

 

 (: تحليل فقرات المحور الرابع )تسديد القرض المتعثر(3-45جدول رقم )
المتوسط  الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 

 عياريالم
الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

5 
 ساهمت المنحة في تسديد جميع المبالغ

 القروض على المستحقة
3.57 1.111 71.48 8.272 0.000 

2 
ساهمت المنحة في تسديد جزء من 

 المبالغ المستحقة على القروض.
3.87 1.194 77.34 11.621 0.000 

3 
لة ساهمت المنحة في تسهيل إعادة جدو 
 دفعات القروض لدى مؤسسة اإلقراض

3.67 1.189 73.36 8.985 0.000 

4 

 على ساهمت المنحة في التغلب
بسداد القرض مثل  المتعلقة التحديات

 السيولة النقدية

3.55 1.181 70.94 7.411 0.000 

5 
ساهمت المنحة في الحصول على قرض 

 جديد
2.62 1.617 52.34 -3.789 0.000 

 0.000 7.060 69.09 1.030 3.45 جميع الفقرات 
 5.22" تساوي 255" ودرجة حرية "4.45الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 



77 

 

( بين α ≤ 1.11ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ): الفرضية الخامسة. 1
متوسطات االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة 

لعاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى لنوع المشروع )زراعي، تجاري، ا
 صناعي، خدماتي(.

 
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين 

في قطاع غزة والممولة العاملة  استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرةحول المساعدات الدولية في 
من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى لنوع المشروع )زراعي، تجاري، صناعي، خدماتي، غذائي( 

 :( والذي يبين أن4-22والنتائج مبينة في جدول رقم )
5. F  وهي أقل من قيمة  4.262نعاش المشروع" تساويا  المحسوبة لمحور "استمرارية وF 

وهي أكبر من  4.432قيمة االحتمالية تساوي ، كما أن ال2.25الجدولية والتي تساوي 
مما يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول استمرارية  4.45

 المشروع يعزى لنوع المشروع نعاشا  و 
 

2. F  وهي أقل من قيمة  2.522نتاج المشروع" تساوي إالمحسوبة لمحور "حجمF  الجدولية
مما  4.45وهي أكبر من  4.463ة االحتمالية تساوي ، كما أن القيم2.25والتي تساوي 

لمشروع ا نتاجإحجم يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول 
 .يعزى لنوع المشروع

 
3. F  وهي أكبر من  4.532المحسوبة لمحور "الزيادة في عدد العاملين في المشروع" تساوي

وهي أقل  4.445أن القيمة االحتمالية تساوي  ، كما2.25الجدولية والتي تساوي  Fقيمة 
مما يدل على وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الزيادة في  4.45من 

 .عدد العاملين في المشروع يعزى لنوع المشروع
 

ن الفروق بين فئتي "المشاريع أ (4-23ويبين اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات جدول رقم ) 
. وبالنسبة لبقية و"المشاريع الزراعية ) حيواني(" والفروق لصالح "المشاريع الغذائية" "الغذائية

ن القيمة االحتمالية إالمحاور فال توجد فروق جوهرية في متوسطات استجابات المبحوثين حيث 
 .4.45لكل منها اكبر من 
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وهي   5.252تساوي  المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة Fن قيمة أالنتائج من وبصفة عامة تبين 
، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 2.25الجدولية والتي تساوي  Fأقل من قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين  4.45كبر من أوهي  4.542
قطاع غزة والممولة  العاملة في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرةحول المساعدات الدولية في 

 من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى لنوع المشروع )زراعي، تجاري، صناعي، خدماتي، غذائي( 
 

المبحوثين حول  متوسطات استجابات بين (: نتائج تحليل التباين األحادي3-44جدول رقم )
 المساعدات الدولية تعزى لنوع المشروع

 مجموع المربعات مصدر التباين البيان
درجة 

 حريةال
متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 نعاش المشروعا  استمرارية و 
 0.513 5 2.566 بين المجموعات

0.967 
 

0.438 
 0.531 250 132.632 داخل المجموعات 

  255 135.198 المجموع

 حجم إنتاج المشروع
 1.213 5 6.064 بين المجموعات

2.127 
 

0.063 
 0.570 250 142.519 داخل المجموعات 

  255 148.583 المجموع

الزيادة في عدد العاملين 
 في المشروع

 1.814 5 9.068 بين المجموعات
4.138 

 
0.001 

 0.438 250 109.579 داخل المجموعات 
  255 118.647 المجموع

 تسديد القرض المتعثر
 1.859 5 9.295 بين المجموعات

1.778 
 

0.118 
 1.046 250 261.459 المجموعاتداخل  

  255 270.754 المجموع
)أثر  االستبانةجميع فقرات 

المساعدات الدولية في 
استمرارية المشروعات 

العاملة  الصغيرة المتعثرة
في قطاع غزة والممولة من 

 قبل مؤسسات اإلقراض(

 0.880 5 4.401 بين المجموعات

1.859 
 

0.102 
 

 0.473 250 118.350 داخل المجموعات
  255 122.751 المجموع

 2.25تساوي  4.45" ومستوى داللة 254، 5الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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نوع المشروع )زراعي، (: اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب 3-44جدول رقم )
 تجاري، صناعي، خدماتي، غذائي(

الفرق بين  المحور
 المتوسطات

زراعي 
 )حيواني(

زراعي 
 )نباتي(

 تجاري صناعي غذائي خدماتي

الزيادة في 
عدد العاملين 
 في المشروع

زراعي 
 )حيواني(

 -0.331 -0.617 -0.856* -0.144 -0.234 

 0.097 0.188 0.525- 0.286-  0.331 زراعي )نباتي(
 0.383 0.473 0.239-  0.286 0.617 خدماتي
 0.622 0.713  0.239 0.525 *0.856 غذائي

 0.090-  0.713- 0.473- 0.188- 0.144 صناعي
  0.090 0.622- 0.383- 0.097- 0.234 تجاري
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( بين α ≤ 1.11الفرضية السادسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
متوسطات االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة 

طاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى )الجنس، العمر ، المؤدهل العاملة في ق
 أفراد األسرة، عدد سنوات الخبرة في المجال( العلمي، الحالة االجتماعية، عدد

 
 لدراسة هذه الفرضية سوف نقوم بدراسة الفرضيات التالية:

وسطات ( بين متα ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6.5
االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة 

 العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى الجنس.
 

الختبار الفروق متوسطات االستجابات  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع حول المساعدات الدولية في استمرارية 

غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى الجنس والنتائج مبينة في جدول 
كبر   أوهي   4.265يتبين أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  ( و 4-24رقم )
الجدولية  tة وهي أقل من قيم 5.552المحسوبة المطلقة  تساوي   tوقيمة   4.45من 

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   5.22والتي تساوي 
في استجابة أفراد العينة حول المساعدات الدولية في استمرارية  (α = 4.45)داللة 

المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات 
 اإلقراض تعزى إلى الجنس

 
 المساعدات الدولية تعزى إلى الجنساستجابة أفراد العينة حول  (:3-43دول رقم )ج

 العدد الجنس البيان
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات 
الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة 

 راضوالممولة من قبل مؤسسات اإلق

 0.786 3.433 47 ذكر
-1.118 

 
0.265 

 0.671 3.558 209 انثى 
 5.22" تساوي 254و درجة حرية "  4.45الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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( بين متوسطات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6.2
يرة المتعثرة االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغ

 العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى العمر .
 

الختبار الفروق بين متوسطات االستجابات حول  ؛تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
والممولة من  ،المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة

والذي يبين أن  ،(4-25قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى العمر  والنتائج مبينة في جدول رقم )
الجدولية والتي  Fوهي أقل من قيمة ، 5.463المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fقيمة 

مما  4.45من  كبرأوهي  4.366ن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي إكما   ،2.65تساوي 
على عدم وجود فروق بين متوسطات االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية يدل 

المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى 
  .العمر

 متوسطات بين نتائج تحليل التباين األحادي: (25-4جدول رقم )
 ولية تعزى إلى العمراالستجابات حول المساعدات الد

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

)أثر  جميع فقرات االستبانة
المساعدات الدولية في استمرارية 
المشاريع الصغيرة المتعثرة العاملة 
في قطاع غزة والممولة من قبل 

 مؤسسات اإلقراض(

 0.511 3 1.533 اتبين المجموع

1.063 
 

0.366 
 0.481 252 121.217 داخل المجموعات 

  255 122.751 المجموع

 2.65تساوي  4.45" ومستوى داللة 252، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة   
 

( بين متوسطات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6.3
دولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة االستجابات حول المساعدات ال

 العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى المؤهل العلمي.
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الختبار الفروق بين متوسطات االستجابات حول  ؛تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
والممولة من  ؛متعثرة العاملة في قطاع غزةالمساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة ال

والذي  ؛(4-26قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى المؤهل العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم )
الجدولية  Fوهي أقل من قيمة  4.232المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fيبين أن قيمة 
من  كبرأوهي  4.223المحاور تساوي  ، كما أن القيمة االحتمالية لجميع 2.65والتي تساوي 

على عدم وجود فروق بين متوسطات االستجابات حول المساعدات الدولية في مما يدل  4.45
والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض  ،استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة

 .تعزى إلى المؤهل العلمي

 متوسطات بين تباين األحادينتائج تحليل ال: (3-46جدول رقم )
 االستجابات حول المساعدات الدولية تعزى إلى المؤدهل العلمي

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

)أثر  جميع فقرات االستبانة
المساعدات الدولية في 
استمرارية المشاريع الصغيرة 

لعاملة في قطاع المتعثرة ا
غزة والممولة من قبل 

 مؤسسات اإلقراض(

 0.112 2 0.225 بين المجموعات

0.232 
 

0.793 
 

 0.484 253 122.526 داخل المجموعات

  255 122.751 المجموع

 2.65تساوي  4.45" ومستوى داللة 252، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة   
 

( بين متوسطات α ≤ 4.45ة عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إحصائي .6.4
االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة 
العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى الحالة 

 االجتماعية.
 

االستجابات حول الختبار الفروق بين متوسطات  ؛تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممولة من 

والذي  ،(4-22قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى الحالة االجتماعية والنتائج مبينة في جدول رقم )



83 

 

الجدولية  Fل من قيمة وهي أق، 5.552جميع المحاور مجتمعة تساوي المحسوبة ل Fيبين أن قيمة 
من  كبرأوهي  4.322ن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي إ، كما 2.65والتي تساوي 

على عدم وجود فروق بين متوسطات االستجابات حول المساعدات الدولية في مما يدل  4.45
ؤسسات اإلقراض والممولة من قبل م ،استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة

 .تعزى إلى الحالة االجتماعية

 متوسطات بيننتائج تحليل التباين األحادي : (3-47جدول رقم )
 االستجابات حول المساعدات الدولية تعزى إلى الحالة االجتماعية

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

رات االستبانة)أثر جميع فق
المساعدات الدولية في 
استمرارية المشاريع الصغيرة 
المتعثرة العاملة في قطاع 
غزة والممولة من قبل 

 مؤسسات اإلقراض(

 0.554 3 1.661 بين المجموعات

1.152 
 

0.329 
 

 0.481 252 121.090 داخل المجموعات

  255 122.751 المجموع

 2.65تساوي  4.45" ومستوى داللة 252، 3حرية " الجدولية عند درجة Fقيمة 
 

( بين متوسطات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6.5
االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة 

 رة.العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى عدد أفراد األس
 

الختبار الفروق بين متوسطات االستجابات حول  ؛تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممولة من 

 ( والذي 4-22والنتائج مبينة في جدول رقم ) ،أفراد األسرة قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى عدد
الجدولية  Fوهي أقل من قيمة ، 5.522جميع المحاور مجتمعة تساوي المحسوبة ل Fيبين أن قيمة 
كبر من أوهي ، 4.325مالية لجميع المحاور تساوي ن القيمة االحتإ، كما 2.65والتي تساوي 

مما يدل  على عدم وجود فروق بين متوسطات االستجابات حول المساعدات الدولية في  4.45
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والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض  ،استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة
 .أفراد األسرة تعزى إلى عدد

 متوسطات بين نتائج تحليل التباين األحادي: (3-43جدول رقم )
 أفراد األسرة تعزى إلى عدد االستجابات حول المساعدات الدولية

 مصدر التباين البيان
ع مجمو 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

جميع فقرات االستبانة)أثر 
المساعدات الدولية في 
استمرارية المشاريع الصغيرة 
المتعثرة العاملة في قطاع 
غزة والممولة من قبل 

 مؤسسات اإلقراض(

 0.563 3 1.689 بين المجموعات

1.172 
 

0.321 
 

 0.480 252 121.062 اتداخل المجموع

  255 122.751 المجموع

 2.65تساوي  4.45" ومستوى داللة 252، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

( بين متوسطات α ≤ 4.45ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6.6
االستجابات حول المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة 

لعاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى  عدد سنوات ا
 الخبرة في المجال.

 

الختبار الفروق بين متوسطات االستجابات حول  ؛تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
لة من المساعدات الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممو 

والنتائج مبينة في جدول رقم  ،قبل مؤسسات اإلقراض تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في المجال
وهي أقل من ، 2.324جميع المحاور مجتمعة تساوي المحسوبة ل F( والذي يبين أن قيمة 22-4)

 4.425ن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي إ، كما   2.65الجدولية والتي تساوي Fقيمة 
على عدم وجود فروق بين متوسطات االستجابات حول المساعدات مما يدل  4.45من  كبرأوهي 

والممولة من قبل  ،الدولية في استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة العاملة في قطاع غزة
 .مؤسسات اإلقراض تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في المجال
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 متوسطات بين األحادينتائج تحليل التباين : (3-42جدول رقم )
 االستجابات حول المساعدات الدولية تعزى إلى عدد سنوات الخبرة في المجال

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
"F" 

القيمة 
 االحتمالية

)أثر  جميع فقرات االستبانة
المساعدات الدولية في استمرارية 

تعثرة العاملة المشاريع الصغيرة الم
في قطاع غزة والممولة من قبل 

 مؤسسات اإلقراض(

 1.125 3 3.374 بين المجموعات

2.374 
 

0.071 
 0.474 252 119.377 داخل المجموعات 

  255 122.751 المجموع

 2.65تساوي  4.45" ومستوى داللة 252، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 والتوصياتالخامس: النتائج  الفصل
 

  
 

 أواًل: النتائج
 

 ثانيًا: التوصيات
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 مقدمة

يتضمن هذا الفصل ملخصًا ألهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة، وكذلك 
التوصيات المقترحة في ضوء النتائج والتي قد تساعد في زيادة فاعلية المساعدات الدولية عبر 

لبناء مشاريع صغيرة قادرة على اإلستمرارية  ؛لصغيرة في غزةفي دعم المشاريع ا ESAFبرنامج 
 الصعبة. االقتصاديةفي ضوء األوضاع 

 

 أواًل: نتائج الدراسة

بعد تحليل فقرات الدراسة والتي تم الحصول عليها من أفراد مجتمع الدراسة تم التوصل إلى النتائج 
 التالية:

 
% من عينة ESAF 25.6في برنامج كانت نسبة اإلناث من أصحاب المشاريع الصغيرة  .5

عام فأكثر حيث  44الدراسة، كما كانت نسبة أعمار أصحاب المشاريع الصغيرة من عمر 
 % من عينة الدراسة.   62.2سبتهم نكانت 

% من عينة 23.6ن إنخفاض المستوى التعليمي لغالبية أصحاب المشاريع الصغيرة حيث ا .2
 ة فأقل.مؤهل علمي ثانوية عامالدراسة لديهم 

 2 -5لديهم عائلة مكون من  ESAFكانت نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة في برنامج  .3
 % من عينة الدراسة.42.4أفراد 

%، يليها 32.2النسبة  تغالبية المشاريع الصغيرة تقع في المنطقة الوسطى حيث بلغ .4
%، ثم منطقة رفح بنسبة 24.3%، ويليها منطقة غزة بنسبة 23.4منطقة الشمال 

 %.55.2%، وكانت خانيونس أقل نسبة في أصحاب المشاريع بنسبة 55.2
% ويليها المشاريع تجارية بنسبة 42.6غالبية المشاريع زراعية )حيوانية( بنسبة   .5

 %.52.2%، وكانت المشاريع التجارية بنسبة 42.2
% من عينة الدراسة، وفردية بنسبة 62.4كانت ملكية المشاريع الصغيرة أسرية بنسبة  .6

34.5.% 
كانت نسبة تمويل المشاريع من قبل دائرة التمويل الصغير التابع لوكالة الغوث هي النسبة  .2

 % من عينة الدراسة.62.2األكبر حيث بلغت 
 % من عينة الدراسة، تقوم بشراء موادها عن طريق األجل.  24.6غالبية المشاريع بنسبة  .2
 % من عينة الدراسة.42.6ن آلبينت الدراسة أن نسبة المشاريع القائمة حتى ا .2
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 % من عينة الدراسة.45.2 نآلاة حتى لعا. بينت الدراسة أن نسبة المشاريع الف54
. غالبية عينة الدراسة أجابت أن المنحة ساهمت في شراء المنتجات األساسية الالزمة 55

% أكدوا أن المنحة ساهمت في شراء 75.39%، وأن 24.23لتشغيل المشروع بنسبة 
 ساسية الالزمة لتطوير المشروع.المنتجات األ

% من 22.46. هناك تأييد بأن المنحة المقدمة ساهمت في إنعاش عمل المشروع بنسبة 52
استحقاقات الموردين بنسبة  تزام المشروع بسدادالعينة الدراسة وأنها ساهمت في 

المشروع بسداد  تزامال% من عينة الدراسة، وأن المنحة أيضا ساهمت في 22.52
 % من عينة الدراسة.77.50قاقات العاملين بنسبة استح

% من عينة الدراسة ذكرت أن المنحة ساهمت في 76.48. تبين من نتائج الدراسة أن 53
عينة  % من76.02المطلوب، وأن نسبة  الدخل لتحقيق مناسبة بكميات زيادة البيع

 للمنتج. ربح هوامش إبقاء ن المنحة ساهمت فيأالدراسة أكد  
تسويقية  خدمات % من المستفيدين أن المنحة ساهمت في تطوير تقديم24.22ر . أظه54

% من المستفيدين أكدوا أن المنحة ساهمت في بلوغ زبائن 24.46ن إللمشروع، كما 
 أكثر.

 التدفقات على % من عينة الدراسة أن المنحة ساهمت في المحافظة73.75عتبر ا. 55
لعينة أكد أن المنحة ساهمت في المحافظة % من ا71.62النقدية في المشروع، وأن 
 على األصول الموجودة.

يجابية بكل من إ. أثبتت الدراسة أن المساعدات الدولية كمتغير مستقل تأثر بصورة 56
 استمرارية المشروع، وحجم اإلنتاج، وعلى تسديد القرض المتعثر. 

حوثين حول المساعدات . التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المب52
نها تؤثر بصورة إ، كما لنوع المشروع الدولية في استمرارية المشاريع الصغيرة تعزى

 متوسطة على عدد العاملين في المشروع. 

 ثانيًا: توصيات الدراسة

كن أن تساهم في ممن خالل نتائج الدراسة، يمكن وضع بعض التوصيات التي يرى الباحث أنها ي
 والمساهمة في عالج الضعف والقصور. تعزيز نقاط القوة
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زيادة قيمة المنح المقدمة للمساهمة في زيادة األصول التشغيلية للمشاريع الصغيرة والعمل  .5
على صيانة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج أو استحداث خطوط إنتاج جديدة لزيادة 

 اإلنتاج.
ة اإلدارية والتسويقية لفتح تهم من الناحيءرفع كفاو التركيز على تدريب أصحاب المشاريع  .2

 مجاالت وأسواق جديدة.
ستخدام االتكنولوجي و  التطور من توعية أصحاب المشاريع الصغير على االستفادة .3

 التكنولوجيا في اإلنتاج.
زيادة الدعم المالي للمشاريع الصغيرة كونها أحد الحلول لتوفير فرص عمل جديدة للحد من  .4

 البطالة المنتشرة في قطاع غزة.
توعية المستفيدين بوسائل التمويل األخرى للمقدرة على تخطي المشاكل والمعيقات التي  .5

 واجهتهم للمساهمة في الحصول على قروض جديدة.
دارة المصادر التوعية المستفيدين في إعداد دراسات جدوى للعمل على تحديد ا .6 حتياجات وا 

 ع.ة جيدة للمشرو ر المتاحة للحيلولة لعدم تعثر المشروع وإلدا
  

 ثالثًا: دراسات مستقبلية

أثر المساعدات الدولية على المشروعات الصغيرة الممولة بصيغ التمويل اإلسالمي  .5
 المختلفة.

 العاملة في قطاع غزة.الصغيرة وعات المشر استمرارية في الوطني دور التمويل  .2
 األبعاد السياسية في استمرارية المشروعات الصغيرة. .3
 لى المشروعات الكبيرة العاملة في قطاع غزة.أثر المساعدات الدولية ع .4
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 المراجع

 

 أوال: المراجع العربية

 وأوراق عمل وأبحاث دوريات - 
 Planet Finance" ،دراسة مسحية مصر دراسة في الصغر متنادهي التمويل أثر ،"

 . 2442اإلنمائي وآخرين،  المتحدة األمم مسحية ممولة من برنامج
 الفلسطينية:  األراضي في المعيشة "مستوياتز المركزي، اإلحصاء الفلسطيني، الجها

 .2452، رام اهلل، فلسطين، "4155الفقر،  االستهالك، اإلنفاق،
 " ،2002 :مسح المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي: 

 .2443"، رام اهلل، فلسطين، نتائج أساسية
 " ،2453"، فلسطين، السنوي التقريرأصالة. 
 ،التمويل ، أساسياتدراسية" وحاالت الصغر: نصوص متنادهي التمويل" ،ماركو إليا 

تورينو،  ميدا، جامعة – تمبوس العربية، مشروع المنطقة من دراسية متناهي، حاالت
 .2446إيطاليا، 

 المشروعات الصغيرة تمويل المصارف الخاصة فى "دورأحمد حسين وآخرون، ، بتال 
، العدد 4دارية المجلد إلمجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية وا اق"،والمتوسطة في العر 

2 ،2455.  
 ،المشروعات تمويل الجزائر في طرف من المعتمدة اآللياتمبارك وآخرون،  باللطة 

"، ورقة عمل مقدمة الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة
قتصاديات المغربية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، والمتوسطة وتطويرها في اال

2443. 
 ،قتصادية والسياسية المتالحقة على قطاع االاألزمات أثر " تطوير خدمات األعمال

  .2442، فلسطين، "صغر في قطاع غزةتمويل األال
 الصغيرة والمتوسطة  يعرلمشاا علی إلسالميا ليولتما رثص وأخصائخديجة، " ،خالدي- 

تلمسان، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية  –"، جامعة أبوبكر بلقايد رئازلجاحالة 
 .2454والتحوالت االقتصادية واقع وتحديات، 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Fmedia%2F3856%2F630.pdf&ei=IW4mVKGaCsWXavengZAE&usg=AFQjCNGnWewKDwyNEroVG_0-r5Cw3KnKfw&bvm=bv.76247554,d.bGQ
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Fmedia%2F3856%2F630.pdf&ei=IW4mVKGaCsWXavengZAE&usg=AFQjCNGnWewKDwyNEroVG_0-r5Cw3KnKfw&bvm=bv.76247554,d.bGQ
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 في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات ترقية و تمويل "آفاق ،حساني خوني ورقية،، رابح 
المتوسطة ورقة عمل مقدمة الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة و الجزائر"، 

 .2443وتطويرها في االقتصاديات المغربية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
 ،النهضة،  "، دور المنح والمساعدات األجنبية فى التطوير التنظيمي" ،زينب زعزوع

 .2452المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، 
 لعراقية المجالت األكاديمية "، دراسة بحثية، ا المشاريع الصغيرة والريادة" ،السكارنة، بالل

 . 2446العلمية، 
 التقرير العربي اإلقليمي للتمويل األصغر:  سنابل شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية"

 .2454، تقرير، خر مستجدات القطاع"آستعراض ا
 ورقة مادهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوردها في العالمإسماعيل، " ،شعباني ،"

دورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في عمل مقدمة ال
 .2443االقتصاديات المغربية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

 ،قتصادي الالتمويل الدولي والعمليات اإلقراضية للصندوق العربي لإلنمائي ا" عمار، شالل
دارية، إلر للعلوم االقتصادية وا"، مجلة جامعة النبا(4112-5273)واالجتماعي للفترة 

 .2455، 2، العدد 4المجلد 
 ثر المساعدات الدولية على التنمية االقتصادية في أفي دراسة حول ، "الشيخ، مازن

. 2452" خبر من صفحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية، فلسطين
http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=257  

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين مع استعراض بعض سمير، " ،الصوص
 .2454، وزارة االقتصاد الوطني، قلقيلية فلسطين، التجارب الدولية الناجحة

  ،وير المشاريع في مجال تنمية وتط بعض التجارب الدولية الناجحة "سمير، الصوص
، وزارة االقتصاد الوطني، نماذج يمكن االحتذا  بها في فلسطين –الصغيرة والمتوسطة 

 .2454قلقيلية فلسطين، 
 البحث العلمي، مفهومه، أدواته، " ،كايد عبدالخالق،و عدس، عبدالرحمن و ذوقان،  ،عبيدات

 .2445"، عمان: دار الفكر، وأساليبه
 ،دراسات وقوانين، مملكة البحرين، رة والمتوسطةالمؤسسات الصغي" علي، العرادي "

2452. 
 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكيةصالح حمد، " ،العساف ."

 .5225الرياض: مكتبة العبيكان، 

http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=257
http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=257
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 مشكالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، عبد اهلل وبلوناس عبد الرحمن، عنتر
"، ورقة عمل مقدمة الدورة التدريبية حول تمويل التنافسية وأساليب تطويردها ودعم قدرتها

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغربية، المعهد اإلسالمي 
 .2443للبحوث والتدريب، 

 التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة محمد، بوقوم، شريف و  ،غياض"
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد تنمية"، والمتوسطة ودوردها في ال

  .2442، العدد األول، 24
 ،المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ودوردها في التنمية االقتصادية"، عودة جميل الفليت ،"

 .2455، 52مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد 
 حصا  واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماعيةمبادئ اإل" ،كشك، محمد بهجت ."

 .5226دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية، مصر، 
 استراتيجية االستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة دراسة عبود  كنجو، " ،كنجو

"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب
 .2442دلفيا، الخامس، جامعة فيال

 ،5223الدولية ) المساعدات ستغاللا في الفلسطينية السلطة تجربة" ،عماد سعيد لبد-
 .2444، 52"، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، المجلد (4114

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها: دراسة حالة ، "جبار ،محفوظ
"، ورقة عمل مقدمة 4115-5222ة سطيف خالل الفترة المؤسسات المصغرة في والي

الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات 
 .2443المغربية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

  تتبع الدعم الخارجي للمنظمات ماس، " –معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
"، "، دراسة 4113-5222طينية غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلس

 .2442بحثية، 
  توظيف أنجع للمساعدات ماس، "نحو  –معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

 .2445"، دراسة بحثية، الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني
 ،فلسطين 54، العدد "الدوليةالحصار اإلسرائيلي والمساعدات " ،سامي محمد مقداد ،

2442. 
 " المعوقات .. الصغيرة المشروعات تمويلمنتدى األعمال الفلسطيني،  تقرير بعنوان 

 .2453والدراسات،  المعلومات "، مركزوالتحديات
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 الصغيرة المؤسسات "تمويل ( دراسة بعنوان2455) عواطف، محسن و سليمان، ناصر 
 لمعهد األول الدولي الملتقى إلى مقدم بحثمية"، المصرفية اإلسال بالصيغ والمتوسطة

 .2455غرداية، الجزائر،  الجامعي وعلوم التسيير، المركز التجارية االقتصادية، العلوم
 المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية " ،غازي عبد الفتاح والصوراني، ،نصراهلل

 .2445"، غزة فلسطين، نقدية
 ،يل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد اإلسالميأساليب تمو " ،فتيحة ونوغي ،"

ورقة عمل مقدمة الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها 
 .2443في االقتصاديات المغربية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

 
 علمية الرسائل ال -

 ،األدهلية الفلسطينية وأثره على التنمية  "التمويل الدولي للمؤسسات ،ناهض أبوحماد
"، أطروحة ماجستير، جامعة م دراسة ميدانية4151 –م 4111السياسية في قطاع غزة 

 .2455األزهر، 
 ،أطروحة ماجستير، "أثر المساعدات الدولية في التنمية االقتصادية" ،نورالدين أبوعجوة ،

 .2455الجامعة اإلسالمية بغزة، 
 ،ر وأدهمية التمويل الخارجي في تغطية العجز: دراسة تحليلية دو " ،محمد أبومصطفى

"، أطروحة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، 4113 – 5222مقارنة عن الفترة من 
2442. 

 ،الفلسطينية لألسر االقتصادي التمكين في الصغيرة المنح فاعلية" ،دعاء الثالثيني 
"، أطروحة قتصادي في قطاع غزة )ديب(الفقيرة: دراسة تطبيقية على برنامج التمكين اال

 .2453ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، 
 " في األسرية الصغيرة المشاريع تنمية في النسائية اإلقراض مؤسسات دوردحالن، مي 

 .2454، اإلسالمية بغزةجامعة الأطروحة ماجستير، "، فلسطين
 المشاريع على تطبيقية ة: دراسةالصغير  المشاريع تنمية في التمويل "دور، حنين، الدماغ 

، أطروحة ماجستير، غزة" قطاع في NGOاإلقراض  مؤسسات من الممولة النسائية
 .2454جامعة األزهر، 

 ،الصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية: دراسة  تمويل المشروعات دور" ،وسام الرمالوي
 قطاع في مةالعا كوميةالح غير المنظمات من الممولة الصغيرة المشروعات على تطبيقية

 .2453، أطروحة ماجستير، جامعة األقصى، "غزة
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 ،المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في  ،زكريا زعرب"
 .2453، أطروحة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، جنوب قطاع غزة"

 ،مستوى معيشة الفئة  "أثر تمويل المشروعات متنادهية الصغر على ،إيهاب الشايب
، أطروحة ماجستير، المستهدفة )دراسة تطبيقية على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر("

 .2455جامعة  عين شمس، 
 ،اإلقراض برامج حالة دراسة :المجموعة بضمان اإلقراض منهجية"، ديب سماح الصفدي 

إلسالمية بغزة، "، أطروحة ماجستير، الجامعة اغزة قطاع في واالدخار المجموعة بضمان
2444. 

 ،واقع التمويل األصغر اإلسالمي وآفاق تطويره في فلسطين: دراسة تطبيقية " ،محمد غانم
 .2454"، أطروحة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، على قطاع غزة

 ،الجزائر في الميكانيزمات الجديدة وفق االقتصادية المؤسسة تمويل" ،زواوي فضيلة -
"، أطروحة ماجستير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، سونلغاز مؤسسة حالة دراسة

 .2442الجزائر، 
 تأثير التمويل المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في تطوير  ،عبير، قيطة"

، المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية الفلسطينية دراسة حالة"
 .2442ة بغزة، أطروحة ماجستير، الجامعة اإلسالمي

 ،أثر أدا  مؤسسات التمويل في نجاح المشروعات الصغيرة بالمملكة " ،إبراهيم محمد
"، أطروحة 4117-4114 األردنية الهاشمية، دراسة حالة مؤسسة اإلقراض الزراعى

 .2454ماجستير، جامعة  السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
 
 مواقع اإلنترنت -

 " ،ملف إلكتروني دات الدولية وأثردها في االقتصادالفلسطيني"المساعاالقتصاد الفلسطيني ،
   26/2/2454تم زيارته بتاريخ 

http://www.ust.edu/open/library/mang/18/18.pdf  
  ع الكبيرة وتتجادهل اإلنفاقات الحكومية الضخمة تدعم المشارياالقتصادية: خبر بعنوان

  26/2/2453، موقع إخباري تم زيارته بتاريخ مشاريع شباب األعمال
http://www.aleqt.com/2013/01/05/article_722402.html  

 

http://www.ust.edu/open/library/mang/18/18.pdf
http://www.aleqt.com/2013/01/05/article_722402.html
http://www.aleqt.com/2013/01/05/article_722402.html
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 نفاق عليه حسب إل لي واالناتج المحلي اإلجما، "الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  .23/52/2453"، تم زيارته بتاريخ باألسعار الجارية 4155-5223المنطقة لألعوام 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ExpCurrentA1994-
2011.htm  

  مجموعة األدوات المقدمة من بنك قطر للتنمية، "أهم العقبات التى تحد من نمو
 .52/2/2454" تم زيارته بتاريخ )المشروعات الصغيرة والمتوسطه ) المعوقات

http://qatar.smetoolkit.org/qatar/ar/content/ar/8001/7D8%AA  
 المماطلة في تقديم المساعدات تعيق التقدم في خبر بعنوان " ،مركز أنباء األمم المتحدة

      24/2/2454" تم زيارته بتاريخ مكافحة أدهداف مكافحة الفقر
/www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21737#.VCZeMGffrMohttp:/ 

  55/4/2454موقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، موقع انترنت تم زيارته بتاريخ      
http://map.usaid.gov/  

 " ،موقع بطالة في الضفة وغزةتقرير دولي: ارتفاع نسبة الموقع فلسطين أون الين ،"
  .52/6/2453إخباري تم زيارته بتاريخ 

http://felesteen.ps/details/news/94104  

 " ،2442"، جريدة يومية مستقلة، مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطةالوسط. 
http://www.alwasatnews.com/2439/news/read/172213/1.html  
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http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ExpCurrentA1994-2011.htm
http://qatar.smetoolkit.org/qatar/ar/content/ar/8001/7D8%AA
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21737#.VCZeMGffrMo
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21737#.VCZeMGffrMo
http://felesteen.ps/details/news/94104
http://www.alwasatnews.com/2439/news/read/172213/1.html
http://acad.ps/index.php/services/financial-services/products
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 المالحق

 
 

 
 

 بالصورة النهائية االستبانة(  5ملحق رقم ) 
 

 سما  أعضا  لجنة تحكيم اإلستبانيةأ( قائمة  4ملحق رقم ) 
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 بالصورة النهائية االستبانة ( 5ملحق رقم ) 

 
 الجامعة اإلسالمية بغزة
 عمادة الدراسـات العلـيا

 كـلــيـــــة الـتـجارة
 إدارة األعـمال قسـم

 
 

 السيدات والسادة األعزا 

 
 ستبانة حول أثر المساعدات الدولية فى استمرارية المشاريع الصغيرةا

 المتعثرة العاملة في قطاع غزة والممولة من قبل مؤسسات اإلقراض

 
الدولية يقوم الباحث بإجراء دراسة حول المساعدات الدولية المقدمة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية 

(USAID وأثرها على )العاملة في قطاع غزة الممولة من  استمرارية المشروعات الصغيرة المتعثرة
لمساعدة المشاريع الصغيرة المتعثرة، الرجاء  ESAFقبل مؤسسات اإلقراض، عن طريق برنامج 

 ي فقط.غراض البحث العلمألمع العلم أن المعلومات الواردة هي  االستبانةاإلجابة على أسئلة 
 

 مع جزيل الشكر والتقدير،،،
 

 
 

 الباحث
 سامي محمد أبوكميل
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 أوال: معلومات شخصية
 

   أنثى   ذكر  الجنس
 

   44أقل من  -  34  34أقل من   العمر 
  44–  54أقل من   54 فأكثر  

 

 بكالوريوس    دبلوم متوسط   ثانوية عامة فأقل   الموهل العلمي
  دبلوم عالي   ماجستير فأكثر   

 

  مطلق/ة  متزوج/ة  أعزب/ة  جتماعيةالالحالة ا
  منفصل/ة  أرمل/ة   

 

 54أكثر من   5- 2  2 -54  5أقل من   عدد أفراد األسرة
 

 ثانيا: معلومات حول المشروع 
 

 رفح  خانيونس  الوسطى  غزة  الشمال  موقع المشروع
 

 خدماتي  زراعي )نباتي(  زراعي )حيواني(  عنوع المشرو 
  غذائي  صناعي  تجاري 

 

   غير ذلك  أسرية  فردية  ملكية المشروع
 

  2أقل من  –  4 4أقل من   سنوات الخبرة في المجال
   2 –  54أقل من  54 فأكثر  

 

 6أكثر من   5 – 2  3 – 4  5 – 6  عدد العاملين
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 : معلومات حول تمويل المشروع ثالثا
 

 مدخرات  قرض حسن  قرض بفائدة  تمويل ذاتي  نوع تمويل التأسيس
 ـــــــــــــــــ%نسبة ـــــــــــــــــــــ نسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% نسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% نسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% 
    

  دين  ـــــــــــــ)حدد/ي( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غير ذلك 
   ـــــــــــــــ%نسبة ـــــــــــــــــــــــ نسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% 

 قتراض الرسمي: الفي حال ا -
   نوع العملة   قيمة القرض 

 

      رأس مال المشروع
 

 6أكثر من   5 – 2  3 – 4  5 – 6  عدد القروض
 

 المؤسسة الفلسطينية لإلقراض )فاتن(   دائرة التمويل الصغير )األونروا(  مصدر القرض
  ال أصالةالفلسطينية لصاحبات األعم   برنامج ريادة 
   المركز العربي للتطوير الزراعي    حدد/ي( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غير ذلك( 

 

  ال   نعم   هل يتم الشراء باألجل
  ال   نعم   هل المشروع قائم حتى اآلن

  ال   نعم   هل المشروع فعال 
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 ًا: معلومات حول المساعدات الدوليةرابع
 

 نعاش المشروع.ا  استمرارية و  .5
 

 الفقرة / البند #
جدا

لة 
قلي

 

يلة
قل

طة 
وس

مت
 

بيرة
ك

جدا 
رة 
كبي

 

      ساهمت المنحة في إنعاش عمل المشروع .5

      استحقاقات الموردين لتزام المشروع بسداداساهمت المنحة في  .2

      شروع بسداد استحقاقات العاملينالم لتزاماساهمت المنحة في  .3

      ساهمت المنحة في شراء المنتجات األساسية الالزمة لتشغيل المشروع .4

      ساهمت المنحة في شراء المنتجات األساسية الالزمة لتطوير المشروع .5

 الدخل لتحقيق مناسبة بكميات ساهمت المنحة في زيادة البيع .6
 المطلوب

     

      للمنتج ربح هوامش إبقاء مت المنحة فيساه .2

      ساهمت المنحة في المحافظة على األصول الموجودة .2

      ساهمت المنحة في زيادة األصول الموجودة .2

      النقدية التدفقات على ساهمت المنحة في المحافظة .54

      تسويقية خدمات ساهمت المنحة في تطوير تقديم .55

      اهمت المنحة في بلوغ زبائن أكثرس .52

      ساهمت المنحة في فتح أسواق جديدة .53

      ساهمت المنحة في تأهيل اليد العاملة من خالل تنمية المهارات .54
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 .. حجم إنتاج المشروع4
 الفقرة / البند #

جدا
لة 

قلي
 

يلة
قل

طة 
وس

مت
 

بيرة
ك

جدا 
رة 
كبي

 

      ياجات الالزمة لإلنتاج حتالساهمت المنحة في توفير ا .5

      ساهمت المنحة في رفع مستوى اإلنتاج  .2

      ساهمت المنحة في صيانة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج  .3

      المشروع في المتبعة اإلنتاج ساهمت المنحة في تطوير طريقة .4

      ستحداث خط إنتاج جديد في المشروعاساعدت المنحة في  .5

      ساعدت المنحة في إدخال منتجات جديدة للمشروع .6

       المنتج ساعدت المنحة في عملية تسويق .2

 المواصفات مع اإلنتاج جودة توافق من ساهمت المنحة في التأكد .2
 المطلوبة

     

 ستخدامه فياو   التكنولوجي التطور من ساعدت المنحة في االستفادة .2
  رفع مستوى اإلنتاج

     

كتشاف األخطاء في مراحل مبكرة اساهمت المنحة في مراقبة اإلنتاج و  .54
 والعمل على تصحيحها

     

 

 . الزيادة في عدد العاملين في المشروع.4
 الفقرة / البند #

جدا
لة 

قلي
 

يلة
قل

طة 
وس

مت
 

بيرة
ك

جدا 
رة 
كبي

 

      مالك المشروع أسرة نفسساهمت المنحة  في تشغيل أفراد من  .5

      مالك المشروع أسرة خارجساهمت المنحة في تشغيل أفراد من  .2

      ستمرارية تعزيز ثقة العاملين بالمشروعاساهمت المنحة في  .3

      ساهمت المنحة في استحداث وظائف جديدة .4
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 . تسديد القرض المتعثر. 3
 

 الفقرة / البند #

جدا
لة 

قلي
 

يلة
قل

طة 
وس

مت
 

بيرة
ك

جدا 
رة 
كبي

 

      القروض على المستحقة ساهمت المنحة في تسديد جميع المبالغ .5

      ساهمت المنحة في تسديد جزء من المبالغ المستحقة على القروض. .2

ساهمت المنحة في تسهيل إعادة جدولة دفعات القروض لدى مؤسسة  .3
 اإلقراض

     

القرض مثل  بسداد المتعلقة التحديات على ساهمت المنحة في التغلب .4
 السيولة النقدية

     

      ساهمت المنحة في الحصول على قرض جديد .5

 
 

 االستبانةشكرا لتفضلكم وتعاونكم بتعبئة 
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 االستبانةأسما  أعضا  لجنة محكمين  ( 4ملحق رقم ) 

 
 مكان العمل  العمل اإلسم #

 سالمية بغزةإلالجامعة ا أستاذ جامعي د. سمير صافي 5

 بغزة سالميةإلاالجامعة  أستاذ جامعي سيم الهابيلد. و  4

 بغزة سالميةإلاالجامعة  أستاذ جامعي د. سامي أبوالروس 4

 بغزة سالميةإلاالجامعة  أستاذ جامعي د. أكرم سمور 3

 بغزة سالميةإلاالجامعة  أستاذ جامعي د. خالد ددهليز 1

 مؤسسة إنقاذ الطفل مدير مشاريع د. وليد موسى 6

 وكالة الغوث الدولية )األونروا( رئيس مكتب األونروا بخان يونس محمد العايدي د. 7

 وكالة الغوث الدولية )األونروا( مدير دائرة التمويل الصغير  ناصر جبر 3

 


