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 ممخص الدراسة
 

إلى التعرؼ عمى المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشػاريع التجاريػة الصػغيرة ىدفت ىذه الدراسة 
كيحػاكؿ البحػث اإلجابػة عمػى يانػات   كسػيمة لجمػع الب اإلسػتبانةكقد تـ اسػتخداـ في جنكب قطاع غزة   

غيرة مشكمة الدراسة المتمثمة في طبيعة المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشركعات التجارية الصػ
حيػػث تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف أصػػحاب كقػػد تػػـ اتبػػاع مػػنيج التحميػػؿ الكصػػفي  فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزة 

(  كقد تـ اختيار عينػة عشػكائية 4500) المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة كالبالغ عددىـ
( 410داد )اسػتر كتـ % مف مجتمع الدراسة 10  أم ما يعادؿ نسبة  مشركع تجارم  (450مككنو مف )

  صالحة لتحميؿ  ستبانةإ
 وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي :

ات  ضػعؼ كمف ىػذه المعكقػ الصغير العديد مف المعكقات االدارية التي تعيؽ تقدـ كنمك المشركعكجكد 
التػػدريب المينػػي لصػػاحب المشػػػركع ك  التخطػػيط ك التنظػػيـ ك العديػػد مػػػف المشػػاكؿ فػػي الييكػػؿ التنظيمػػػي

نقص مصادر التمكيؿ كاإلجراءات الحككمية الخاصة بالمشاريع كضػعؼ القػدرات التسػكيقية  كالمنافسة ك
ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف أف  أيضػػػا كمػػػا أظيػػػرت الدراسػػػة   كنظػػػاـ االتصػػػاؿ كتطػػػكير أسػػػاليب العمػػػؿ اإلدارم

عػػدـ قػػدرة المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى امػػتالؾ مكػػاف جيػػد  يعتبػػر  المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة تفتقػػر إلػػى
 حائػؿكما تعتبر الضمانات كالكفاالت التي تطمبيا البنكؾ في قطاع غػزة بمثابػة    أماـ المنافسة كمة مش

يسػاعد عمػى تحسػيف األداء  المينػي   كػذلؾ االىتمػاـ بالتػدريبأماـ نجاح المشركعات التجارية الصػغيرة 
يعتبػػر مػػف العكامػػؿ التػػي  انقطػػاع التيػػار الكيربػػاء باسػػتمرار   كمػػا أف كزيػػادة نسػػبة الربحيػػة فػػي المشػػركع

 الصغيرة  المشركعات التجارية تعيؽ
 

ضػركرة اىتمػاـ أصػحاب المشػركعات     منيـا التوصـيات مـن عـدد إلـٍ التوصـل تـم البحـث نيايـة  وفـي
االىتمػػاـ بػػالتخطيط كالتنظػػيـ كنطػػاـ االتصػػاؿ ككيفيػػة  كالصػػغيرة بحضػػكر دكرات خاصػػة بمجػػاؿ العمػػؿ 

عـ كتطػػػػكير المنػػػػتج المحمػػػػي حتػػػػى يكػػػػكف عمػػػػى مسػػػػتكل المنتجػػػػات ك االىتمػػػػاـ بػػػػدعمػػػػؿ دراسػػػػة جػػػػدكل 
كذلؾ تسييؿ صغيرة عمى المنافسة بشكؿ أفضؿ   المستكردة   ك تكفير بنية تحتية تساعد المشركعات ال

فػػي  مػػف البنػػكؾ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف أجػػؿ االسػػتثمار إجػػراءات الحصػػكؿ عمػػى القػػركض الالزمػػة
ميدانيػة لسػير العمػؿ فػي المشػاريع التجاريػة الصػغيرة عمػى مختمػؼ أنكاعيػا كالمتابعة ال المشاريع الصغيرة

كتقػػػػديـ الػػػػدعـ رعايتيػػػػا صػػػػغيرة ك ال التجاريػػػػة بالمشػػػػاريعاالىتمػػػػاـ مػػػػف قبػػػػؿ الجيػػػػات المختصػػػػة   ككػػػػذلؾ 
ضػػركرة اىتمػػاـ أصػػحاب المشػػاريع  بعمميػػة التسػػكيؽ كالتػػركيج  ككالتعػػكيض الػػالـز فػػي حالػػة الخسػػارة   

  الصغير  التجارم لممشركع  مكتكبةتالؾ خطة لممنتجات ك ام
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Abstract 

 
This study aimed to identify the administrative obstacles encountered by 

owners of small business enterprises in southern Gaza, The researcher used 

questionnaires to collect information. 

In this research, we try to answer the problem of the study of the nature of the 

administrative obstacles facing small business owners in the southern Gaza. 

The descriptive analytical method was used. The population of the study 

consisted of (4500) owners of small business enterprises in southern Gaza.  A 

random sample of 450 business enterprises was selected where 410 

questionnaires were filled out correctly and this is equivalent to 10% of the 

study population.     

 

Major results of the study indicated that there are many obstacles impeding the 

progress and development of small enterprises, the main ones being poor 

planning and organization and many problems in the organizational structure, 

vocational training , competition , lack of governmental funding sources ,  

weak marketing abilities , developing methods of administrative work and 

communication  system  , the study also showed that there are many small 

business lacked the inability of small enterprises to possess good place, is a 

problem to competition And also the warrantees and guarantees are required 

by banks in Gaza Strip as obstacles to the success of small business, further 

attention to vocational training helps to improve performance and increase the 

proportion of profitability in the project, and the frequent power cut is another 

impediment to small business. 

 

The research has a few recommendations. First, small enterprise owners 

should attend special professional courses. Second, pay attention to planning , 

management ,organization and contact system  and how to do a feasibility 

study and  pay attention to support and develop local product to be at the level 

of imported products .Third, a better infrastructure that enhances the 

competitiveness of small enterprises should be provided and loans procedures 

should be facilitated in order to encourage investment in these enterprises.  

Fourth, the concerned authorities should supervise work progress of small 

enterprises in the field. Fifth, a directorate should be established to take care of 

and follow up small enterprises and to offer support and compensation in case 

of financial loss. Finally, it is important for enterprise owners to pay attention 

to marketing and promoting their products in addition to planning well for 

their projects in advance. 
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 يشكهخ انذساسخ      ;ثبنيبا 

 
 ياتقػدم المعكقات التي تػؤثر بشػكؿ كبيػر عمػى مف   الصغيرة التجارية المعكقات اإلدارية لممشاريعتعتبر 

المعمػػكؿ بيػػا فػػي ىػػذه  تأسيسػػيا   فقػػد تختمػػؼ المعكقػػات اإلداريػػة حسػػب طبيعػػة األنظمػػة ذكنجاحيػػا منػػ
اإلدارم السائد في متمثمة في الفساد   سبيؿ المثاؿ قد تككف المعكقات اإلدارية في دكلة ما الدكؿ   فعمى
  بينمػا المعكقػات اإلداريػة فػي بمػد آخػر تتمثػؿ فػي (Kovach and Suhir : 2003, P2)تمػؾ الدكلػة 
صػعكبة الحصػكؿ أك قػد تتمثػؿ فػي   أك زيادة التكمفة العالية عمػى األعمػاؿ التجاريػة برمتيػا  البيركقراطية

التي تصاحب كػؿ عمميػة تجاريػة مثػؿ أك تككف متمثمة في اإلجراءات   عمى قركض لمبدء في مشركع ما
البػػػػػػػدء فػػػػػػػي مشػػػػػػػركع مػػػػػػػا  أك مزاكلػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ مػػػػػػػا أك المكافقػػػػػػػة عمػػػػػػػى  التخمػػػػػػػيص الجمركػػػػػػػي ك التكثيػػػػػػػؽ

 ( Hornok and Korent : 2010 , P 1)    الخ
التػي تكجػد فػي قطػاع غػزة مػف أجػؿ   لذلؾ كاف مف الميـ تسميط الضكء عمى طبيعة المعكقػات اإلداريػة 

كذلؾ فػنف نجػاح  في المستقبؿ  يؼ المسئكليف عف تمؾ المعكقات مف أجؿ تفادييا كضع حمكؿ ليا كتعر 
يعتمػػد عمػػى التغمػػب عمػػى مجمكعػػة مػػف المعكقػػات التػػي تعمػػؿ عمػػى فشػػؿ  أك فشػػؿ المشػػركعات الجديػػدة  

لبػػدء المشػػركع  المشػػركع منػػذ تأسيسػػو كمػػف ىػػذه المعكقػػات عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تػػأميف الػػدعـ المػػالي الػػالـز
 . التجارم

 
 : اآلتي السؤال في تتمخص الدراسة مشكمة نفإ وعميو

 ؟ قطاع غزة  جنوب في الصغيرة التجارية التي تواجو أصحاب المشروعات اإلداريةطبيعة المعوقات  ما
  

 متغيرات الدراسة       :لثاً ثا
 

 : في ضكء المشكمة التي تناكلتيا الدراسة عمى النحك التالي يمكف تحديد متغيرات الدراسة 
 الصػغيرة فػي جنػكب قطػاع التجاريػة المتغير التابع ىك المعكقات اإلدارية التػي تكاجػو أصػحاب المشػاريع

   أما المتغيرات المستقمة فيي كالتالي :غزة
  التدريب الميني لصاحب المشركع  -1
  المنافسة  -2
    نقص مصادر التمكيؿ -3
  اإلجراءات الحككمية الخاصة بالمشاريع  -4
   القدرات التسكيقية  ضعؼ -5
  تطكير أساليب العمؿ اإلدارم  -6
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 فرضيات الدراسة    :رابعاً 
 

 :  التالي بالشكؿ الدراسة تناكلتيا التي المشكمة ضكء في الدراسة فرضيات تحديد يمكف
 
 مف المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب   التدريب الميني ألصحاب المشاريع الصغيرة يعتبر - 
 (  α ≤ 0.05مشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة  ذك داللو إحصائية عند مستكل)ال  
 
 مف المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحابألصحاب المشاريع الصغيرة  المنافسة تعتبر - 
 (  α ≤ 0.05المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة  ذك داللو إحصائية عند مستكل)  

     
 تبر نقص مصادر التمكيؿ ألصحاب المشاريع الصغيرة مف المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحابيع- 

 (  α ≤ 0.05المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة  ذك داللو إحصائية عند مستكل)
 
   مف المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحابألصحاب المشاريع الصغيرة  اإلجراءات الحككمية تعتبر -

 (  α ≤ 0.05المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة  ذك داللو إحصائية عند مستكل)
 
مف المعكقات اإلدارية التي تكاجو ضعؼ القدرات التسكيقية ألصحاب المشاريع الصغيرة  يعتبر -

 (  α ≤ 0.05)أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة ذك داللو إحصائية عند مستكل
 
مف المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية ضعؼ أساليب العمؿ اإلدارم  يعتبر -

 (   α ≤ 0.05الصغيرة في جنكب قطاع غزة  ذك داللو إحصائية عند مستكل)
    
اإلدارية التي  ا المعكقات حصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿتكجد فركؽ ذات داللو إ  -

لمتغيرات متنكعة كىي ) الجنس في جنكب قطاع غزة  تعزل  ريع التجارية الصغيرةتكاجو أصحاب المشا
ك العمر كالحالة االجتماعية ك المؤىؿ العممي ك عدد سنكات الخبرة كنكع المشركع التجارية ك عمر 

ك عدد المشركع كحجـ رأس الماؿ كالمشركع حسب األرض المقامة عميو ك صفة الممكية لممشركع 
 الدكرات كعدد العامميف كطريقة اكتساب الخبرة ( 
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 أىداف الدراسة  :خامساً 
 

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
    يالتجارية الصغيرة ف اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع )المعكقات( المشاكؿ التعرؼ عمى -1

 قطاع غزة جنكب      
  زيادة ربحية المشركعل بالنسبةالمشاكؿ اإلدارية  طبيعةى مدل التعرؼ عم -2
 

 
 

 أىمية الدراسة  :سادساً 
 

 يص أىمية الدراسة عمى النحك التالي : كيمكف تمخ
تشديد الحصار عمػى قطػاع غػزة منػذ  بعدتنبع أىمية الدارسة نتيجة لتزايد الفقر في قطاع غزة كذلؾ  -1

  ـ 2013اآلف تى زاؿ الحصار مفركض حماك  ـ 2007 سنة
رفػػع قػػدرة المؤسسػػات الحككميػػة عمػػى تقػػديـ خػػدمات أفضػػؿ لممشػػركعات  فػػي الدراسػػةتكصػػيات تفيػػد  -2

 الصغيرة كالصغيرة جدا في قطاع غزة  
معرفػة مجمكعػػة مػػف المعكقػػات  الصػػغيرة عمػػى التجاريػػة أصػػحاب المشػاريعتكصػػيات الدراسػػة  تسػاعد -3

 ع صغير  اإلدارية التي تكاجييـ عند إنشاء مشرك 
الصغيرة كالصغيرة جدا في قطاع التجارية ع البحث عف المشركعات ك بمكض فإفادة الباحث كالمعنيي -4

 المعكقات اإلدارية التي تكاجييـ  غزة ك 
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 الدراسة  مجتمع      سابعا:ً 
 

 يبمغ عدد كالتي  العاممة في قطاع غزة الصغيرة التجارية يتككف مجتمع الدراسة مف أصحاب المشاريع
 منشأة عاممة 148815قطاع غزة نحك  جنكب في التي يعمؿ بيا ىؤالء العاممة المنشآت االقتصادية

حيث    كخدماتية تشمؿ مؤسسات صناعية كزراعية كتجارية حسب المحافظة كالممكية في قطاع غزة
ت في رفح كعدد المنشآ 6145كعدد المنشآت في خانيكنس  4756يبمغ عدد المنشآت في دير البمح 

ـ   حيث تـ تحديد مجتمع الدراسة 2007إحصائيات المركزم اإلحصائي الفمسطيني حسب  3914
قاـ الباحث باختيار عينة مشركع تجارم صغير   ثـ  4500مف المشركعات التجارية فقط بحكالي 

% مف مجتمع الدراسة ثـ تـ تكزيع 10مشركع تجارم صغير   أم بنسبة  450مككنة مف  عشكائية
ستبانات الدراسة عمى عينة الدراسة بنسبة معينة تتناسب مع كثافة المشركعات التجارية الصغيرة حسب ا

) محالت أحذية ك  كتمثمت عينة الدراسة مف أصحاب تمؾ المشاريع التجارية الصغيرةكؿ منطقة   
ية مالبس ك محالت عطكر كمحالت اكسسكارات كمحالت حمكيات كمحالت ذىب كمحالت أدكات منزل

كمكتبات تجارية كصيدليات كمحالت صيانة جكاؿ ككمبيكتر كسكبرماركات كمحالت بقالة كمحالت 
خضار كفكاكو ( حيث قاـ بتكزيع استبانة الدراسة عمى ىذا المجتمع مراعيا الكثافة السكانية في كؿ 

  منطقة مف المناطؽ الثالثة   
 

 

  -:الباحث تالصعوبات التي واجي :ثامناً 
 اب المشاريع التجارية مع الباحث   لعدـ كعيو بأىمية البحث العممي حكب بعض أصعدـ تجا -1
 شػمؿ حيػث جػدا كاسػعة أصػحاب المشػاريع التجاريػة الصػغيرة فييػا ينتشػر التػي الجغرافيػة المسػاحة -2

 المحافظات الجنكبية مف قطاع غزة 
قطػػاع غػػزة   حيػػث رجػػع  لػػـ يسػػتطيع الباحػػث تحديػػد دقيػػؽ ألصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة فػػي جنػػكب -3

الباحث إلى الدراسات السابقة الخاصة بيذا المجاؿ   كلـ يجد دراسة تشير إلى أعداد أصحاب المشاريع 
الفمسطيني   حيث تـ التكاصؿ مع المركز  التجارية الصغيرة   فقاـ الباحث بالرجكع إلى مركز االحصاء
عػف أعػداد المشػركعات بشػكؿ عػاـ   بحيػػث  كقػاـ مركػز االحصػاء الفمسػطيني بتزكيػد الباحػث بمعمكمػات

تشمؿ الصناعية كالزراعية كالخدماتية    الخ  كلـ يخص تحديػدان المشػركعات التجاريػة مػف اجمػالي عػدد 
 المشركعات في جنكب قطاع غزة 

التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع اإلداريػػة تشػػير إلػػى المعكقػػات  التػػي محميػػةالدكليػػة ك الدراسػػات قمػػة ال -4
الصػػغيرة فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزة   حيػػث تركػػز العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة عمػػى المشػػركعات  التجاريػػة

 الصناعية بدرجة كبيرة كلـ تتطرؽ إلى المشركعات التجارية الصغيرة  
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 الفصل الثاني
 

 الدراسات السابقة
 

 أوًل:    الدراسات المحمية والعربية 
 ثانيًا:   الدراسات األجنبية

  ميق عمٍ الدراسات السابقةثالثًا:   التع
 مميزات ىذه الدراسة    رابعًا:
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 أوًل:    الدراسات المحمية والعربية 

  ( 2005   نصر اهلل ك الصكراني دراسة  )  -1
                         المشركعات الصغيرة في فمسطيف: كاقع كرؤية نقدية  : عنوان الدراسة   
 
التعرؼ عمػى المشػركعات الصػغيرة ككيفيػة امتالكيػا عناصػر النيػكض كالتطػكر فػي  إلٍاسة الدر  تىدفو 

القطاعػػػات اإلنتاجيػػػة  ك تفعيػػػؿ دكر المنشػػػآت كالمشػػػاريع الصػػػغيرة  كاتسػػػاعيا أفقيػػػا كعمكديػػػان فػػػي بنيػػػاف 
المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني  بحيػػػػث تػػػػتمكف مػػػػف تمبيػػػػة احتياجاتنػػػػا  لعمميػػػػة رفػػػػع كتيػػػػرة التطػػػػكر فػػػػي االقتصػػػػاد 

  الفمسطيني  بما يمكنو مف االعتماد النسبي عمى مكارده الذاتية  المادية كالبشرية المحدكدة
 

تكفير القػركض كالػدعـ الػالـز لتمكيػؿ رأس المػاؿ العامػؿ كتطػكير المعػدات نتائج الدراسة وكان من أىم 
يػدة فػي سػبيؿ تنميػة كاألصكؿ الرأسمالية  أك التكسع فػي المشػركعات القائمػة  أك تمكيػؿ أفكػار رياديػة جد

المشػػركعات الصػػغيرة اقتصػػاديا كاجتماعيػػان  ك تػػدريب أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة عمػػى نظػػـ اإلدارة 
دارة العمميػػة اإلنتاجيػػة كالتسػػكيقية   الحديثػػة لممشػػركعات  مػػف حيػػث كيفيػػة تػػكفير المسػػتمزمات اإلنتاجيػػة كان

دريب المينػػػي المناسػػػب لتطػػػكير ميػػػارات ككيفيػػة التعامػػػؿ مػػػع البنػػػكؾ كالمؤسسػػػات الحككميػػػة  كتػػكفير التػػػ
العػػػػامميف فػػػػي أنشػػػػطة المشػػػػركعات الصػػػػغيرة  كتقػػػػديـ دكرات فػػػػي مجػػػػاالت اإلدارة كالتسػػػػكيؽ كالمحاسػػػػبة 
كاإلنتاج  كالتخفيؼ مف السيطرة الحككمية  كالتعقيدات البيركقراطية فػي اإلجػراءات  أك ممارسػة األنشػطة 

  االقتصادية مف قبؿ المسئكليف في السمطة 
 

ــو  ــا أوصــت ب ــان مــن أىــم م تػػكفير القػػركض كالػػدعـ الػػالـز لتمكيػػؿ رأس المػػاؿ العامػػؿ الدراســة وك
كتطكير المعدات كاألصػكؿ الرأسػمالية أك التكسػع فػي المشػركعات القائمػة أك تمكيػؿ أفكػار رياديػة 

تشػػجيع البنػكؾ عمػػى تمكيػػؿ عات الصػػغيرة اقتصػػاديا كاجتماعيػان  ك جديػدة فػػي سػبيؿ تنميػػة المشػرك 
تدريب أصحاب المشركعات الصغيرة عمى نظػـ   ك  لمشركعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضةا

دارة العمميػة اإلنتاجيػة  اإلدارة الحديثة لممشػركعات مػف حيػث كيفيػة تػكفير المسػتمزمات اإلنتاجيػة كان
ية التعػاكف مػع المراكػز االستشػار كؾ كالمؤسسػات الحككميػة   ك كالتسكيقية ككيفية التعامؿ مػع البنػ

تعزيػػػػز كتكسػػػيع دكر مؤسسػػػػات اإلقػػػراض فػػػػي تقػػػػديـ   ك  كاالتحػػػادات الصػػػػناعية كغػػػرؼ التجػػػػارة
التخفيػػػؼ مػػػف السػػػيطرة الحككميػػػة كالتعقيػػػدات البيركقراطيػػػة فػػػي   ك  القػػػركض لممشػػػاريع الصػػػغيرة

 .في السمطة المسئكليفاإلجراءات أك ممارسة األنشطة االقتصادية مف قبؿ 
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 (  2220دراسة )البحيصى ،  -2 
 
 نحو أساليب حديثة في تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة دراسة استطالعية  عنوان الدراسة :  
 ألصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة .  
 

 عمى مكاكبة كقدرتيا غزة قطاع في الصغيرة لممشاريع الحالية التمكيؿ أساليب تقييـوىدفت الدراسة إلٍ 
 عمى الحصكؿ يتـ بحيث التحميمي الكصفي األسمكب عمى البحث   كما يعتمدالمشاريع  ىذه احتياجات
 العالقة ذات كالمنشكرات العممية كاألبحاث كالمجالت الكتب مف النظرم الخاصة باإلطار المعمكمات

المستيدفة   كذلؾ تـ استخداـ عينة  الفئة إلى مكجو استبياف عمى يعتمد العممي أف الجانب حيف في
( شخص مف أصحاب المشركعات الصغيرة تـ اختيارىا عبر عدة دكرات 50مقدارىا )استطالعية 

   تدريبية
 عند مالية مشاكؿ يكاجيكف غزة قطاع في المستثمريف صغار مف كثير وكان من أىم نتائج الدراسة

 إلى تؤدم التي األسباب أىـ مف المرتفعة كالفائدة الربكية الصبغة تنفيذ مشاريعيـ ك تعتبر في البدء
الالـز لمشركعاتيـ ك  التمكيؿ عمى لمحصكؿ البنكؾ إلى غزة قطاع في المستثمريف تكجو صغار عدـ
 تكجو عدـ مباشرنا في سببنا اإلسالمية البنكؾ تعرضيا التي المرابحات في المرتفعة الربح نسبة تعتبر
 في ميماف عامالف راءاتاإلج كتعقيد الربكية مشركعاتيـ كالصفة لتمكيؿ البنكؾ ليذه المستثمريف صغار
 مشركعاتيـ  لتمكيؿ اإلقراض لمؤسسات عف التكجو المستثمريف صغار ابتعاد
 

 حؿ ىك غزة قطاع في الصغيرة المشركعات لتمكيؿ صندكؽ إنشاء وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة
 حدة مف ؼكالتخفي االقتصادم النمك زيادة إلى كيؤدم غزة قطاع في المستثمريف لصغار بالنسبة جيد

 المالية المتابعة نفقات لتغطية بسيطة عمكلة كلكف فائدة كال ربح يتقاضى ال  بحيث  القطاع في البطالة
 مؤسسة إشراؼ تحت يككف قد الصندكؽ كىذا بتمكيميا  يقـك سكؼ التي الصغيرة لممشاريع كاإلدارية
 فمسطيف في الصغيرة كعاتالمشر  نجاح أف نعتقد فنننا أخرل ناحية مفك  أىمية مؤسسة أك حككمية
 سياسة بنتباع نكصي فنننا لذلؾ المشركعات  ىذه لمنتجات الحماية تكفر مدل عمى كبيرة بدرجة يتكقؼ
 .المجاؿ ىذا في مناسبة
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 (2006 نعيمة ،  دراسة ) -3
 متطمبات العربية ك الدكؿ في المتكسطة ك الصغيرة المؤسسات تكاجو التي : التحدياتعنوان الدراسة  

  العالمية المستجدات مع التكيؼ
 

 األعماؿ منظمات كجدت حيث العشريف ك الكاحد القرفعمى التحديات التعرف  وىدفت الدراسة إلٍ 
 لمتعاطي منيج عف البحث عمييا تحديات فرضت أماـ نفسيا العربية الدكؿ فييا بما الدكؿ مختمؼ في
 ىذه المعبة مككنات مع التعامؿ كتنكيع آليات كارابت خالؿ مف كذلؾ السكؽ  أك األعماؿ لعبة مع

 الدكلي  ك كالبعد المحمي  البعد  )الثالثة بأبعاده الصراع حمبة في كالبقاء االستمرارية ضماف بيدؼ
 العكلمة تحديات لمكاجية األعماؿ لعبة قكاعد تغيير يتطمب البقاء ضمانات عف فالبحث( الككني البعد
 عمييا فرضت تغيرات عدة تكاجو أصبحت التي ك ك المتكسطة  لصغيرةا المؤسسات منظكر مف خاصة
 نحك التكجو التغيرات نجد ىذه أىـ مف ك التطكير  التغيير ك نحك التكجو عمى تجبرىا ضغكطا

  االقتصادم النشاط في الحككمات دكر تقميص ك الخصخصة
 
 كبيرا تحديا يمثؿ الجديد لعالميا االقتصادم النظاـ في االنخراط إفوكان من أىم نتائج الدراسة   

 االقتصادية أكضاعيا لتكظيؼ أف تسعى ك البد التي العربية كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات بالنسبة
 بكجكد إدارة مرىكف المؤسسات كاستمرار تمؾ فبقاء  فييا األساسييف الالعبكف ك العكلمة قكانيفلمجارات 
عمى  العمؿ شأنو مف ما ككؿ جديدة أفكار تتبنى ك ر كالتطكي بالبحث يتـت مدربة ك كاعية متميزة
 تطمعاتيـ  ك العمالء حاجات إلشباع جديد ما ىك كؿ تقديـ ك  منتجاتيا  تطكير

 
 إلى حاجة في السكؽ في البقاء اجؿ مف التنافسي الصراع أف وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة

 التطكير ك المنافس نجاح مقكمات كتسابا ك اقتناص عمى تعتمد جديدة رؤية بناء ك النظر إعادة
 تصؿ حميمة عالقة التعقيد ك بناء مف بدال الريادة ك النجاح يحقؽ إدارم كمنيج المستمر ك البساطة

 الصغيرة المؤسسات ربط في المساىمة المكرديف ك ضركرة ك العمالء مع القرار في الشراكة مستكل إلى
 التكاممية العالقات المختمفة ك دعـ التعميـ كمؤسسات عاتبالجام كالتطكير البحث بمراكز كالمتكسطة

 لممؤسسات التصديرية القدرات كالمتكسطة ك تعزيز الصغيرة المؤسسات ك الكبيرة المؤسسات بيف
 تحسيف عمى العمؿ و لذلؾ خاصة آليات عف البحث ك منتجاتيا تسكيؽ مجاؿ في كالمتكسطة الصغيرة
 .كالمتكسطة رةالصغي لممؤسسات التنافسية القدرة
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 (2006)الكادم ك سمحاف    دراسة -4
 في لدكرىا خاصة إشارة فييا ) مع الذاتية كالتحديات ماىيتيا : الصغيرة : المشركعات عنوان الدراسة 

 (األردف في التنمية
 كالدكر الصغير المشركع كمفيـك تعريؼ في االختالؼ مشكمة عمى الضكء إلقاء وىدفت الدراسة إلٍ

 تكاجو التي التحديات الصغير ك تشخيص المشركع التي تكاجو الذاتية التحديات طبيعة في معبوت الذم
 المشركع تكاجو التي التحديات مف نكع كؿ إلى المؤدية كالدكافع األسباب الصغيرة ك تحميؿ المشركعات

 المدخؿ أك يجلممن كفقنا األردني الصغير المشركع تكاجو التي التحديات عمى الضكء الصغير ك إلقاء
 المراجعة في ىذه الدراسة عمى النظرم البناء لذلؾ اعتمد لتشخيص التحديات البحث يقدمو الذم

 ىي لحالة دراسة في يعززه بما النظرم البناء يقرف فننو لمفائدة كاالستنباط كتحقيقنا كالتأمؿ كالتحميؿ
  األردف في المشركعات الصغيرة

 المتقدمة البمداف صعيد عمى متزايد باىتماـ الصغيرة المشركعات تحظى وكان من أىم نتائج الدراسة
 التعريفات تعدد إفك  االقتصادية كاالجتماعية التنمية في الميمة الخيارات مفككنيا  كالنامية

 لممشركع المحدكد النشاط   كما أف عكامؿ جممة مع يتناسب معاييرىا كتنكع الصغيرة لممشركعات
 الصغير لمشركعو المالؾ إدارة إفك  الكبيرة المشركعات مف التنافسية طلمضغك  عرضة يجعمو الصغير
 لممشركعات الميدانية الدراسات األردف في تتكفر ال ك لديو اإلدارية كالقدرات الميارات غياب يصاحبيا
 مالزمة صفة التمكيؿ محدكدية إفك  المشركعات تمؾ فشؿ كمظاىر بأسبابتيتـ  التي الصغيرة

 عمى األضكاء تسميط إف   لذلؾ المالكيف مف القمة أك المالؾ قدرات لمحدكدية غيرةالص لممشركعات
 لتفح طريقنا بؿ ذاتو في غاية ليس شاممة كبصكرة داخمو في الصغير المشركع تكاجو التي التحديات

  ةالمتكامم الشمكلية النظرة غياب دكف كالفركع الجزئيات في العممي كالبحث الميدانية لمدراسات آفاؽ
 

العربية ك كتكفير  البمداف المشركعات الصغيرة في تمؾ تنمية وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة
 بعيدة تجعميا التي األسباب عمى كالمحافظة التركيز استراتيجية مصادر لتمكيؿ تمؾ المشاريع ك اعتماد

 كحؿ عات الصغيرةالمشرك  لمالكي اإلدارية القدرات الكبيرة ك تطكير المشركعات مع المكاجية عف
 لممشركعات الميدانية الدراسات األردف في تكفير الصغير ك لممشركع التحديات مختمؼ لمكاجية
 إلى كصي بالتكجوت ىذه الدراسة  فنف المشركعات  لذلؾ تمؾ فشؿ كمظاىر تيتـ بأسباب  التي الصغيرة
 الدكؿ مف دكلة كؿ كفي لصغيرا المشركع تكاجو التي التحديات مختمؼ في الجادة الميدانية الدراسات
 العربية البمداف في كقبكليا تعميميا يمكف ال الميدانية الغربية األبحاث أف نتائج حيث العربية

 .البمداف تمؾ في كاالجتماعية االقتصادية لمخصكصية
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 (2006)حداد    دراسة -5

 كالمتكسطة ) إضاءات الصغيرة المشركعات تمكيؿ في المالية كالمؤسسات البنكؾ دكر عنوان الدراسة :
  )كالجزائر األردف تجربة مف

 الصغيرة المشركعات كمفيـك تعريؼ في الكاردة االختالفات عمى الضكء إلقاءوىدفت الدراسة إلٍ 
 كاقع عمى التعرؼ ك المشركعات ىذه لمفيـك كالجزائر رؤية األردف عمى التعرؼ ككذلؾ كالمتكسطة
 التحديات أىـ عمى الضكء إلقاء يا ككاحتياجات كالجزائر األردف في كالمتكسطة الصغيرة المشركعات
 تمكيؿ مصادر عمى كالجزائر التعرؼ األردف في كالمتكسطة الصغيرة المشركعات تكاجو التي كالمعكقات
 المنيج عمى البحث اعتمدك  الجزائر في المصادر ىذه دكر كتقييـ كالمتكسطة الصغيرة المشركعات
كالدراسات  كالنشرات كاإلحصاءات المتكفرة البيانات كاقع عمى باالعتماد كذلؾ , عاـال كالكمي الكصفي
  كالجزائر األردف في كالمالية االقتصادية المؤسسات مف العديد عف الصادرة

 
 (% 89.21 ) نسبتو ما تشكؿ األردف في جدنا الصغيرة المشركعاتأف  وكان من أىم نتائج الدراسة

   نسبتو ما فتشكؿ , المشركعات الصغيرة أما , األردف في العاممة اتالمؤسس عدد إجمالي مف
ذا (% 1.67 ) نسبتو ما المتكسطة المشركعات تشكؿ فيما%( 8.80)  الصغيرة المشركعات أخذنا كان

 االقتصادية المنشآت إجمالي مف (% 99.68 ) نسبتو ما تشكؿ فننيا ,كالمتكسطة جدنا كالصغيرة
االقتصادية  المؤسسات إجمالي مف (% 95.06 ) نسبتو ما جدنا الصغيرة اتالمؤسس تشكؿك األردنية 

 تكاجو كالجزائر األردف في كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات المشركعات تزاؿ ال   كذلؾالجزائر في
دارية مالية كمشاكؿ كمعكقات صعكبات   كتسكيقية كتنظيمية كان

 
 األردف فػي المالية كالمؤسسات التجارية البنكؾ دكر تفعيؿ ضركرة وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة

 , مخفضػة (الفائػدة نسػبة) كبفكائػد المشػركعات ليػذه كالميسػرة المناسػبة القػركض لتػكفير , كالجزائػر
ا  ميسرة كضمانات  كتكجيييا األمكاؿ رؤكس لجذب المناسبة التشجيعية الحكافز تكفير عمى العمؿك أيضن

 اإلعفػاءات ,القػركض عمػى الفكائػد مثػؿ أسػعار كالمؤسسػات ىػذه المشػركعات فػي االسػتثمار نحػك
 فػي االسػتثمار عمػى المحفػزة كاألنظمػة كالقػكانيف التشػريعات كتفعيؿ كغيرىا ك ضركرة سف .…الضريبية

 كالمؤسسات المشركعات ىذه بشؤكف تعني كاحدة جية إيجاد عمى كالمؤسسات ك العمؿ المشركعات ىذه
 . دارةكالتسكيؽ كاإل التمكيؿ حيث مف 
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 ( 2007  القكقادراسة  ) -6

 أثر التدريب عمى أداء المشركعات الصغيرة كالصغيرة جدا في قطاع غزة    عنوان الدراسة :
 
التعػرؼ عمػى تػػأثير التػدريب فػػي ربحيػة المشػركع  كزيػػادة حجػـ اإلنتػػاج  كنمػك عػػدد  إلــٍالدراســة  تىـدفو 

اإلدارم  ك التعػرؼ عمػى أثػر برنػامج تػدريب المشػركعات ك أساليب العمؿ  العمالء كالتطكر التكنكلكجي 
المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي   حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع  ـاسػػػتخداكقػػػد تػػػـ  الصػػػغيرة التػػػابع لككالػػػة الغػػػكث الدكليػػػة  

كقد استيدفت الدراسة أصحاب المشركعات الصغيرة كالصػغيرة جػدان   الػذيف سػبؽ  لجمع البيانات استبانة
فػي برنػامج تػدريب المشػركعات الصػغيرة التػابع لككالػة الغػكث الدكليػة   كالبػالغ ليـ كتمقي دكرات تدريبية 

%(  10( مفػػردة  أم )  122بمغػػت )  عشػػكائيةكتػػـ اختيػػار عينػػة ( متػػدرب كمتدربػػو   4989عػػددىـ )
 مف مجتمع الدراسة 

بكزف نسبي  إيجابيا عمى أداء المشركعات الصغيرة اأف التدريب أثر تأثير نتائج الدراسة وكان من أىم 
%  تمثمت في تحسف أداء المشركعات الصغيرة في مجاالت الربحية   كاإلنتاج   كزيادة عدد  76.42

 العمالء  كتطكر أساليب العمؿ   كاالعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة في المشركعات الصغيرة 
عات  كىذا يدلؿ عمى كمف نتائج الدراسة أيضا تأثير التدريب بشكؿ ايجابي ككاضح عمى أرباح المشرك 

أف االستثمار في التدريب مف قبؿ أصحاب المشركعات الصغيرة كالعامميف فييا  مجدم مف الناحية 
 المست إذا المشركعات عمى تطبيقيا يمكف المختمفة  كمياراتو اإلدارم التدريب كما أف   االقتصادية

 مف عالي قدر عمى مدربيف ككجكد األكفاء  المتدربيف خالؿ  مف المشركعات تمؾ لدل حقيقية حاجة

 يمكنو التسكيؽ ميارات تعمـ فمف المشركع  في المستثمر الماؿ رأس حجـ عف النظر بغض   الميارة

 .قميؿ أك كبير مالو رأس كاف سكاء المشركع خدمات أك منتجات عمى تطبيقيا
 

تدريبية ألصحاب ضركرة عقد كرش عمؿ مختمفة حكؿ الحاجات الالدراسة وكان من أىم ما أوصت بو 
كضركرة    المشركعات الصغيرة يشارؾ فييا أصحاب المشركعات الصغيرة كالجيات المعنية األخرل

اىتماـ أصحاب المشركعات الصغيرة كالعامميف فييا بااللتحاؽ بدكرات تدريبية لمتزكد بالميارات الجديدة 
 إعداد أجؿ مف الصغيرة  كعاتلممشر  الدبمـك برنامج في مجاالت كظائؼ المشركع المختمفة كتطكير

 الصغيرة بالمشركعات لمبدء الالزمة كالميارات كالخبرات بالمعارؼ مسمحيف  االقتصادية لمتنمية ركاد
دارتيا  .كالتطكر النجاح ليا يكفؿ بما كان
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 ( 2009دراسة ) الشريؼ    -7  

 الصناعية الصغيرة في مدينة الخميؿ التحديات المالية كاإلدارية التي تكاجو المشاريع  :  عنوان الدراسة
 
 مدينة في الصغيرة الصناعية المشاريع تكاجو التي  المالية التحديات عمى التعرؼ إلٍالدراسة  تىدفو 

 ناحية اإلدارية مف كالتحديات القركض  مف أك الماؿ رأس مف التمكيؿ   مصادر حيث مف الخميؿ 

 التعرؼك   بالعامميف التدريبية الخاصة الدكرات أك  سسةلممؤ  اإلدارم الييكؿ لتنظيـ المؤىمة الككادر

 اإلنشاء عممية بعد أك  مراحؿ إنشائيا في   الصغيرة الصناعية المشاريع تكاجو التي الصعكبات عمى

كقد  لجمع البيانات المنيج الكصفي التحميمي   حيث تـ تكزيع استبانة ـاستخداكقد تـ  كالتطكير 
 تـ حيث   ( 321 )  اكعددى الخميؿ مدينة في الصغيرة الصناعية مشاريعال جميعاستيدفت الدراسة 

 ( 305 ).  كاسترجاع  استبانة  (321 )تكزيع
 

معظـ المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة الخميؿ يتـ تمكيميا مف  أف وكان من أىم نتائج الدراسة
شائيا إلى رأس ماؿ كبير  كذلؾ معظـ خالؿ ممكية فردية  حيث أف ىذه المشاريع ال تحتاج في بداية إن

كمعظـ أصحاب المشاريع %( 75صغيرة لـ يتقدمكا بطمب قرض )أصحاب المشاريع الصناعية ال
الخاصة في إدارتيا  دكف  الصناعية الصغيرة في مدينة الخميؿ ىـ مديركىا   كيعتمدكف عمى خبرتيـ

باالرتجاؿ   كتككف بعيدة عف  شاريعيـاستشارات خارجية  كقمة االىتماـ بدارسة الجدكل   كتتسـ م
 فشميا  التخطيط المالي كاإلدارم كبالتالي تقع عمييـ مسئكلية نجاح المشاريع أك

كما أف عدـ تكفر الميارات اإلدارية كالخبرة الكافية كالبنية التحتية كالمؤىالت العممية كالمكارد المالية 
كعدـ كجكد قكانيف تشجع االستثمار في المشاريع  الكافية كالضرائب المتعددة  التي تفرضيا السمطة

 الصناعية  كعدـ كجكد مكاد خاـ   كؿ ىذه األشياء تعيؽ تقدـ المشركعات الصغيرة 
 

 ع الصناعية الصغيرةعمى إنشاء جسـ خاص لدعـ المشاري العمؿالدراسة وكان من أىم ما أوصت بو 
 يقة لممشركع  كعدـ البدء في المشركع قبؿعمؿ دراسة جدكل دق  باالستشارات كالقركض كالتسييالت
عداد    ك الية مف نجاحو كجدكاه االقتصاديةالتأكد مف تكقع حصكؿ نسبة ع تطكير الكفاءات البشرية كان

تخفيض نسبة الفائدة عمى القركض لممشاريع الصناعية ك    دكرات مالئمة لممشاريع الصناعية الصغيرة
 الصغيرة 
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 ( 2009 دراسة ) العبيدم   -8  

 فاعمية تقكيـ األداء اإلدارم لممشاريعتحسيف في  االستراتيجيةالعكامؿ  أثر   : عنوان الدراسة     
 
بيػػاف مػػدل تػػأثير االىتمػػاـ بالعكامػػؿ اإلسػػتراتيجية فػػي تحسػػيف فاعميػػة تقػػكيـ األداء  إلــٍالدراســة  تىــدفو 

بػػاره كاحػػد مػػف أىػػـ مككنػػات إدارة اإلدارم لممشػػركع مػػف خػػالؿ كضػػكح أكبػػر فػػي تقػػدير جػػكدة األداء  باعت
بياف مدل تأثير االىتماـ بالعكامؿ اإلستراتيجية في تحسػيف فاعميػة تقػكيـ األداء اإلدارم دة الشاممة ك الجك 

كقػد    أىـ مككنات إدارة الجكدة الشاممةلممشركع مف خالؿ كضكح أكبر في تقدير رضا الزبائف باعتباره 
آراء كقد استيدفت الدراسػة  لجمع البيانات   حيث تـ تكزيع استبانة المنيج الكصفي التحميمي ـاستخداتـ 
مشػػػركع  تكياتيـ بػػػيف مػػػدير عػػػاـ كمػػػدير( مػػػف اإلدارة العميػػػا كاإلدارة التنفيذيػػػة لممشػػػركع تراكحػػػت مسػػػ30)

 في شركة العبيكاف لألبحاث كالتطكير  كمدير فني كخبير فني كمدير قسـ
 

عي بػدكر العكامػؿ اإلسػتراتيجية فػي أداء إدارة المشػاريع السػيما تعميػؽ الػك وكان مـن أىـم نتـائج الدراسـة 
)الخاصة( كمستكل أىمية دخكليا ضمف معايير تقكيـ األداء لغرض تحسػيف فاعميتيػا فػي إظيػار حقيقػة 
األداء كاإلنجاز كاعتماد عنصر االتحسيف المستمرا كمعيار لتقكيـ أداء العػامميف  ك التركيػز عمػى تػكفير 

لعػػػامميف  بنعطػػػائيـ القػػػكة كالسػػػمطة كالمعمكماتيػػػة  التػػػي تحسػػػف مػػػف قػػػدراتيـ عمػػػى اتخػػػاذ عكامػػػؿ تمكػػػيف ا
يالء برامج لتحفيز األىمية التي تستحقيا  مع زيادة االىتماـ برضاىـ  كدعـ  القرارات كحؿ المشكالت  كان

ة فػػػي إنجػػػازات المتميػػػزيف مػػػنيـ  ك العمػػػؿ عمػػػى تعزيػػػز ثقافػػػة الجػػػكدة  كتشػػػجيع العػػػامميف عمػػػى المشػػػارك
تاحػػػػػة الفػػػػػرص ل بػػػػػداع كاالبتكػػػػػار  كػػػػػذلؾ تبنػػػػػي إدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة  عمميػػػػػات التحسػػػػػيف المسػػػػػتمر  كان
كاسػػتراتيجية   انطالقػػا مػػف تعميػػؽ الػػكعي بػػدكر الجػػكدة كأىميتيػػا  لػػدخكؿ منظمػػات األعمػػاؿ فػػي معتػػرؾ 

 األسكاؽ الدكلية 
 

العكامؿ االستراتيجية في أداء إدارة  تعميؽ الكعي بدكرالعمؿ عمى الدراسة وكان من أىم ما أوصت بو 
المشاريع السيما )الخاصة( كمستكل أىمية دخكليا ضمف معايير تقكيـ األداء لغرض تحسيف فاعميتيا 

تبني معايير مدخؿ اإدارة الجكدة الشاممةا كاستراتيجية  انطالقنا مف في إظيار حقيقة األداء كاإلنجاز  ك 
تنظيـ    كلدخكؿ منظمات األعماؿ في معترؾ األسكاؽ الدكلية تعميؽ الكعي بدكر الجكدة كاىميتيا

لقاءات دكرية مع الزبائف باعتبارىـ محكر اىتماـ الشركة كغاية تقدميا كتطكرىا كذلؾ لسماع أصكاتيـ 
 كمعرفة رغائبيـ 
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 (2009)مقداد كالقدرة   دراسة  -9

 تكفير في   كأثره كطمكحاتو   معكقاتو  :ةالفمسطيني الصناعية المدف في( االستثمار) عنوان الدراسة :
 (الصناعية غزة مدينة :حالة دراسة) .العمؿ فرص
 

 باإلضافة؛ فرص العمؿ  تكفير عمى الصناعية المدف في االستثمار أثر دراسة وىدفت الدراسة إلٍ
 راساتالد مراجعة مف خالؿ كذلؾ الصناعية  المدف في المستثمريف تكاجو التي المعكقات عمى لمتعرؼ
 كقد البيانات  جمع رئيسة في أداة االستبانة استخداـ خالؿ كمف المكضكع حكؿ المتاحة السابقة 
 ( 29 )عددىا بمغ كالتي  (غزة الصناعية مدينة) في العاممة المشركعات جميع مف الدراسة عينة تككنت
  استرداد تـ كقد   (الشامؿ المسح) ) .أسمكب الباحث استخدـ كقد   2007 /فبراير شير في مشركعان 

 100%) ) االسترداد نسبة أف أم   استبانة (29)
 المقدمة المزايا كالحقكؽ ضعؼ لممستثمريف  المقدمة الحكافز ضعؼ وكان من أىم نتائج الدراسة

 غزة بمدينة العالقة باالستثمار ذات لممؤسسات اإلدارم األداء عف المستثمريف رضا كعدـ لمعامميف 
 كعدـ لالستثمار  كالقكانيف الجاذبة التشريعات كتفعيؿ كفاية عدـ أف الدراسة أثبتت كما   الصناعية
 المدف قدرة عمى األثر لو أكبر كاف كالتشغيؿ  االستثمار تكاليؼ كارتفاع كاألمني  السياسي االستقرار
 الصناعي بالنشاط تعمؿ العاممة األيدم غالبية أف الدراسة بينت كما .العمؿ فرص تكفير في الصناعية
 الذككر  مف غالبيتيا كالتي بالميارة  العمالة ىذه تتسـ حيث  ( المالبس خياطة) صناعة في كخاصة
 .الصناعية غزة مدينة في العمالة حجـ لتقدير متعدد؛ انحدار أنمكذج تقديـ تـ كأخيران 

 
 تشجع التي كالقكانيف التشريعات كافة فتفعيؿ مراجعة بضركرة وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة

 لممستثمريف  المقدمة الضريبية كاإلعفاءات الحكافز كتفعيؿ تكفير مع الصناعية  االستثمار بالمدف
 العربية األسكاؽ لفتح السعي ضركرة مع لممستثمريف  المشجعة التمكيمية السياسات كضع كالعمؿ عمى
اقتراحان  الباحثاف قدـ كما ائيمي اإلسر  لمجانب االقتصادية التبعية مف لمتخفيؼ كاألجنبية؛ كاإلسالمية

 .المصرم الجانب مع بالتعاكف( رفح) في حرة منطقة أك صناعي مجمع إلنشاء
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 ( 2010دراسة ) الدماغ    -12  

 دكر التمكيؿ في تنمية المشاريع الصغيرة :   عنوان الدراسة     
 

 تنمية في NGOsاإلقراض ساتمؤس مف المقدـ التمكيؿ دكر كتحميؿ دراسة إلٍالدراسة  تىدفو 
 التمكيؿ دكر اختالؼ ـ   لبياف مدل 2008 -1995  لمفترة غزة قطاع في الصغيرة النسائية المشاريع

 تـ حيث بالمشاريع  الخاصة المؤشرات االقتصادية عمى االختالؼ ىذا كأثر   اإلقراض مؤسسات بيف
 مؤسسات ثالث قبؿ مف مختار نسائي كعمشر   130حكالي تبمغ عشكائية عينة عمى الدراسة ىذه تطبيؽ
 لخدمة خصيصان  تصميميا تـ استبانة تكزيع تـ كقد . الممكلة عدد المشاريع عمى بناءا ُاختيرت إقراض
  كما تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالتحميؿ الكمي  المشاريع ىذه صاحبات عمى الدراسة ىدؼ

 في ىذه الدراسة 
 

 كبيف اإلقراض مؤسسات مف المقدمة القركض عدد بيف ارتباط كجكد عدـاسة وكان من أىم نتائج الدر 
 الماؿ لرأس الذاتي التمكيؿ نسبة بيف تاـ ارتباط ىناؾك  لممشركع المستثمر الماؿ رأس ارتفاع كانخفاض

 المستثمر الماؿ رأس بيف ارتباط ىناؾ ليس  كذلؾ  لممشركع الماؿ المستثمر رأس بيف ك المستثمر
 المستثمر الماؿ رأس يتناقص   ك لممشركع الشيرم متكسط الدخؿ كانخفاض ارتفاع بيف ك لممشركع
 مف المقدـ التمكيؿ نسبة تعتمد  ك  مؤسسة اإلقراض قبؿ مف المحدد الفائدة سعر بارتفاع لممشركع
 بالتدرج كذلؾ المستثمر  الذاتي لرأس الماؿ التمكيؿ نسبة عمى كميان  اعتمادان  اإلقراض مؤسسات

المشاريع  نسبة بمغت بالمقابؿ  % 44.6  بمغت كبيرة نسبة  الصناعية المشاريع تحتؿ العكسي  كما
   %20.8 بنسبة التجارية يمييا   % 23.1 حكالي الزراعية

 
 تشمؿ بحيث   كالتشريعية القانكنية البيئة تطكيرالعمؿ عمى الدراسة وكان من أىم ما أوصت بو 

 لمتطمبات كتستجيب خصكصيتيا خاصة  لتتالءـ النسائية شاريعكالم عامة الصغيرة المشاريع
العمؿ عمى تخفيض نسبة الفائدة المعمكؿ بيا في مؤسسات اإلقراض  ك المشاريع تمؾ كاحتياجات

ممنيجة  استراتيجيةإنشاء حاضنات أعماؿ مف خالؿ    ك صاحبات المشاريع الصغيرة لتناسب أكضاع
ات شبو رسمية )مؤسسات القطاع الخاص(   تعمؿ عمى تقديـ تضـ ىيئات رسمية )الكزارات( كىيئ

قامتيا   باإلضافة إلى تقديـ الدعـ المالي كاالقراضي   التدريب كالمعمكمات كالتأىيؿ إلدارة المشاريع كان
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 ( 2010دراسة ) الجماز    -11
اإلنشائية مػف كاقػع البيئػة  :  تقييـ العكامؿ اإلدارية المسببة في تأخير إنجاز المشاريععنوان الدراسة    

 الداخمية لشركات المقاكالت بدكلة قطر 
 
 
 مف قطر دكلة في اإلنشائية أداء المشاريع عمى اإلدارية العكامؿ كأثر أىمية بياف إلٍالدراسة  تىدفو 

 استطالع خالؿ مف كذلؾ ـ  2008 -2005 بيف ما التي شيدتيا الطفرة فترة إباف المنجز الكقت حيث
 ليذه النسبية األىمية ترتيب لبياف المقاكالت كشركات االستشارية المكاتب مف بكؿ المشاريع ءمدرا آراء

 مدراء مف ( مديران 95)  مف المبحكثة العينة تككنت كقد   بيا المشاريع كقت تأثر حيث مف العكامؿ
 بكاقع  (120) أصؿ مف كذلؾ المقاكالت بشركات (45) ك االستشارية بالمكاتب  (50منيـ ) المشاريع

  كقد تـ استخداـ اإلستبانة كسيمة لجمع البيانات كتـ  الفئتيف مف بكؿ دعكتيـ تمت مديران  (60) 
 استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لغرض الكصكؿ إلى نتائج الدراسة 

 
 قيادية ال القدرات ) بأبعادىا القيادية لمكفاءة إحصائية   داللة   ذم أثر   كجكدوكان من أىم نتائج الدراسة 

 مع التعامؿ ميارة لألداء  التكاممية بالعناصر الكعي البشرية  العناصر اختيار القيادية  الميارات
 لمكفاءة إحصائية   داللة   ذم أثر   كجكد  ك  اإلنشائية بالمشاريع ل نجاز المحدد الكقت عمى (الكقت
 الخارجية  األطراؼ مع التعامؿ  لممقاكؿ الداخمية البيئة العمؿ  فيـ فريؽ بناء) بأبعادىا اإلدارية
 أثر   كجكد   ك اإلنشائية بالمشاريع ل نجاز المحدد الكقت عمى (كالعامميف بيف اإلدارة اإلنسانية العالقات

 الكعي العممية  الميارات الميارات القانكنية  )بأبعادىا كالمعرفية العممية لمكفاءة إحصائية   داللة   ذم
 الكقت عمى (بالمعرفة البشرية المكارد إدارة االجتماعية المحيطة  بالبيئة لكعيا المحيطة  الفنية بالبيئة
 .اإلنشائية بالمشاريع ل نجاز المحدد

 ىذه إدارة إلييا يسند التي البشرية العناصر اختيارالعمؿ عمى الدراسة وكان من أىم ما أوصت بو 
دارية قيادية بخبرات العناصر ىذه تتمتع كأف الشركات   العناصر ىذه أف إذ مجتمعة كمعرفية مميةكع كان

 كعدـ البشرية بالمكارد االىتماـ  ك اآلخر دكف ببعضيا االكتفاء يصمح كال البعض بعضيا عف تنفؾ ال
 ندرة تشكؿ العناصر ىذه أف إذ كالعممية كالميارية بالمقكمات اإلدارية تتمتع التي العناصر في التفريط

 أنيا حيث اإلدارية األخرل النكاحي أك المشاريع سير عمى سكاء مرةالمست الرقابة ضركرة  ك السكؽ في
 خالؿ مف اإلصالح بغرض بالشفافية كالكضكح تتسـ دكرية متابعة تقارير كتقديـ   يتجزأ ال كؿ جميعا
  الذاتي النقد
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 (2010دراسة ) القكاسمة    -12
 الضفة الغربية  في الصغيرة عالمشاري دعـ في كدكرىا األعماؿ حاضنات : كاقع عنوان الدراسة 
 

 حاضنات دكر الغربية ك قياس الضفة في األعماؿ حاضنات كاقع عمى التعرؼ وىدفت الدراسة إلٍ
 معمكمات قاعدة تكفير في المساىمةالصغيرة ك  كخاصة لممشاريع كالعكف المساعدة تقديـ في األعماؿ
 التكصيات بعض ع الصغيرة ك استخالصالمناسب لممشاري الدعـ تكفير في الحاضنات لمساعدة عممية
عينة  تككنت   كقد لممشاريع الصغيرة خدماتيا أداء في األعماؿ حاضنات فاعمية تحسيف في تسيـ التي

 كمف ( الخميؿ اهلل راـ   نابمس)  الغربية الضفة في األعماؿ حاضنات في العامميف جميع مف الدراسة
( 31( ك )11كعددىـ ) الحاضنات ىذه قبؿ مف تضانيااح تـ التي المشاريع في كالعامميف المدراء
التكالي   كقد تـ استخداـ االستبانة كسيمة لجمع البيانات كتـ استخداـ المنيج الكصفي  عمى شخص

 التحميمي لغرض الكصكؿ إلى نتائج الدراسة 
 

 دكر مػف لػو لمػا الصػغيرة المشػاريع كتطػكير دعػـ عمػى الحاضػنات حرص وكان من أىم نتائج الدراسة
 تكنكلكجيػا مجػاؿ فػي المبػدعيف أفكػار تحكيؿ ىك عاـ بشكؿ الحاضنات البطالة ك ىدؼ نسبة تقميؿ في

 في حاضنات لدكر بالنسبة كالرقي ك اما النجاح عمى كمساعدتيا ىذه الفئات مكاىب كتنمية المعمكمات
   االستشارية   االدارية الخدمات )مثؿ المختمفة الخدمات تقديـ مستكل اتسـ فقد الصغيرة المشاريع دعـ

 اثناا ( البشػرية  المػكارد كخػدمات تنميػة   كالمعمكمػات السػكرتارية خػدمات   الفنيػة   التسكيقية   المالية

 العام المستوى اتسم فقد الحاضنة من التخرج بعد أما ، الشي  بعض متوسط بمستوى االحتضان فترة

  كمػا التخػرج  بعاد المقدماة تلا  مان بكثيار أفضال االحتضاان أثناا  المقدماة الخادمات وكانات ، بالتدني
بشػكؿ  المشػاريع دعػـ عمػى تعمػؿ كال بالتػدني اتسػـ األعمػاؿ حاضػنات قبػؿ مػف الخػدمات تقػديـ مسػتكل
 كبير 

 لممشػاريع كالتسكيقية المالية الخدمات مف المزيد تكفير عمى العمؿ وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة
 مشركع أم ليا يحتاج التي الخدمات أىـ مف يعتبر الخدمات مف النكع اأف ىذ نظرا المحتضنة الصغيرة
   اداريػة أكانػت سػكاء ذكرىػا السػابؽ الخػدمات تقػديـ فػي التكسػع تقدمػو كتطػكره ك ضػركرة عمػى كتساعد
 كذلػؾ عػاـ بشػكؿ كمعمكمػات سػكرتارية   استشػارية   فنيػة   المػكارد البشػرية تنميػة تسػكيقية    ماليػة
نجاحػو   كمػا أف  أك فشػمو إلػى تػؤدم أف يمكػف التػي الرئيسػية باعتبارىػا األسػباب ليػا يعالمشػار  لحاجػة

دكرم  بشػكؿ أعماليػا تقيػيـ اعػادة عمػى تعمػؿ أف يجػب   آخػر مشػركع كػأم تعتبػر األعمػاؿ حاضػنات
  . أجمو مف أنشئت الذم اليدؼ بتحقيؽ تقكـ اف أجؿ مف كذلؾ   مفاداتو كمحاكلة االخفاؽ كجو كمعرفة
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 (2010غانـ    دراسة ) -13
: كاقع التمكيؿ األصغر اإلسالمي كآفاؽ تطكيره في فمسطيف   دراسة تطبيقية عمى  عنوان الدراسة 

 قطاع غزة 
 التي كأىـ المعكقات فمسطيف  في اإلسالمي األصغر التمكيؿ كاقع عمى التعرؼ وىدفت الدراسة إلٍ

 استخدـ فقد أىداؼ الدراسة تحقيؽ أجؿ كمف ميو ع الطمب حجـ مع يتناسب بما انتشاره دكف تحكؿ
 استخدـ كما أىداؼ الدراسة  لخدمة خصيصان  استبانة كتصميـ التحميمي  الكصفي المنيج الباحث
 في العامميف كمكظفي اإلقراض المدراء في كالمتمثؿ الدراسة لمجتمع الشامؿ المسح أسمكب الباحث

 الصغر كالمتناىي ل قراض الصغير الفمسطينية الشبكة في الفاعمكف األعضاء كىـ اإلقراض مؤسسات
 إرجاع تـ كقد مكظفان  90 ىؤالء العامميف عدد كيبمغ أعضاء  عشرة عددىـ كيبمغ غزة قطاع في شراكة
  .لمدراسة الكمي المجتمع مف % 83 بنسبة أم استبانة 75 

 
فمسطيف  في العاممة اإلقراض لمؤسسات اإلسالمي التمكيؿ محفظة تشكؿوكان من أىم نتائج الدراسة 

 ـ كيمكف تطبيؽ2009ديسمبر  31 بتاريخ المؤسسات ليذه النشطة المحفظة مف مجمكع 88% 15
 المنتيية كاإلجارة خاصة المرابحة األصغر التمكيؿ مؤسسات في اإلسالمي التمكيؿ صيغ مف عدد

 برامج مثؿ المتخصصة اتالمؤسس في السمـ صيغة مخاطرة كيمكف تطبيؽ الصيغ أقؿ ألنيما بالتمميؾ
 اإلسالمي التمكيؿ يفضمكف األصغر التمكيؿ مؤسسات عمالء اإلقراض الزراعي ك معظـ كمؤسسات

 يعتبر العامميف بيف اإلسالمي التمكيؿ مجاؿ في كالتدريب التثقيؼ غياب التقميدم   كما إف التمكيؿ عف
 بالتكاليؼ المتعمقة التحديات عمي تغمبال يمكف و اإلسالمي األصغر التمكيؿ تكاجو التحديات التي مف

 .الزبائف مف كبير لعدد كذلؾ بالكصكؿ األصغر اإلسالمي لمتمكيؿ اإلضافية


 لتطبيؽ فمسطيف في العاممة اإلقراض مؤسسات تسعى أف ضركرةوكان من أىم ما أوصت بو الدراسة 
 مف بالكامؿ المؤسسات ىذه تحكؿ أك إسالمي تمكيؿ نكافذ بفتح كذلؾ اإلسالمي  األصغر التمكيؿ

 لمطمب استجابة كذلؾ اإلسالمي األصغر لمتمكيؿ مؤسسات إلى التقميدم التمكيؿ مؤسسات تطبؽ
 التمكيؿ كمؤسسات المانحة الجيات تعمؿ اإلسالمية ك أف الشريعة مع يتكافؽ بما التمكيؿ المتزايد عمى
 التمكيؿ بصيغ تكعيتيـ خالؿ مف األصغر التمكيؿ في مؤسسات العامميف قدرات تطكير عمى اإلسالمي

مف  جزء تخصيص فمسطيف في العاممة المصارؼ عمى الفمسطينية النقد سمطة تفرض اإلسالمي ك أف
 اإلسالمي  التمكيؿ بصيغ الصغر في المتناىية المشاريع لتمكيؿ نشاطيا
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 (2011دراسة ) الصكيص    -14
 كالتجار األعماؿ نظر رجاؿ كجية مف طكلكـر محافظة في الصناعة كاقع عنوان الدراسة : 
 ( دراسة ميدانية المقترحة كالحمكؿ المشكالت ) 
 

 محافظة في األعماؿ كالتجار رجاؿ نظر كجية مف الصناعة كاقع إلى التعرؼوىدفت الدراسة إلٍ 
  26مف مككنة استبانةاستخداـ  كتـ   الصناعة مشكالت إلى التعرؼ تـ ذلؾ عمى كلمكقكؼ طكلكـر
 الفئة عمى استبانة ( 150 )المعمكمات كزعت جمع كألغراض   رئيسية مجاالت أربعة تضمنت فقرة

 (SPSS) المتكسطات كعكلجت كاستخدمت % 77 بنسبة أم ( 115 ) استرداد كتـ   المستيدفة
 كالنسب المعيارم كاالنحراؼ االجتماعية الحسابية لمعمـك اإلحصائية البرامج حزمة باستخداـ إحصائيا

   كيةالمئ
 تتمثؿ طكلكـر محافظة في قطاع الصناعة يكاجيا التي المشاكؿ أكثر أف وكان من أىم نتائج الدراسة

 يفرضيا التي ك المعيقات الخاـ المكاد استيراد عمى االحتالؿ يفرضيا التي المعيقات :التالية في األمكر
 لتشجع السمطة تكجدىا عالميةك  عربية أسكاؽ كجكد كالمعدات ك ندرة األجيزة استيراد عمى االحتالؿ
المستكردة ك  المعدات عمى العماؿ لتدريب الميني التدريب مراكز الفمسطيني ك ندرة المنتج استقباؿ
عمى االستثمار ك  لتشجيعيـ المستثمريف عمى الضريبة دائرة تفرضيا التي الباىظة الضريبية المعيقات

 .طكلكـر لالستثمار في المحمي السكؽ اتاحتياج تحديد في تسيـ اقتصادية دراسات كجكد ندرة
 

 الخاـ المكاد الستيراد اإلسرائيمي االحتالؿ مع سياسية حمكؿ إيجاد وكان من أىم ما أوصت بو الدراسة
لغاء كالمعدات كاألجيزة  لممناطؽ كتسييميا الفمسطينية لممنتجات اإلسرائيمية العسكرية الحكاجز   كان
االستثمار ك  فرص مف تقميميا بسبب باريس  اتفاقية في النظر إعادةاألخضر ك  عمى الخط الكاقعة
 التنافسي المركز كمعرفة الخارجية األسكاؽ المحمية ك دراسة المنتجات لتسكيؽ كطنية خطة كضع

 عمى جمركية رسـك فرضك الفمسطينية  السمع تصدير األجكاء ك إلمكانية كتييئة الفمسطينية لمصناعة
 المحمية المنتجات عمى قيمة الضرائب المحمي كتخفيض التصنيع في مثيؿ الي التي المستكردة السمع
 .المستكردة مع ليا التنافسية القدرة تعزيز بيدؼ
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 ( 2011) الفميت    دراسة -15
 االقتصادية التنمية في كدكرىا غزة قطاع في الصغيرة المشاريع:  عنوان الدراسة 
 

 التنمية االقتصادية  في كدكرىا عزة قطاع في الصغيرة اريعالتعرؼ عمى المشوىدفت الدراسة إلٍ 
 كتحقيؽ كخاصة الريادييف االجتماعية الفئات لجميع عمؿ فرص تكفير في الياـ دكرىا مف انطالقان 
 التي كالخدمات السمع لبعض الذاتي مف االكتفاء المشاريع ىذه تحققو ما مدل عمى التعرؼو  الدخؿ

 سكاء الصغيرة المشاريع عمى القائمكف الذم يمارسو النشاط طبيعة بياف تـ كأيضان  المجتمع  يحتاجيا
 لبعض مختارة االقتصادية ك التعرؼ عمى نماذج مف النشاطات كغيرىا الخدمات أك الصناعة أك التجارة
 تكاجو التي كالمشاكؿ المعكقات مف كالعديد قطاع غزة  في الصغيرة المشاريع كتطكير تنمية مشاريع
 التحميمي  الكصفي المنيج دراستو في الباحث كقد استخدـ الدراسة  منطقة في الصغيرة عالمشاري
 مف االستبانة تحميؿ كتـ .الحرفي كالمنيج المنيج المكضكعي  مف جزء يعتبر كالذم السمعي كالمنيج
 spss. اإلحصائي البرنامج في كتتمثؿ البيانات تحميؿ كسيمة خالؿ

 
 كالكيرباء النقؿ تكاليؼ كارتفاع الطرؽ شبكة مف األساسية البنية ضعؼ وكان من أىم نتائج الدراسة

 بعض في الصغيرة ك النقص المشركعات إلقامة زمةالال األخرل مف الخدمات كغيرىا  كالمياه
 ينظـ مكحد نظاـ تكفر كالمدربة ك عدـ الماىرة العمالة نقص ك أسعارىا  كارتفاع اإلنتاج مستمزمات

 كذلؾ ك كالتشجيعية  الضريبية اإلقراض كالسياسات كسياسات الصغير اإلنتاجي القطاع عمؿ آليات
 حككمي كغير حككمي طرؼ مف أكثر كجكد اإلرشاد كخدمات التأىيؿ العمؿ كآليات لممفاىيـ سياسات
 عمى كاضح كبشكؿ إيجابيان  التدريب ر أيضايؤثتكحيد لألدكار ك  أك تنسيؽ بدكف المجاؿ ىذا في يعمؿ

 .نجاحيا إلى كيؤدل الصغيرة  المشركعات
 

 بعيف تأخذ شمكلية  كطنية تنمكية سياسات كضع عمى التأكيدوكان من أىم ما أوصت بو الدراسة 
 لتطكير الحكافز سياسة الفمسطيني ك اعتماد لممجتمع الفعمية المحمية كاالحتياجات اإلمكانيات االعتبار

 كالحماية ك تدريب الجمركية كية كاإلعفاءاتكأكل الميسرة  القركض خالؿ مف الصغيرة  المشركعات
 مف كافية مساحات لممشركعات كتخصيص الحديثة اإلدارة نظـ عمى الصغيرة المشركعات أصحاب
 .الصغيرة المشاريع نفقات تقميؿ في لممساىمة الحككمية األراضي
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 ثانيًا:   الدراسات األجنبية

 
  (  Makin , Davidson, 2000) دراسة -1
 Barriers encountered during micro and small business start-up:  ان الدراسةعنو   

in North-West England 
 

 تحديد االحتياجات الالزمة لركاد المشاريع الصغيرة في مراحؿ مختمفة في عممية إلى وىدفت الدراسة
شير  12 شيكر إلى 6مف شيكر ك  6ى كمف بداية المشركع حت  التأسيس   تحديدا قبؿ مرحمة اإلنشاء 

في  فة أثناء المراحؿ األكلىك تحديد المعكقات التي تكاجو أصحاب المشاريع الصغيرة في مراحؿ مختم
غيرة جدا في التسييالت العممية المطمكبة لركاد المشاريع الصغيرة كالص التعرؼ عمىك   حياة المشركع 

تفادم ىذه المعكقات   كما أف ىذه الدراسة فترة تأسيس المشركع كما ىي االستراتيجيات المستخدمة ل
المرحمة األكلى الرجكع إلى الدراسات السابقة  كالتالي   اعتمدت عمى ثالث مراحؿ لجمع البيانات كىي

كالمرحمة الثانية عمؿ مقابالت شخصية لركاد المشاريع الصغيرة      التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة
شاء مكعة مف أصحاب المشركعات الصغيرة في الفترة التي تسبؽ إنكالمرحمة الثالثة التركيز عمى مج
 إلى السنو   المشركع كفي الست شيكر األكلى

 
  عمى مجمكعة عكامؿ تحيط بالمشركع إف نجاح أك فشؿ أم مشركع يعتمدوكان من أىم نتائج الدراسة 

سػات الماليػة تعمػػؿ شػير فػي فتػرة إنشػاء المشػركع   كمػف ىػذه المعكقػات   المؤس 12خصكصػا فػي أكؿ 
عمى ظيكر العديد مف المعكقات التي تعيؽ تقدـ المشػاريع   مثػؿ ضػعؼ التمكيػؿ الػالـز أك عػدـ معرفػة 
 المشاكؿ التي تكاجو المشركع منذ البداية  أك قمػة خبػرة أصػحاب المشػاريع مػف تػدريب كخبػرة  كمنافسػة  

نمػػا بتحديػػد المسػػتكيات ككػػذلؾ تعتبػػر السػػنة األكلػػي مػػف أىػػـ مراحػػؿ المشػػركع لػػيس فقػػط با السػػتمرارية كان
 الالحقة مف التقدـ كالنجاح  

 
االىتمػاـ بػالبرامج التدريبيػة الخاصػة بطبيعػة كػؿ مشػركع كالتركيػز الدراسـة وكان من أىم مـا أوصـت بـو 

عمى المنافسة في بيئة األعماؿ التي تعتمد عمى التكنكلكجيا كتقديـ الدعـ كالمعمكمات الالزمة ألصػحاب 
ات الصػػػغيرة   كاعطػػػاء األكلكيػػػة فػػػي االىتمػػػاـ بالمرحمػػػة التػػػي تسػػػبؽ مرحمػػػة إنشػػػاء المشػػػركع   المشػػػركع

حتػػى ككػػذلؾ تقػػديـ الػػدعـ كالمعمكمػػات المناسػػبة لممشػػركعات فػػي أكؿ سػػت شػػيكر مػػف مرحمػػة التأسػػيس 
 السنو األكلى مف حياة المشركع  
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 (   Analoui ك     Al. Madhoun , 2002دراسة ) -2

  Developing managerial skills in Palestine : الدراسةعنوان     
 
  Managerial)امج التطكيريػة ـ مسػاىمة التػدريب اإلدارم كالبػر يالتعػرؼ عمػى تقيػ إلٍالدراسة  تىدفو 

Training Programsك تطػػكير إسػػياـ  ريػػة لممشػػاريع الصػػغيرة كالمتكسػػطة ( لتطػػكير الميػػارات اإلدا
طبيعة    كذلؾ التعرؼ عمىمدراء المشاريع الصغيرة كتطكير أعماليـ ( مف أجؿ تطكير MTPsبرامج )

سسػػات مػػف أجػػؿ حػػؿ العديػػد مػػف مشػػاكؿ الضػػعؼ اإلدارم فػػي المؤ   بػػرامج التػػدريب فػػي منػػاطؽ السػػمطة 
الصػػغيرة ك التعػػرؼ أيضػػا عمػػى البػػرامج التدريبيػػة التػػي تفيػػد مػػدراء المشػػاريع   الحككميػػة كالغيػػر حككميػػة

مػػدراء المشػػاريع الصػػغيرة الػػذيف التحقػػكا بػػدكرات فػػي مسػػطيف  كقػػد اسػػتيدفت الدراسػػة كالصػػغيرة جػػدا فػػي ف
  ـ1999 – 1995التدريب اإلدارم في قطاع غزة ما بيف الفترة 

 
أف ىنػاؾ مجمكعػة مػف المتغيػرات اسػتخدمت  الستكشػاؼ تطػكير ميػارات وكان من أىـم نتـائج الدراسـة 

إلي ثػالث فئػات رئيسػة  كىػي الػنفس كالنػاس كالميمػة ككجػدت المدراء مف خالؿ تقسيـ الميارات اإلدارية 
الدراسة أيضا أنو بعد عممية السالـ تـ العديد مف برامج التدريب فػي المنػاطؽ الفمسػطينية  مػف أجػؿ حػؿ 
الضػػػعؼ اإلدارم   كىػػػذه البػػػرامج كانػػػت معظميػػػا دائمػػػا بعيػػػدا عػػػف إطػػػار العمػػػؿ  ك كػػػذلؾ يجػػػب تحميػػػؿ 

كىنػػػاؾ إسػػػياـ كبيػػػر لمبػػػرامج التطكيريػػػة  المشػػػاريع الصػػػغيرة كنظػػػاـ متػػػرابط   الميػػػارات اإلداريػػػة لمػػػدراء
(MTPs   لتطكير كتنمية مدراء المشاريع الصغيرة ) 
 

فػػي قطػػاع غػػزة ببػػرامج التػػدريب  اىتمػػاـ مػػدراء المشػػاريع الصػػغيرةالدراســة وكــان مــن أىــم مــا أوصــت بــو 
إدارة مشػاريعيـ كالعمػؿ عمػى تقميػؿ المعكقػات  اإلدارم كالبرامج التطكيرية   مف أجؿ تطكير مياراتيـ فػي

التي تكاجو ىؤالء المدراء في مشػاريعيـ   كمػا يجػب أف تكػكف ىػذه البػرامج مناسػبة كمالئمػة لطبيعػة كػؿ 
ة التي يعمؿ بيا المشركع الصغير  ككذلؾ تشير الدراسة أف الميارات اإلدارية يجب مشركع كحسب البيئ

 جمكعة مف الميارات المترابطة أف يتـ تحميميا كالنظاـ كاحد لم
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 (  Regibeauك  Rockett , 2003 دراسة )  -3

 Administrative Delays as Barriers to Trade:  عنوان الدراسة    
 

سػكاء كانػت شػػركات  السياسػات الحككميػػة فػي التعامػؿ مػع الشػػركات  التعػرؼ عمػى إلــٍالدراسـة  تىـدفو 
القػكانيف الخاصػة بتسػعير المنػتج كالسياسػات الضػريبية كقػكانيف  ياسػات محمية أك أجنبيػة   كمػف ىػذه الس

ك إلقػػاء الضػػكء عمػػى طبيعػػة السياسػػات الحككميػػة مػػع   كالمعػػاير التقنيػػة األمػػافكمعػػاير الممكيػػة الفكريػػة 
مقارنة بالشػركات المحميػة  كقػد اسػتيدفت الدراسػة شػركتاف األكلػى شػركة   الشركات ك المنتجات األجنبية

 كالثانية شركة دكلية لعمؿ مقارنة بينيما مف ناحية التسعيرة كالتأخير اإلدارم محمية 
كما ىي عكاقب ىذا التحيز ك معرفػة حالػة  ك معرفة تحيز الدكؿ لمنتجاتيا عمى حساب المنتج األجنبي 

أماـ  تبر عائؽأك شكؿ المنتج الجديد كىذا يع ر اإلدارم في المكافقة عمى تصاميـ معينة لممشركع يالتأخ
شػركة محميػة كاألخػرل أجنبيػة لتكضػيح  ضكء عمى شركتيف تجاريتيف   األكلػىالعممية التجارية ك إلقاء ال

 السكؽ   مف الشركتيف إلى الكقت الذم يتـ فيو طرح منتجات كالن 
 

المعكقػػات اإلداريػػة ىػػي المصػػدر األساسػػي الػػذم يعيػػؽ الشػػركات ىػػك أف وكــان مــن أىــم نتــائج الدراســة 
ك يعتبػػر التحيػػػز لممنػػتج الػػكطني عقبػػة أخػػػرل أمػػاـ المنافسػػيف األجانػػب فػػػي  األجنبيػػة  ة أكسػػكاء المحميػػ

السكؽ حيث تعيؽ المعكقات اإلدارية الخاصة بتسػعير المنػتج كالتػأخير اإلدارم كقػت تقػديـ المنػتج سػكاء 
   فعمػى كاف المنتج محمي أك أجنبي   كما يككف التحيز لممنػتج الػكطني ظػاىرا  بحيػث ينػزؿ السػكؽ أكالن 

قػد ينػتج عنػو حػاالت  سبيؿ المثاؿ تأخير دخكؿ المنتج األجنبي في األسكاؽ المحميػة لمعديػد مػف الػدكؿ  
حالػػة كػػؿ عشػػرة سػػنكات ك تعتبػػر عمميػػة تسػػعير المنػػتج مػػف أىػػـ  768000إلػػى  328000كفػػاه مػػا بػػيف 

ركات األجنبيػة أكبػر بكثيػر األشياء التي تعمؿ عمى التأخير اإلدارم   كما أف المعكقات التػي تكاجػو الشػ
 مف المعكقات التي تكاجو الشركات المحمية

عمػؿ دراسػات عمميػة أخػرل عػف التػأخير اإلدارم كالتسػعيرة حيػث الدراسـة وكان من أىم مـا أوصـت بـو 
تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة التي تناقش ىذا المكضكع   كما أكصى الباحث بتقميؿ التحيز ك 

تج المحمي عمى حساب المنتج المستكرد   كايجاد سياسة تجاريػة كاضػحة تتعامػؿ بشػفافية مػع التميز لممن
 كال المنتجيف 
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 (   Robertson, Collins, Mederia and Slater, 2003دراسة ) -4

 Barriers to start- up and their effect on aspirant entrepreneurs:  عنوان الدراسة    

 

 
 تمعرفة المعكقات مف بداية المشػركع ميمػة   كذلػؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيا إلٍراسة الد تىدفو 

ىػػك بمثابػػة المفتػػاح الػػذم يصػػحح  ك معرفػػة المعكقػػات مػػف بدايػػة المشػػركع   لتقميػػؿ تػػأثير تمػػؾ المعكقػػات
ك تيػػػدؼ الدراسػػػة أيضػػػا إلػػػى تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى   كضػػػع المشػػػركع كيجعميػػػا مسػػػاندا لالقتصػػػاد الػػػكطني

كمعرفة كيؼ تسػتطيع مؤسسػات التعمػيـ العػالي المسػاعدة   لكضع الحككمي في دعـ المشاريع الصغيرة ا
 في التغمب عمى المعكقات المحددة  

 
الحككمػة البريطانيػة بأعمػاؿ منظمػة لمسػاعدة نمػك المشػاريع الجديػػدة  قيػػاـوكـان مـن أىـم نتـائج الدراسـة 

انيػة تتػأخر عػف الكاليػات المتحػدة فػي مسػتكاىا لألعمػاؿ كمساعدتيا عمى البقاء حيث أف الحككمػة البريط
الصػػغيرة الصػػغيرة ككػػذلؾ الحككمػػة كالجامعػػات مسػػتمرة فػػي العمػػؿ سػػكيا مػػف أجػػؿ تشػػجيع المشػػركعات 

كتقػػـك الحككمػػة بػػدعـ الحاضػػنات التجاريػػة التػػي تسػػيؿ بدايػػة عمػػؿ المشػػركع   كػػذلؾ تسػػعى الجامعػػات  
كذلؾ  المشركع   القادريف عمى اجتياز المرحمة األكلى مف حياة   لتخريج فئة مف رّكاد األعماؿ الصغيرة

حتػى يػػدرؾ  الحككمػة تسػػتطيع دعػـ الجامعػػات  مػف خػػالؿ تشػجيعيا عمػػى تبنػي ثقافػػة المشػاريع الصػػغيرة 
ك   اآلباء أىميػة المشػرعات الصػغيرة بالنسػبة لالقتصػاد الػكطني   كيعطػكف الفرصػة ألبنػائيـ فػي التطػكر

ى أف ىناؾ مجمكعة مػف الشػباب تأخػذ قػركض لألعمػاؿ ثػـ تنقطػع عػف الدراسػة كىػذا تكصمت الدراسة إل
  ككف مف أجندة الحككمة البريطانيةسكؼ ي

 
التعػاكف المشػترؾ بػػيف الحككمػة كالمؤسسػات الجامعيػػة العميػا مػػف الدراســة وكـان مــن أىـم مــا أوصـت بــو 

الػدعـ الػالـز لػدعـ تمػؾ المشػاريع   كػذلؾ ينبغػي عمػى الحككمػة تقػديـ أجؿ تشجيع المشػركعات الصػغيرة 
طػػػالب مػػػؤىميف لخػػػكض   كمػػػا ينبغػػػي عمػػػى الجامعػػػات اعػػػداد  تأسػػػيس المشػػػركعخصكصػػػا فػػػي مرحمػػػة 

مػػف أجػػؿ التغمػػب عمػػى  المشػػاريع الصػػغيرة مػػف خػػالؿ التحػػاقيـ بالمؤسسػػات التػػي ترعػػى تمػػؾ المشػػركعات
  الصعكبات التي تكاجو تمؾ المشاريع في مرحمة التأسيس
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 (   Kovachك   Suhir, 2003  دراسة ) -5

ــــــــــوان الدراســــــــــة      ADMINISTRATIVE BARRIERS TO:  عن

ENTREPRENEURSHIP IN CENTRAL ASIA 

 
 
لحصػكؿ عمػى مػف أجػؿ ا  دارية التي تكاجػو أصػحاب المشػاريعتكضيح المعكقات اإل إلٍالدراسة  تىدفو 

تي يكاجييا أصحاب المشاريع الصغيرة ككػذلؾ  ك التعرؼ عمى أنكاع المعكقات ال  إذف لمزاكلة مشاريعيـ
ك قرمسػػتاف كىػػي  فالتعػػرؼ عمػػى نسػػبة مسػػاىمة المشػػاريع الصػػغيرة  فػػي اإلنتػػاج ليػػذه الػػدكؿ كازاخسػػتا

% ك التعػػػرؼ أيضػػػا عمػػػى معكقػػػات المشػػػاريع الصػػػغيرة فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى  45% ك  60مسػػػاىمة ب 
مػف ركاد األعمػاؿ الصػغيرة فػي دكؿ أسػيا  110  كما تككنت عينػة الدراسػة مػف قركض مالية لمشاريعيـ

 الكسطي تـ مناقشة المشاكؿ التي تكاجو كؿ دكلة عمى حدم مف خالؿ االجتماعات المكثفة 
 

أف المعكقػات اإلداريػة تعمػؿ عمػى تكُبػد الدكلػة خسػائر بمميػارات الػدكالرات وكان مـن أىـم نتـائج الدراسـة 
كىنػاؾ صػعكبات كبيػرة فػي أسػيا الكسػطى  ة اإلصػالح سنكيا  حيث أّف الفساد ىك أكبر عائؽ أماـ عمميػ

فػػي الحصػػكؿ عمػػى قػػركض كفػػي عمميػػة تسػػجيؿ المشػػركع  كمػػا أنػػو ال تسػػتطيع الدكلػػة تقمػػيص المعكقػػات 
 اإلدارية  المتمثمة في الضرائب االعتباطية كالنظاـ البنكي الغير مالئـ كالضعيؼ  

 
عكقػات اإلداريػة المتمثمػة فػي البيركقراطيػة فػي ضػركرة الحػد مػف المالدراسـة وكان من أىم ما أوصت بو 

ة تسػػػجيؿ المشػػػاريع الصػػػغيرة   الػػػدكائر الحككميػػػة كالنظػػػاـ البنكػػػي الغيػػػر مالئػػػـ كالفسػػػاد كالرشػػػكة كصػػػعكب
كالضػرائب المرتفعػة التػي تعيػؽ تقػدـ المشػاريع كاإلفراط في الكقت في تسجيؿ المشػاريع كالتعامػؿ معيػا   

رسمي عمى حساب القطاع الرسمي الذم يمتـز بػدفع الضػرائب لمحككمػة   الصغيرة كنشاط القطاع الغير 
ليػذه المشػاريع مػف التقػدـ كالنمػك كمطالبػة  ككذلؾ محاربة الفساد في تمؾ الدكؿ مف أجػؿ إعطػاء الفرصػة

 الحككمة بالحد مف تمؾ المعكقات 
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 (  Brooksbank , Thomas , Miller , Packham, 2004دراسة ) -6
  An examination of the management challenges faced : وان الدراسةعن    

by growing SCEs in South Wales 
 

 
تسميط الضكء عمى الحاجة الصػناعية فػي اسػتخداـ التكنكلكجيػا الحديثػة كالمعاصػرة   إلٍالدراسة  تىدفو 

حة  كأسباب نجاحيا ككػذلؾ مف أجؿ تحقيؽ نمك اقتصادم مساند  ك تحديد عدد المشاريع الصغيرة الناج
تعمػػػؿ لػػػدم الشػػركة ميػػػزة تنافسػػػية   كػػذلؾ تػػػـ اسػػػتخداـ تحديػػد كيفيػػػة الممارسػػات اإلداريػػػة الناجحػػػة التػػي 

المقابمػػة الشخصػػية كسػػيمة لجمػػع المعمكمػػات حيػػث قػػاـ الباحػػث بعمػػؿ مقابمػػة بطريقػػة االجتمػػاع لمجمكعػػة 
عمميػػات التطػػكر اإلدارم فػػي شػػركات مػػف أصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة فػػي منطقػػة جنػػكب كيمػػز لمعرفػػة 

 اإلعمار الصغيرة في جنكب كيمز
 

أنو ال يكجد اىتماـ كبير في إنشاء المشاريع الصغيرة فػي بريطانيػا   حيػث وكان من أىم نتائج الدراسة 
تركػػػز شػػػركات المقاكلػػػة الكبػػػرل عمػػػى جػػػكىر النشػػػاطات لممشػػػاريع الصػػػغيرة  فػػػي حػػػيف تركػػػز الشػػػركات 

ككجػػػدت الدارسػػػة أف المقػػػاكليف الكبػػػار  يامشػػػية إلنشػػػاء المشػػػاريع الصػػػغيرة  ات الالصػػػغيرة عمػػػى النشػػػاط
الكفػاءة   بينمػا الشػركات الصػغيرة تجمػب  يمتمككف كيستخدمكف أنظمة معقدة ك إدارة مينية  عالية لزيػادة

كيػة العمالة المتخصصة كالمطمكبة لتكممة مشػاريعيا   كػذلؾ الممارسػات اإلداريػة الجيػدة  تسػاعد عمػى تق
الكضع التنافسي لمشركة  كمػا أنػو ينبغػي تصػميـ بػرامج ذك ميػارات كمعرفػة ضػركرية لػ دارة كالبعػد عػف 

 أجؿ نمك كبقاء الشركة لمدة أطكؿ التدريب العاـ ل دارة   كىذا مف 
 

ضػركرة ارتبػاط التػدريب اإلدارم الػذم تتمقػاه شػركات اإلعمػار مػع الدراسـة وكان من أىم مـا أوصـت بـو 
كمػا يكصػي الباحػث أف الممارسػات اإلداريػة ستراتيجية ليا   إذا كانت تريػد نمػك ثابػت ليػا   اإل األىداؼ

دارة المػكارد البشػرية مثؿ التسكيؽ كالتخطيط كاإلداريػة الماليػة يجػب أف تنفػذ فػي الشػركة بطريقػة سػميمة  كان
   لكي تسيؿ عممية النمك في الشركة
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 (Pratten , 2004 دراسة )  -7

 Examining the possible causes of business failure in عنـوان الدراسـة :    

British public houses. 

 
 
مف   تحديد بعض األسباب المسئكلة عف فشؿ الشركات كخصكصا المرخصة منيا  إلٍالدراسة  تىدفو 

تجاريػػػة الشػػػركات الك معرفػػػة سػػػبب إفػػػالس العديػػػد مػػػف   يـ النصػػػيحة كالعػػػكف ألصػػػحاب الميػػػفأجػػػؿ تقػػػد
  اد اإلعمػاؿ الصػغيرةك التعػرؼ أيضػا عمػى المشػاكؿ الماليػة التػي تكاجػو العديػد مػف ركّ   المرخصة سنكيا
بػػػػراتيـ تجػػػػاه تمػػػػؾ األزمػػػػات الماليػػػػة   كػػػػذلؾ تػػػػـ اسػػػػتخداـ المقابمػػػػة الشخصػػػػية كسػػػػيمة لجمػػػػع كمػػػػا ىػػػػي خ
مػػػة ماليػػػة فػػػي حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بعمػػػؿ مقابمػػػة مػػػع أصػػػحاب المشػػػاريع التػػػي تعرضػػػت ألز   المعمكمػػػات

التػي ليػا  بعض الدراسػات السػابقة في ىذه الدراسة   كاستخدـ أيضا الباحث الشركات التجارية المرخصة
 التي ليا عالقة بمكضكع البحث   عالقة بالمشاريع الصغيرة كالصغيرة جدان 

 
ف ىػذه أف ىنػاؾ مجمكعػة عكامػؿ خارجيػة تػؤثر عمػى العمميػة التجاريػة  كمػوكان من أىم نتائج الدراسـة 

العكامؿ ما يمي :) نقص اإلعداد الكافي لممارسة التجارة ك نقص الدعـ المالي الالـز ك نقػص الميػارات 
المطمكبػة لممارسػػة العمػػؿ كػػذلؾ نقػص التػػدريب الػػالـز الخػػاص بكػػؿ طبيعػة عمػػؿ ك زيػػادة األجػػكر لطػػاقـ 

 3508000انيػػا حػػكالي العػػامميف ككػػذلؾ طبيعػػة مكػػاف العمػػؿ(  كػػذلؾ كجػػدت الدراسػػة أنػػو يكجػػد فػػي بريط
 3.7% مػػف إجمػػالي 10ل غػػالؽ كػػؿ سػػنة  كىػػذا مػػا يمثػػؿ  مشػػركع صػػغير يتعػػرض  4008000إلػػى 

 مميكف عممية تجارية  
 

إلقػػاء الضػػكء عمػػى رّكاد المشػػاريع الصػػغيرة  الػػذيف يعػػانكا مػػف الدراســة وكــان مــن أىــم مــا أوصــت بــو 
االستمرار في العمؿ في كجػكد تمػؾ المشػاكؿ  صعكبات مالية ككيفية التعامؿ مع تمؾ الصعكبات  ككيفية

الػػذيف ُأجبػػركا عمػػى إغػػالؽ أعمػػاليـ   كاالسػػتفادة مػػف أراء الماليػػة  كالتعػػرؼ عمػػى أصػػحاب المشػػركعات 
كأجبركا عمى إغػالؽ مشػاريعيـ  أصحاب المشاريع الصغيرة كالصغيرة جدان الذيف تعرضكا لممعكقات مالية

   اريعيـ ككذلؾ الذيف يكافحكف مف أجؿ بقاء مش
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 (   Nitoك      Bitzenis , 2005دراسة ) – 8

 Obstacles to entrepreneurship in a transition business : عنـوان الدراسـة    

environment: the case of Albania 

 
 
تصػنيؼ  ك  اد المشػاريع الصػغيرة فػي ألبانيػاتقيـ المعكقات كالمشاكؿ التػي تكاجػو ركّ  إلٍالدراسة  تىدفو 

عماؿ في ألبانيا مثؿ كالتعرؼ أيضا عمى نسبة كؿ مف قطاعات األ   تطكر المشاريع الصغيرة في ألبانيا
صػػعكبات ريػػادة اإلعمػػاؿ فػػي بيئػػة األعمػػاؿ التعػػرؼ عمػػى  كػػذلؾ    الػػخالقطػػاع الزراعػػي كالخػػدماتي     

اؿ منافسػػة فػػي بيئػػة اإلعمػػة الكعمميػػ األلبػػاني التعػػرؼ عمػػى المشػػاكؿ الماليػػة فػػي االقتصػػاد   كاأللبانيػػة 
التجارية   كقاـ الباحث بالدمج بيف االستبانة كالمقابمة الشخصية ككسيمة لجمع المعمكمػات عػف مكضػكع 

 المكػػػكف مػػػف أصػػػحاب المشػػػاريع الصػػػغيرة فػػػيالدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ عينػػػة عشػػػكائية مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة 
شركة أم بمعدؿ  350إجمالي  مفشركة  226 كشممت العينة ألبانيا المناطؽ النامية كالمدف الكبيرة في

64.5%  
المشػاكؿ كالمعكقػات التػي تكاجػو أصػحاب المشػاريع الصػغيرة  ىػي  ىػك أفوكان من أىم نتـائج الدراسـة 

كضعؼ المصػادر الماليػة كالبيركقراطيػة  كالفسػاد  التنافس الغير عادؿ كالتغير في اإلجراءات الضريبية  
كػذلؾ أظيػرت الدراسػة أف العديػد مػف  قات لشركع في األعماؿ الصغيرة  الذم ال يظير ليمثؿ أىـ المعك 

رّكاد المشركعات الصغيرة في ألبانيػا يفضػمكف ىػذا النػكع مػف المشػاريع الصػغيرة  ألف التكػاليؼ فيػو قميمػو 
نكعػػا مػػا  كيكجػػد فيػػو مركنػػة فػػي العمػػؿ  أمػػا الغالبيػػة التػػي شػػممتيـ الدراسػػة  فيعتبػػركف أنفسػػيـ فػػي مرحمػػة 

عػاـ مػػف التجػارة   أيضػػا أظيػرت الدراسػػة كجػػكد  13-6ضػج فػػي األعمػاؿ  كىػػي بالنسػبة ليػػـ مػا بػػيف الن
تنافس غير عادؿ كتغير في األنظمة الضرائبية باستمرار  ككجكد أزمة في الطاقة كضعؼ في المصادر 

  تشريعات الخاصة باألعماؿ الصغيرةأف ىناؾ  أيضا ضعؼ في ال ك أظيرت الدراسة المالية  
 

ضػركرة عمػؿ تحسػينات تشػريعية كقانكنيػة تالئػـ طبيعػة المشػاريع الدراسـة وكان من أىـم مـا أوصـت بـو 
  الصغيرة في ألبانيا  كما ينبغي عمى الحككمة تييئة بيئة مالئمة ذات شفافية لتعامؿ مع تمػؾ المشػاريع 

  كمػػا يكصػػى متكسػػطة ككػػذلؾ االىتمػػاـ بالمشػػاريع الصػػغيرة مثػػؿ اىتمػػاـ الحككمػػة بالمشػػاريع الكبيػػرة كال
جػػؿ اسػػتمرار تمػػؾ الباحػػث باالىتمػػاـ بالمشػػاريع الصػػغيرة المسػػجمة كتقػػديـ الػػدعـ المػػالي الػػالـز ليػػا مػػف أ

   المشاريع كبقائيا
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 (  Scottك     Irwin , 2006دراسة ) -9

 Barriers faced by SMEs in raising finance from banks:  عنوان الدراسة    

 
 
التعرؼ عمى المعكقات التي تكاجػو رّكاد المشػاريع الصػغيرة  مػف خػالؿ التمكيػؿ مػف  إلٍاسة الدر  تىدفو 

البنػػكؾ لػػدعـ مشػػاريعيـ   كأيضػػا مػػف أجػػؿ الكشػػؼ عػػف السػػمات ك الخصػػائص الشخصػػية لمػػدراء ىػػذه 
المشػػاريع مػػف ناحيػػة العػػرؽ كالجػػنس كالتعمػػيـ   كمػػا تػػأثير تمػػؾ الخصػػائص عمػػى مقػػدرتيـ فػػي الحصػػكؿ 

يؿ لمشاريعيـ ك التعرؼ عمى الخبػرة كالخصػائص الشخصػية لػرّكاد المشػاريع الصػغيرة كمػا ىػي عمى تمك 
كػػذلؾ قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اسػػتبانة عػػف  تػػأثير تمػػؾ الصػػفات عمػػى الحصػػكؿ عمػػى تمكيػػؿ لمشػػاريعيـ 

مشػركع  400طريقة التميفكف لجمع المعمكمػات الخاصػة بيػذه الدراسػة   حيػث تككنػت عينػة الدراسػة مػف 
 ـ 2005يرة   حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي لتحميمي في ىذه الدراسة  في سبتمبر صغ
 

أف أصػحاب المشػاريع الػذيف ال يحصػمكف عمػى قػركض مػف مؤسسػات ىػك وكان من أىم نتائج الدراسـة 
اإلقػػػراض  يجػػػدكف صػػػعكبة فػػػي البػػػدء فػػػي المشػػػاريع التجاريػػػة  ككجػػػدت الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ صػػػعكبة فػػػي 

يػؿ مػف قبػؿ البنػكؾ  لػذلؾ يمجػأ العديػد مػف رّكاد األعمػاؿ الصػغيرة فػي الحصػكؿ عمػى الحصكؿ عمى تمك 
كػػػذلؾ كجػػدت الدراسػػػة أف الخصػػػائص الشخصػػية لػػػرّكاد األعمػػػاؿ  تمكيػػؿ مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػات اإلقػػػراض  

تختمؼ فيما بينيـ في القدرة عمى الحصكؿ عمى تمكيؿ لمشػركعاتيـ  كالخريجػكف لػدييـ صػعكبة أقػؿ فػي 
تمكيػػػؿ لمشػػػاريعيـ   حيػػػث تحصػػػؿ النسػػػاء عمػػػى تمكيػػػؿ لمشػػػاريعيـ بطريقػػػة أسػػػيؿ مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى 

 حصكؿ الرجاؿ عمى تمكيؿ لمشاريعيـ 
 

باسػػتخداـ ضػػركرة عمػؿ دراسػػات أخػػرل خاصػة بمكضػػكع البحػػث الدراســة وكــان مــن أىــم مــا أوصــت بــو 
  قبػؿ البنػكؾ  تأثير الصفات الشخصية فػي الحصػكؿ عمػى تمكيػؿ مػف لمعرفة أسمكب المقابمة الشخصية

كػػذلؾ يكصػػى الباحػػث بمعرفػػة المزيػػد مػػف الصػػفات الشخصػػية التػػي تعيػػؽ الحصػػكؿ عمػػى الػػدعـ المػػالي 
الالـز لممشاريع الصغيرة   كما ينبغي عمى البنكؾ المساكاة  في التعامؿ مع أصحاب المشاريع الصػغيرة 

 الجنس كالعرؽ كالتعميـ  ة لممشاريعيـ كعدـ التميز بينيـ مف ناحية مف خالؿ منح القركض الالزم
  

 
 
 



32 

 

 
 (  Temtime & Pansiri, 2006دراسة )  -10
 Assessing managerial skills in SMEs for capacity building:  عنوان الدراسة     
 
 
  كتأثيرىا عمػى أداء المشػركعات الصػغيرة  التعرؼ عمى العكامؿ اإلدارية المحسكسة إلٍالدراسة  تىدفو 

ظيار االتجا تشجيع البحػث كذلؾ   اإلدارية المحسكسة كخصائص الشركةه كمدل العالقة بيف العكامؿ كان
 يػػدؼ  كمػػا ت العممػػي بيػػذا المجػػاؿ كالتعػػرؼ عمػػى كيفيػػة بنػػاء القػػدرات اإلداريػػة لمػػدراء المشػػاريع الصػػغيرة

كىػػذه الجكانػػب    عمػػى جكانػػب أخػػرل تػػدعـ تطػػكر كنجػػاح المشػػركعات الصػػغيرة  إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة 
نمػػا   ليسػػت متمثمػػة فقػػط فػػي الػػدعـ المػػالي كحػػدة الفنيػػة كالتكجيػػو  الميػػاراتالخبػػرات اإلداريػػة ك  تعػػكد إلػػىكان

كالتعػػرؼ أيضػػا عمػػى بعػػض الجكانػػب  التػػي تػػؤدم إلػػى فشػػؿ العديػػد مػػف األعمػػاؿ التجاريػػة فػػي  كالتػػدريب 
داـ االسػػتبانة   كقػػد تػػـ اسػػتخالمشػػركعات الصػػغيرة  خصكصػػا فػػي بدايػػة فتػػرة تأسػػيس المشػػركع الصػػغير

كسيمة لتحميؿ التحميمي  كسيمة لجمع المعمكمات في ىذه الدراسة   حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي
 بيانات الدراسة 

تحديػػػد كتصػػػنيؼ أربػػػع عكامػػػؿ إداريػػػة محسكسػػػة  ك تأثيرىػػػا عمػػػى أداء وكـــان مـــن أىـــم نتـــائج الدراســـة 
كجد ضعؼ في الميارات اإلداريػة المتمثمػة فػي حيث ي  المشركعات الصغيرة في اقتصاد أفريقيا المتطكر

العكامؿ اإلدارية المحسكسة  كما تكجد حاجة ماسة لتطكير برامج تدريبية مػف أجػؿ رفػع الكفػاءة اإلداريػة 
فػػي الشػػركة  ك ىنػػاؾ إىمػػاؿ كاضػػح لػػدكر المستشػػاريف فػػي الشػػركات   لػػذلؾ مػػف الميػػـ لمبػػرامج التدريبيػػة 

طػػاع اإلعمػػاؿ الصػػغيرة   كػػذلؾ معظػػـ الدراسػػات تشػػير إلػػى أف مػػدراء المينيػػة أف تكػػكف ممبيػػة لحاجػػات ق
كينبغػي عمػى رّكاد المشػاريع الصػغيرة كصػّناع  المشاريع بحاجة إلػي ميػارات إداريػة أساسػية كاسػتراتيجية 

سياسة األعماؿ كككاالت دعـ كمسػاندة تطػكير األعمػاؿ   أف يعرفػكا المشػاكؿ الممحػة قبػؿ البػدء فػي أم 
ة    كمف خالؿ فيـ العكامؿ اإلدارية المحسكسة يستطيع صّناع سياسة األعمػاؿ أف يحػددكا برامج تدريبي

 البرامج التدريبية المالئمة كالمناسبة لمشركة كلممشركع أيضا 
 

مػف أجػؿ معرفػة ثبػات فػي مكػاف أخػر كلكػف الدراسػة نفػس  عمػؿ الدراسـة وكان مـن أىـم مـا أوصـت بـو 
دراسػة   كمػػا يكصػى الباحػث القػائميف عمػى المشػاريع الصػغيرة مػػف النتػائج التػي حصػؿ عمييػا فػي ىػذه ال

مؤسسػػػات داعمػػػة ليػػػا كركاد مشػػػاريع صػػػغيرة كصػػػناع قػػػرار   ينبغػػػي عمػػػييـ فػػػي البدايػػػة تحديػػػد المشػػػاكؿ 
االداريػػة التػػي تتعػػرض ليػػا المشػػاريع الصػػغيرة   ثػػـ بعػػد ذلػػؾ البػػدء فػػي عمػػؿ الخطػػط كالػػدكرات التدريبيػػة 

كالمعكقػػػات   كيكصػػػى الباحػػػث أيضػػػا بعمػػػؿ دراسػػػات مسػػػتقبمية فػػػي المعكقػػػات  المناسػػػبة لتمػػػؾ المشػػػاكؿ
 االدارية لممشاريع الصغيرة 
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contractors in the North West province of South Africa 

 
 
تحديػػد المشػػاكؿ التػػي تكاجػػو المقػػاكليف الصػػغار فػػي الشػػماؿ الغربػػي لجنػػكب أفريقيػػا  إلــٍالدراســة  تىــدفو 

نػكع المشػاكؿ النسبة المرتفعة لفشؿ المشاريع   كذلؾ تيدؼ الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى كالتي تعمؿ عمى 
التػي تكاجػو المقػاكليف كمف أىداؼ الدارسة أيضا معرفة المعكقػات  التي تعيؽ تقدـ المشركعات الصغيرة 

كذلؾ التعرؼ عمى أىمية المشركعات الصػغيرة    الصغار كالمتكسطيف في مرحمة بداية إنشاء المشركع 
مػػف الشػػباب كتقميػػؿ نسػػبة الفقػػر  كػػذلؾ اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة  مػػف حيػػث تػػكفير فػػرص عمػػؿ لمعديػػد

نػػة عشػػكائية مػػف مقػػاكليف المشػػاريع بأخػػذ عيكسػػيمة لجمػػع المعمكمػػات ليػػذه الدراسػػة   حيػػث قػػاـ  الباحػػث 
  كتػػـ بػػي لجنػػكب أفريقيػػا إسػػتبانة لمقػػاكليف فػػي الشػػماؿ الغر  100قػػاـ بتكزيػػع  الصػػغيرة كالمتكسػػطة   ثػػـ

إلػػػى سػػػبتمبر  2008كذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرة الكاقعػػػة بػػػيف يكنيػػػك  اسػػػتبانة صػػػالحة لمتحميػػػؿ 57اسػػػترداد منيػػػا 
 ـ 2008

ىػػي كالتػػالي    مػػف المشػػاكؿ التػي تكاجػػو المقػػاكليف الصػػغار ك العديػػد  ىػػك أفوكــان مــن أىــم نتــائج الدراســة 
عػػػدـ التػػػزاـ الحككمػػػة بػػػدفع مػػػا عمييػػػا فػػػي الكقػػػت المحػػػدد  ك ضػػػعؼ رأس المػػػاؿ  ك ضػػػعؼ الميػػػارات ) 

التقنيػػة  ك ضػػعؼ فػػي الميػػارات اإلداريػػة لمعمػػؿ  ك عػػدـ القػػدرة عمػػى الحصػػكؿ عمػػى قػػرض كىػػذا بمثابػػة 
يضػػا أف المقػػاكليف الصػػغار يسػػاعدكا عمػػى تػػكفير العديػػد مػػف فػػرص كجػػدت الدراسػػة أ إعاقػػة لممشػػركع ( 

كػذلؾ كجػدت الدراسػة أف  العمؿ كتقميص نسبة الفقػر سػكاء فػي الػدكؿ المتقدمػة أك منطقػة جنػكب أفريقيػا 
شػػؿ المقػػاكليف ضػػعؼ اإلدارة الفاعمػػة خػػالؿ المراحػػؿ األكلػػى مػػف حيػػاة المشػػركع  ىػػي السػػبب الرئيسػػي لف

  أيضا كجدت الدارسة أف مف أجػؿ نجػاح المقػاكليف فػي مشػاريعيـ ينبغػي  متكسطةالمشاريع الصغيرة كال
تػػكافر مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ المترابطػػة حيػػث تكجػػد  عكامػػؿ ميمػػة لنجػػاح المشػػركع كعكامػػؿ أخػػرل أقػػؿ 

 أىمية 
ضػػركرة معالجػػة البػػرامج التطكيريػػة الخاصػػة بمقػػاكليف المشػػاريع الدراســة وكــان مــن أىــم مــا أوصــت بــو 

كليف فػػي أعمػػاليـ فػػي كالمتكسػػطة مػػف قبػػؿ الحككمػػة   مػػف أجػػؿ التأكػػد مػػف نجػػاح ىػػؤالء المقػػا الصػػغيرة
  كذلؾ يكصى الباحث بالضركرة معرفة العناصر كالعكامؿ التي تؤدم إلى نجاح المقػاكليف جنكب أفريقيا

  كلػيس فػي أعمػاليـ  ىـ عمػى النجػاحفي أعماليـ  حيث تكجد العديد مف العكامؿ اإليجابيػة التػي تسػاعد
العكامؿ التي  تمؾ عامؿ كاحد يؤدم إلي نجاح ىؤالء المقاكليف   كيكصى الباحث أيضا بالضركرة معرفة

 في بيئات أعماؿ أخرل مف أجؿ االستفادة منيا  تساعد المقاكليف عمى النجاح في أعماليـ 
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كىػػي التكثيػػؽ   األعبػػاء اإلداريػػة التػػي يتعامػػؿ معيػػا المصػػدريف إلقػػاء الضػػكء عمػػى إلــٍالدراســة  تىــدفو 

كالتفتػػػيش المصػػػاحب لكػػػؿ شػػػحنو مػػػف شػػػحنات   كالتخمػػػيص الجمركػػػي كالرقابػػػة الفنيػػػة كالتكػػػاليؼ اإلداريػػػة
مصػدريف مػف كػؿ شػحنة يػتـ تصػديرىا كتيدؼ الدراسة أيضا إلى التعرؼ عمػى كيفيػة تعامػؿ ال  التصدير

  قػاـ الباحػث باسػتخداـ بيانػات تصػدير الشػحنات التجاريػة فػي الكاليػات المتحػدة   مف شػحنات منتجػاتيـ
مستكرد مف أجؿ تحديد تكافؽ الشركات التجارية مع التكاليؼ  170حيث قاـ باستخداـ بيانات أكثر مف 

الدراسػة إلػي تحميػؿ العمميػة التجاريػة برمتيػا كتقسػيميا كما تيػدؼ اإلدارية المصاحبة لكؿ شحنة تجارية  
حجػػـ كػػؿ شػػحنة  كأسػػمكب التصػػدير كطبيعػػة المنػػتج  ك كسػػعر إلػػي خمػػس ىػػكامش كىػػي عػػدد الشػػحنات

    نفسو
% إذا الميػاـ البيركقراطيػة  1إجمػالي العمميػات التجاريػة يػنخفض بمسػتكل وكان من أىم نتائج الدراسة 

لعمميػػػات التجاريػػػة ك عنػػػدما يػػػتـ تصػػػدير شػػػحنات كبيػػػرة الحجػػػـ   فػػػنف زادت عػػػف يػػػـك كاحػػػد مػػػف أيػػػاـ ا
حيث تشير النتائج إلى أف المصدريف يفضمكف  المصدريف سكؼ يخفضكا مف التكاليؼ اإلدارية السابقة 

في عممية التصدير التعامؿ مع عػدد كحجػـ الشػحنات أكثػر مػف التعامػؿ مػع أسػمكب التصػدير كمككنػات 
األسػكاؽ فننيػا فػي الغالػب تسػتخدـ شػحنات كبيػرة  كتكػكف األعبػاء اإلداريػة أقػؿ   المنتج نفسو   أمػا فػي 

 كما أف إجمالي التكاليؼ التي يتكبدىا المصدريف تأتي مف خالؿ التخميص الجمركي كالتكثيؽ 
 

تقميػؿ اإلجػراءات الركتينيػة البيركقراطيػة المصػاحبة لكػؿ شػحنة مػف الدراسة وكان من أىم ما أوصت بو 
التكثيػػػؽ كالتخمػػػيص الجمركػػػي كالرقابػػػة الفنيػػػة كالتكػػػاليؼ اإلداريػػػة  لتصػػػدير أك االسػػػتيراد مثػػػؿ شػػػحنات ا
  كػػػذلؾ اسػػػتغالؿ عامػػػؿ الكقػػػت فػػػي التعامػػػؿ مػػػع كػػػؿ شػػػحنة تجاريػػػة كالحػػػرص عمػػػى تسػػػريع  كالتفتػػػيش

 الكقكع في الخسارة المالية الناتجة عف التأخير اجراءات التخميص الجمركي مف أجؿ عدـ 
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ــٍالدراســة  تىــدفو    معرفػػة تحميػػؿ المعكقػػات الرئيسػػية التػػي تكاجػػو المشػػاريع الصػػغيرة كالصػػغيرة جػػدا إل

اد المشػاريع الصػغيرة عمػى عكقػات يسػاعد ركّ ك فيػـ تمػؾ الم  الداعمػة لتمػؾ المشػاريع الصػغيرة كالسياسػات
ك  كمعرفػػػة كػػػؿ مػػػف دكر الحككمػػػة كالمؤسسػػػات الداعمػػػة لممشػػػاريع الصػػػغيرة  فرصػػػة نجػػػاح مشػػػاريعيـ  

مشاكؿ أصحاب المشاريع الصغيرة ك التعرؼ عمى أىمية المشػركعات الصػغيرة فػي دعػـ إجمػالي النػاتج 
يػػػث قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ أسػػػمكب المقابمػػػة ىمة فػػػي خمػػػؽ العديػػػد مػػػف فػػػرص العمػػػؿ  حالمحمػػػي كالمسػػػا

الشخصػػػية كسػػػيمة لجمػػػع المعمكمػػػات عمػػػى مػػػرحمتيف   المرحمػػػة األكلػػػى ىػػػك عمػػػؿ مقابمػػػة شخصػػػية مػػػع 
مشػػركع   كالمرحمػػة الثانيػػة ىػػك عمػػؿ  21أصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة كالصػػغيرة جػػدا الػػذم يبمػػغ عػػددىـ 
 لمشاريع  مقابمة شخصية مع بعض الجيات الحككمية الداعمة لتمؾ ا

 
% مػػػف المعكقػػػات التػػػي تكاجػػػو 48أف التمكيػػػؿ كالمنافسػػػة تمثػػػؿ حػػػكالي وكـــان مـــن أىـــم نتـــائج الدراســـة 

أصػػػحاب المشػػػاريع الصػػػغيرة    كىػػػذا مػػػف كجيػػػة نظػػػر أصػػػحاب المشػػػاريع  ك تكصػػػمت الدارسػػػة إلػػػى أف 
كنسػبة ثابتػة   المؤسسات الداعمة لممشاريع الصغيرة  تطالب الحككمة بأخذ ضرائب مرة كاحػدة فػي السػنة

 بدال مف أخذ الضرائب بشكؿ شيرم   كىذا مف كجو نظر المؤسسات الداعمة لممشاريع الصغيرة 
ككجػػدت الدراسػػة أف الحككمػػة قامػػت بعمػػؿ مؤسسػػات خاصػػة بالمشػػاريع الصػػغيرة كالصػػغيرة جػػدا   كلكػػف 

 ىذه المؤسسات ال تزاؿ ضعيفة في مساعدة المشاريع  
 

ــو  ــا أوصــت ب ــان مــن أىــم م تقمػػيص اإلجػػراءات البيركقراطيػػة الخاصػػة بننشػػاء المشػػركعات دراســة الوك
الصغيرة ككذلؾ التقميؿ مف اإلجراءات الركتينية الخاصػة بعمميػة التصػدير كاالسػتيراد  لمبضػائع   كأيضػا 
تقديـ الدعـ المالي ك المعنكم الالـز لممشػاريع الصػغيرة كالصػغيرة جػدان كاسػتخداـ أدكات ذك شػفافية لػدعـ 

ريع الصػػغيرة كالصػػغيرة جػػدان مثػػؿ نظػػاـ محاسػػبي جيػػد كمحاربػػة الفسػػاد ككػػذلؾ تحميػػؿ المشػػركعات المشػػا
 الصغيرة لمعرفة الفشؿ في استراتيجية قطاع االستثمار  
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 ثالثًا:   التعميق عمٍ الدراسات السابقة
 
 :ياعمي ةالتالي المالحظات صيتمخ كننايم السابقة الدراسات مراجعة بعد
 

 لممشركعات الصغيرة  بالنسبة ةايجابي كتكجيات دايمتز  اىتماـ ىناؾ أف السابقة الدراسات مف تضحي -1
المشػاريع الزراعيػة كالتعميميػة  شػمؿي بػؿ مػف المشػاريع التجاريػة الصػغيرة  كاحد نكع عمى قتصري ال كىذا

 .كالخدماتية كغيرىا مف المشاريع األخرل

كػذلؾ   ةالشخصػي كالمقابمػة اإلسػتبانة: منيػا انػاتالبي جمػعل أدكات عػدة اسػتخدمت السػابقة الدراسػات -2
 . ةياألكل المعمكمات لجمع ةيالشخص كالمقابمة اإلستبانةاعتمدت ىذه الدراسة عمى 

 عمػى ل جابػة ة ياإلحصػائ بياألسػال اسػتخداـ فػي السػابقة الدراسػات مػع ةيػالحال الدراسػة اشػتركت -3
 النزعػة سييكمقػا ةيػالمئك  كالنسػب التكػرارم  عيػالتكز  مثػؿ ات يالفرضػ نفػي أك كإلثبػات الدراسػة  تساؤالت
 .األحادم فيالتبا ؿيكتحم ( ؼ) كاختبار رسكفيب ارتباط معامؿ ككذلؾ كالتشتت  ةيالمركز 

أثػػر كبيػػر عمػػى زيػػادة الربحيػػة فػػي  التػػدريب فػػي المشػػاريع الصػػغيرة لػػو أظيػػرت الدراسػػات السػػابقة أف -4
 اسة بنفس النتيجة المشركع   ككذلؾ خرجت ىذه الدر 

اتفقت الدراسة الحاليػة مػع الدراسػات السػابقة عمػى تػكفير تػدريب مينػي ألصػحاب المشػاريع التجاريػة  -5
الصػػػغيرة   ككػػػذلؾ التعػػػاكف مػػػع المراكػػػز االستشػػػارية كاالتحػػػادات كغػػػرؼ التجػػػارة عمػػػى تمكيػػػؿ البحػػػكث 

 التسكيقية 
عمػى ضػركرة تػكفير بنيػو تحتيػة مناسػبة تسػاعد   ةكذلؾ اشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابق -6

المشػػػركعات الصػػػغيرة عمػػػى النيػػػكض كاالسػػػتمرار   كأف أصػػػحاب المشػػػركعات الصػػػغيرة يعتمػػػدكف عمػػػى 
خبػػراتيـ الخاصػػة فػػي إدارة مشػػاريع دكف استشػػارات خارجيػػة   كمػػا أف الدراسػػة الحاليػػة اتفقػػت أيضػػا مػػع 

اد دراسػػة جػػدكل لممشػػركع   حيػػث تتسػػـ المشػػاريع الدراسػػات السػػابقة عمػػى كجػػكد ضػػعؼ كاضػػح فػػي إعػػد
 التجارية الصغيرة باالرتجاؿ   دكف االعتماد عمى خطة عمؿ منظمة  

اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى عػػػدـ تػػػكفر الميػػػارات اإلداريػػػة كالخبػػػرة الكافيػػػة  -7
كػذلؾ صػعكبة الحصػكؿ المالي الالـز تثمار كنقص الدعـ كالمكارد المادية كعدـ كجكد قكانيف تشجع االس

اد المشػاريع الصػغيرة عمػى الحصػكؿ عمػى تمكيػؿ لػذلؾ يمجػأ العديػد مػف ركّ   عمى تمكيؿ مف قبػؿ البنػكؾ 
 مف قبؿ مؤسسات اإلقراض كالتمكيؿ الذاتي لمشاريعيـ 
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 :رابعًا:   مميزات ىذه الدراسة 

 
  فػي جنػكب قطػاع غػزة  مشاريع التجارية الصػغيرةتعتبر دراسة المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب ال

تجارية الصغيرة في مف أكائؿ الدراسات التي تناقش المشاكؿ كالمعكقات التي تعيؽ تقدـ كنمك المشاريع ال
  حيػػػث تنػػاقش ىػػػذه الدراسػػة الجكانػػػب المتعمقػػة بػػػالنكاحي اإلداريػػة كالماليػػػة كالتسػػػكيقية جنػػكب قطػػػاع غػػزة

كنقص التمكيػؿ كتطػكير أسػاليب العمػؿ اإلدارم كالتػدريب المينػي ة المنافسة كاإلجراءات الحككمية كعممي
   فقد حاكلت ىذه الدراسػة تنػاكؿ مكضػكع البحػث مػف جكانػب عديػدة لصاحب المشركع التجارم الصغير

المعكقػػات اإلداريػػة التػػي  تمػػؾ مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى رؤيػػة كاضػػحة لطبيعػػة خاصػػة بػػالنكاحي اإلداريػػة
  اريع تكاجو أصحاب المش

كػػذلؾ اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة عمػػى أنيػػا تركػػز عمػػى أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة 
ىػػذه معرفػػة طبيعػػة  كمحاكلػػة كالمعكقػػات التػػي تعتػػرم طبيعػػة عمميػػـكمعرفػػة المشػػاكؿ   نتحديػػدا الصػػغيرة 

ركػػػزت العديػػػد مػػػف    فقػػػد الصػػػغيرة المشػػػاريع التجاريػػػةتناسػػػب طبيعػػػة  ةاسػػػبكضػػػع حمػػػكؿ منالمعكقػػػات ك 
 لـ تتطرؽ كثير إلى المشاريع التجارية المشركعات الصناعية بشكؿ خاص ك  الدراسات السابقة عمى
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 اإلطار النظري – الفصل الثالث

 
 
 المقدمة          :أولً     
 المشروعات الصغيرة في فمسطين         :ثانياً    
 شاريع الصغيرة التي تم تداوليا بين الباحثين والمؤسساتلمتعريف ا       ثالثًا:    
 خصائص المشروعات الصغيرة          رابعا:ً     
 خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فمسطين       خامسا:ً   
  ية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أىم       سادسا:ً   
 سطة لالقتصاد الفمسطينيأىمية المشاريع الصغيرة والمتو         سابعا:ً    
 توسطة في تنمية اقتصاد قطاع غزةمزايا و أىمية المشاريع الصغيرة والم         ثامنا:ً    
 المعوقات التي تواجو المشروعات الصغيرة        تاسعا:ً    
 أىم المشاكل التي تواجو القطاع الصناعي في األراضي الفمسطينية        :ا ً عاشر   

 الصغيرة  في قطاع غزةوالمشروعات                    
 فمسطين في والمتوسطة الصغيرة المشاريع تواجو التي المعوقات  : الحادي عشر
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 المشروعات الصغيرة في فمسطين

 
 أول:ً      المقدمة 

ث أصػبح تعتبر المشركعات الصغيرة مػف أىػـ الركػائز التػي تعتمػد عمييػا الػدكؿ فػي النمػك كالتطػكر   حيػ
نمػػك االقتصػػاد فػػي الػػدكؿ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة بالغػػة عمػػى   بيػػا جميػػا فػػي أكاخػػر القػػرف العشػػريف االىتمػػاـ

كػػػذلؾ تعتبػػػر المشػػػركعات الصػػػغيرة بمثابػػػة العمػػػكد الفقػػػرم لمعديػػػد مػػػف  الناميػػػة كالمتقدمػػػة عمػػػى السػػػكاء  
فيػػة التغمػػب عمػػى العكامػػؿ اقتصػػاد العػػالـ   كمػػف أىػػـ التحػػديات التػػي تكاجػػو المشػػركعات الصػػغيرة ىػػك كي

حيػث بػدأت العديػد مػف الػدكؿ  .(Mbonyane and Ladzani: 2011, P550)التي تعيؽ النمك فييػا
التقػػدـ اد المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى االىتمػػاـ بيػػا فعميػػا ككضػػع العديػػد مػػف الخطػػط كالدراسػػات لمسػػاعدة ركّ 

فمػثال بريطانيػا يبمػغ  لمتحػدة كبريطانيػاكمػف ىػذه الػدكؿ عمػى سػبيؿ المثػاؿ   الكاليػات ا كالنمك بمشػاريعيا 
مميكف مشركع صغير كىذه يدؿ عمى االىتماـ الكاضح بتمػؾ  7 3المشاريع الصغيرة فييا حكالي  إجمالي
العديد مف الػدكؿ األكربيػة كاألسػيكية حيػث  ككذلؾ(    ( Pratten: 2004, P 246الصغيرة  المشاريع

ا  كتكجيو طاقات الشباب إلى تمؾ المشاريع   لما ليا مف دكر بدأت العديد مف الدكؿ العربية االىتماـ بي
إيجابي كفعاؿ في مساندة كدعـ االقتصاد في ىذه الدكؿ   كما أف المشاريع الصغيرة تعتبر النكاة األكلى 
لممشػػػػاريع الكبيػػػػرة  فمػػػػثال لقػػػػد كانػػػػت شػػػػركة فػػػػكرد العمالقػػػػة عبػػػػارة عػػػػف مشػػػػركع صػػػػغير ككػػػػذلؾ شػػػػركة 

انت في بداياتيا مشركع صغير كىناؾ العديد مػف األمثمػة التػي تػدلؿ عمػى أىميػة ميكركسكفت العمالقة ك
 تمؾ المشاريع الصغيرة 

لذلؾ يعترؼ االقتصاديكف بأىمية المنشػآت الصػغيرة كالقطػاع غيػر المػنظـ فػي االقتصػاد المعاصػر كفػي 
األسػاس لمسػكاف  البمداف النامية عمى الخصػكص  لمػا تمعبػو ىػذه القطاعػات مػف دكر فػي تمبيػة الحاجػات

كفػػي تكليػػد فػػرص العمػػؿ قميمػػة االسػػتثمارات كالتػػي تعجػػز القطاعػػات المنظمػػة عػػف تكليػػدىا بػػنفس الكفػػاءة 
التعػػػػداد العػػػػاـ    ـ2010)الجياز المركػػػػزم ل حصػػػػاء الفمسػػػػطيني   كنفػػػػس مسػػػػتكل رأس المػػػػاؿ المحػػػػدد

 (    فمسطيف لمسكاف كالمساكف كالمنشآت االقتصادية   النتائج النيائية   راـ اهلل 
 

ممشػركعات الكبيػرة ل في كثير مػف األحيػاف حجر األساسكما أننا نالحظ أف المشركعات الصغيرة تعتبر 
ف أل   كالسػبب بسػيطاد ىػذه المشػاريع أف يبػدأ بمشػركع ضػخـ نػاجح الضخمة   فال يستطيع أحػد مػف ركّ 

 ةقميمػ برة متكاضعة كمكارد ماليػةبداية لديو خككف في الالشخص الذم يقكـ بمزاكلة إحدل ىذه المشاريع ي
كليس لدية خبرة كبيرة في مجاؿ التسكيؽ بينما بعد فترة كجيزة يفيـ طبيعػة العمػؿ مػف جميػع  ةأك متكسط

كير المشركع باستمرار حتػى يصػؿ عممية تطالنكاحي كمف ىنا يستطيع أف يكسع مشركعة كيبدأ مف ىنا 
   ىا اليكـلشركات المشيكر التي نرامثؿ ا  مشركع كبير إلى
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 تمقػػى اىتمػػاـ فػػي كثيػػرتصػػادم   حيػػث تعتبػػر المحػػرؾ لمنمػػك االق كمػػا أف المشػػاريع الصػػغيرة كالمتكسػػطة 
 لمعديد مف الدكؿ األفريقية المتقدمػة   لمػا ليػا مػف مميػزات حيػث تعمػؿ استراتيجيةبمثابة  الدكؿ كىىمف 
 دعـكتقميؿ نسبة الفقر   لػذلؾ تػ كتعزيز الدخؿ القكمي ة التنكع االقتصادم كخمؽ فرص عمؿ جديد عمى

 Pansiri  and Temtime ) اد المشػاريع الصػغيرةالصػغيرة كركّ لمشػاريع المتطػكرة االعديػد مػف الػدكؿ 

:2006 , P 251 ). 

 
كيرىػػػا كتعزيػػػز صػػػمكدىا مػػػف أجػػػؿ كالعمػػػؿ عمػػػى تط اريع الصػػػغيرة لػػػذلؾ كػػػاف ال بػػػد مػػػف االىتمػػػاـ بالمشػػػ

كفػػػي عػػػاـ   كتقضػػػي عمػػػى نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف البطالػػػةلمشػػػاريع الكبيػػػرة تسػػػاعد ا ألنيػػػا  نجاحيػػػا كاسػػػتمرارىا
المشػاريع األسػرية ) الصػغيرة (  عمػى تعتمػد التػي غػزة قطػاع فػي األسػر الفمسػطينية نسػبة بمغػت 2000
 باىضػو لخسػائر اقتصػادية االقتصػادية المشػركعات كتعرضػت  % 25 حكالي  لمدخؿ رئيسي كمصدر

 ىػذه المشػركعات تعرضػت ككمػا المسػتغمة اإلنتاجيػة الطاقػة تراجػع عمػى أثػرت  2000/9/28 منػذ
االقتصػادية المختمفػة فػي فمسػطيف  لألنشػطة الخسػائر إجمػالي تقدر بحيث كاإلغالقات  كالتدمير لمقصؼ

 (  52  ص2006نكفؿ )  مميار دكالر 10أكثر مف  2002حتى منتصؼ 
  كىػذه  أةمنشػ  30620غػت حػكالي الصػناعية فػي قطػاع غػزة بم أف المنشػآت إلػىتشير الدراسات كذلؾ 

 %  5 68  كىػػذا مػػا يمثػػؿ شػػأةمن 66659  بينمػػا تشػػكؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة حػػكالي  % 5 31مػػا يمثػػؿ 
) الجيػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػزم ل حصػػػػػػػػػاء 97279البػػػػػػػػػالغ عػػػػػػػػػددىا  مػػػػػػػػػف إجمػػػػػػػػػالي المنشػػػػػػػػػآت فػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف

  (   راـ اهلل   فمسطيف   التعداد العاـ لممنشآت لعاــ2004 الفمسطيني
 
 المشروعات الصغيرة في فمسطين  ياً :    ثان

بأنيػػا تمػػؾ التػػي تشػػغؿ خمػػس عػػامميف   فػػي منػػاطؽ السػػمطة الفمسػػطينية تعػػرؼ المشػػركعات الصػػغيرة جػػدان 
قػدرات  كيمتمػؾ قطػاع المشػركعات الصػغيرة جػدان   ـ 2003 سب دائرة اإلحصاء المركزيػة لعػاـ فأقؿ   ح

ىػػذا الػػدكر فػػي  ذرلمعديػػد مػػف األفػػراد كاألسػػرة   كيتعػػخؿ كتػػكفير مصػػادر الػػد متناميػػة فػػي مجػػاؿ التشػػغيؿ 
  ( 57  ص  2007القكقا    )العمؿات االقتصادية كأزمات سكؽ ظؿ اشتداد األزم

 495 22كما أف المشاريع الصغيرة تمعب دكر ميـ كحاسـ في مناطؽ السمطة الفمسطينية   حيث يكجد 
  التعػػػػداد العػػػػاـ لمسػػػػػكاف 1998  طينيمشػػػػركع فػػػػي منػػػػاطؽ السػػػػمطة ) حسػػػػب مركػػػػز اإلحصػػػػاء الفمسػػػػ
% مػف المشػاريع فػي 91(   ك حػكالي  كالمساكف كالمنشآت   المنشآت االقتصادية   راـ اهلل   فمسػطيف 
 470 20% مف المشػاريع المقامػة 83األراضي الفمسطينية تشغؿ ما بيف عامؿ كاحد إلي أربعة   بينما 

    تعتبر مشاريع ذات ممكية فردية
الخبػػرة الطكيمػػة التػػي تجعميػػـ يكػػافحكف مػػف أجػػؿ البقػػاء فػػي ظػػركؼ  أصػػحاب ىػػذه المشػػاريعكػػذلؾ يممػػؾ 
 , Al Madhoun : 2005 ) لضعؼ اإلدارم في إدارة مشاريعيـاكيعاني العديد منيـ   السكؽ المتقمبة

P 103 )  
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يػػو األمػػر نجػػد فتعريػػؼ محػػدد لممشػػركعات الصػػغيرة كلكػػف ىػػذا  كضػػعيسػػعي العديػػد مػػف البػػاحثيف كمػػا 

لتقػػػػدـ   فقػػػػد يختمػػػػؼ تعريػػػػؼ كا اإلمكانػػػػاتذلػػػػؾ بسػػػػبب تفػػػػاكت دكؿ العػػػػالـ مػػػػف حيػػػػث   صػػػػعكبة كبيػػػػرة 
المشػركع المتكسػط ربمػا يكػكف  وكما أن  النامية  الدكؿ المشركعات الصغيرة في الدكؿ المتقدمة عنيا في

ضػا المشػركع   كأي كذلػؾ حسػب إمكانيػات تمػؾ الػدكؿ  أخػرلمشركع صغير فػي دكلػة  في دكلة ما بمثابة
يتطمػػػب كجػػػكد تعريػػػؼ  ذلػػػؾ كىكػػػذامشػػػركع كبيػػػر فػػػي دكلػػػة أخػػػرل يعتبػػػر بمثابػػػة المتكسػػػط فػػػي دكلػػػة مػػػا 

فمسطيني تحميالن معمقا ن لممنشآت الفمسطينية مف عدة نػكاحي: رأس المػاؿ   العمػاؿ   المبيعػات   كحجػـ 
االقتصػادم الػذم تعمػؿ فيػو اإلنتاج كيجب أف يأخذ ىػذا التحميػؿ بعػيف االعتبػار أيضػا القطػاع كالنشػاط ك 

 ( 47ص   2009 كآخركف   ) حامد  أبك ىنطشالمنشآت   كالمنطقة التي تعمؿ فييا المنشآت
كحػػػد لممشػػػركعات الصػػػغيرة بػػػات فػػػي حكػػػـ المؤكػػػد أنػػػو ال يمكػػػف التكصػػػؿ إلػػػى تعريػػػؼ محػػػدد كمحيػػػث 

نسػبية تختمػؼ مػف  ىػذا باإلضػافة إلػى أف كممػة اصػغيرةا كامتكسػطةا ىػي كممػات ليػا مفػاىيـ كالمتكسطة
الدراسػػات الصػػادرة عػػف  إحػػدلفقػػد أشػػارت   حتػػى فػػي داخػػؿ الدكلػػة  مػػف قطػػاع آلخػػردكلػػة إلػػى أخػػرل ك 

  (  دكلػة75الصػغيرة كالمتكسػطة فػي )( تعريفان لممشركعات 55معيد كالية جكرجيا بأف ىناؾ أكثر مف )
يير منيػا عػدد العمػاؿ  حجػـ كيتـ تعريؼ المنشآت الصغيرة كالمتكسطة اعتمػادان عمػى مجمكعػة مػف المعػا

 خمػػيط مػف المعيػػاريف معػػان  كىنػاؾ تعريفػػات أخػرل تقػػكـ عمػػى اسػتخداـ حجػػـ المبيعػػات أك رأس المػاؿ  أك
  ( 2  ص 2006المحركؽ   )  معايير أخرل

 حتػى كالمتكسػطة كالصػغيرة جػدان  ةالصػغير لممشػركعات  كمكحػد محدد تعريؼ إلى التكصؿ فكيم ال لذلؾ
 شػامؿ تعريػؼ ككضػع جػاديإ فػي ـكالتػي تػتح القيػكد بعػض كجػكد إلػى ذلػؾ كيعػكد   الكاحػد البمػد داخػؿ
 ( 18ـ    ص  2009)منظمة العمؿ العربية    :أىميا كمف المشركعات ليذه كمكحد

 

 .كلكجيكنالت التطكر مستكل عمى التفاكت ىذا سككينع النمك درجة اختالؼ  .   أ

  المشركعات ىذه وفي تعمؿ الذم االقتصادم القطاع اختالؼ .  ب
 .الكاحد القطاع داخؿ االقتصادم النشاط فركع اختالؼ  . ت
  كالنكعية ميةكال المعايير أىميا مف كالتي المستخدمة المعايير تعدد .  ث

مػػف خػػالؿ عػػدد العمػػاؿ فػػي  ف تريػػد كضػػع تعريػػؼ لممشػػركع الصػػغيرىنػػاؾ أيضػػا مجمكعػػة مػػف البػػاحثي
دقيؽ أك مضمال  في تعريػؼ المشػركع الصػغير   فمػثال تعتبػر  المشركع   حيث يعتبر حجـ العماؿ غير
) بالنسػػػبة طبعػػػا إلػػػي حجػػػـ االقتصػػػاد عػػػامال منشػػػأة صػػػغيرة  50منشػػػأة فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة تكظػػػؼ 

  (1  ص  2009الشريؼ   )سطيف ليا نفس العدد مف العامميفاألمريكي ( مف منشأة في فم
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 لمتوسطة في فمسطين:وا المشاريع القتصادية الصغيرة توزيع
منشأة  تشكؿ المشاريع الصغيرة   80,699يبمغ عدد المشاريع االقتصادية المسجمة رسميا نحك 

 تتكزع عمى األنشطة االقتصادية التالية: كبيرةكالمتكسطة منيا نسبة 

 %7 المشاريع الزراعية  1
  %2105المشاريع الصناعية )صناعات استيالكية  كنسيجية كحرفية(  2

 كالسماسرة كالخدمات المالية كككاالت السياحة )تجارة الجممة كالتجزئة الككالء الخدمات مشاريع   3

 ( 11  ص  2111)الصكص    ( %5 72 كالخدمات الفندقية كخدمات النقؿ كالتأميف
الصغيرة  كالتي كاف ليا تأثير عمػى التطػكر االقتصػادم كاالجتمػاعي لممػرأة كعمػى  ائيةالمشاريع النس -4
 نمية االقتصاد المحمى ت

مشػػاريع بحاجػػة  ىغيػػر الحككميػػة الضػػفة كالقطػػاع   كىػػالمشػػركعات الصػػغيرة فػػي إطػػار المنظمػػات  -5
  ( 8  ص 2005) نصر اهلل كالصكراني   لمزيد مف التطكير في إطار الخطة التنمكية الفمسطينية

كع المشػاريع العاممػة % مػف مجمػ8 99عامػؿ إلػى نحػك  51قػؿ مػف أكتصؿ نسبة المشاريع التي تكظػؼ 
ل العاممػة % مػف إجمػالي القػك 2 89عامػؿ يشػكمكف نسػبة   286111في االقتصاد الفمسػطيني  كتكظػؼ 

% 67% مػف القيمػة المضػافة المتكلػدة محميػا  كتشػكؿ نسػبة 71كتسػاىـ بنسػبة  في االقتصاد الفمسطيني
امميف فػػػػي االقتصػػػػاد العػػػػ % مػػػػف إجمػػػػالي تعكيضػػػػات68ك  تكػػػػكيف الرأسػػػػمالي اإلجمػػػػالي الثابػػػػتمػػػػف ال

  (  11  ص  2111) الصكص   الفمسطيني
 

 تداوليا بين الباحثين والمؤسسات التي تملممشاريع الصغيرة بعض التعاريف  ثالثًا :  
 

ال يكجد مفيكـ فمسطيني كطني لتعريؼ المشركع الصغير  مع األخذ بعيف االعتبار بأف معظـ دكؿ 
د لممنشػػآت الصػػغيرة كالمتكسػػطة  كبالتػػالي فػػنف تحديػػد العػػالـ تكاجػػو صػػعكبة فػػي كضػػع تعريػػؼ مكحػػ

الحجػػـ بغػػػض النظػػر عػػػف طبيعػػػة المعيػػار المسػػػتخدـ يعتبػػر مقياسػػػا نسػػػبي يختمػػؼ بػػػاختالؼ الدكلػػػة 
كالنشػػاط االقتصػػادم الػػذم تنتمػػي إليػػو تمػػؾ المنشػػآت  بيػػدؼ تكجيػػو سياسػػات كبػػرامج الػػدكؿ لتنميػػة 

 المشركعات الصغيرة  
المشػػركعات االقتصػػادية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية حسػػب طبيعػػة النشػػاط  كتختمػػؼ آليػػة التعامػػؿ مػػع
كىػػي تختمػػؼ مػػف مؤسسػػة ألخػػرل  فبينمػػا تصػػنؼ اإلدارة العامػػة لمشػػركات   كالجيػػة ذات المسػػؤكلية

كالتػػػراخيص فػػػي كزارة االقتصػػػاد الػػػكطني المشػػػركعات حسػػػب طبيعػػػة عمميػػػا  كتصػػػنؼ كزارة الماليػػػة 
يعطػي  1998لممكمفيف  كما أف قانكف تشجيع االستثمار لعػاـ  المشركعات حسب الشرائح الضريبية

امتيازات حسب فئات رأس الماؿ كالعمالة  كالبمديات تجبي الرسػـك ضػمف معػايير مختمفػة  مػع العمػـ 
بػػاف كزارة الصػػناعة الفمسػػطينية حػػددت ألغػػراض إحصػػائية تقسػػيمات لممشػػركعات الصػػناعية حسػػب 

ذ الجيػاز المركػزم ل حصػاء الفمسػطيني مسػح المشػركعات   كأخيػرا نفػ1997الممؼ الصػناعي عػاـ 
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عامػػػؿ كفػػػؽ رؤيػػػة إحصػػػائية  50-9لممنشػػػآت التػػػي تشػػػغؿ بػػػيف  2002الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة عػػػاـ 
كممػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف تشػػػتت جيػػػكد المؤسسػػػات الفمسػػػطينية فػػػي   UNECTADخاصػػػة مدعكمػػػة مػػػف 

كد جيػػػة رسػػػمية معنيػػػة التعامػػػؿ مػػػع المشػػػركعات االقتصػػػادية كفػػػؽ طبيعػػػة كػػػؿ مؤسسػػػة  بػػػدكف كجػػػ
بمتابعػػػػة جميػػػػع القضػػػػايا المتعمقػػػػة بالمشػػػػركعات الصػػػػغيرة برؤيػػػػة مكحػػػػدة تخػػػػدـ تطػػػػكر جميػػػػع فئػػػػات 

 (  8  ص 2005) نصر اهلل كالصكراني   المشركعات الفمسطينية
       

 ومن تعاريف المشروعات الصغيرة ما يمي :
 

اقتصػاديا إنتاجيػا أك تجاريػا  نشػاطايقصد بالمنشأة الصغيرة كؿ شركة أك منشأة فردية تمػارس  -1
كال يزيػػد عػػدد  ردينػػا 51111 كال يجػػاكز دينػػار  511 أك خػػدميا كال يقػػؿ رأسػػماليا المػػدفكع عػػف 

 (   2  ص 2007)  جميؿ    عامالخمسيف  ىالعامميف فييا عم

 بأنيػػػػا تمػػػػؾ كتعػػػػرؼ منظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة لمتنميػػػػة الصػػػػناعية )اليكنيػػػػدك( المشػػػػركعات الصػػػػغيرة  -2
 – 10المشػػركعات التػػي يػػديرىا مالػػؾ كاحػػد يتكفػػؿ بكامػػؿ المسػػؤكلية كيتػػراكح عػػدد العػػامميف فييػػا مػػا بػػيف 

عمػػػاؿ بالمشػػػركعات  10عامػػػؿ فيمػػػا يصػػػؼ البنػػػؾ الػػػدكلي المشػػػركعات التػػػي يعمػػػؿ فييػػػا اقػػػؿ مػػػف  50
فييػا بػيف عامال بالمشػركعات الصػغيرة  كالتػي يعمػؿ  50ك  10المتناىية الصغر  كالتي يعمؿ فييا بيف 

األكربػي بالنسػبة لممشػاريع الصػغيرة جػدا    االتحػاد كما أف   عامؿ بالمشركعات المتكسطة 100 – 50
حيث يدير المشركع الصػغير مالػؾ أك مػدير كاحػد يقػـك بػندارة المشػركع الػذم يقػؿ عػدد أفػراده عػف عشػرة 

 .(Fillis , Johanson and Wagner ,2003, P338)أشخاص
 معظػـحيػث ييػدؼ  (Small Business) الصػغير التجػارم العمػؿ لصػغيرا المشػركع يمثػؿ  -3

 تحديػدىا يمكػف ال السػؤاؿ ىػذا عمػى اإلجابة أف إال الصغير  المشركع لذلؾ دقيؽ مفيكـ إيجاد يفالباحث
 (  21  ص  2009الشريؼ   )   كالمعايير األسس بعض إلى تستند إنما كاحد  معيار إلى دااستنا
 :كىي أساسية عناصر ثالثة تتضمف شاريعالم بأف القكؿ كيمكف

 . الخ..... الخاـ كالمكاد كالمعدات باآلالت ذلؾ كيتمثؿ  :المالية المكارد -أ 
 .العمؿ في الشخصية بالميارات كيتمثؿ  :البشرية المكارد-ب 

 عندما كيتحقؽ تجارم  مشركع أم فتح مف األساس اليدؼ يعتبر حيث  :الربح مكارد  -ج 
  12)ص ـ2009  الشريؼ( عنو الصادرة مكاؿاأل شركعم إلى الكاردة األمكاؿ تتجاكز     
رم عمػػى جميػػع منػػاطؽ فػػي حقيقػػة األمػػر لػػيس ىنػػاؾ تعريفػػا كاحػػدا لممشػػركع الصػػغير يمكػػف أف يسػػ -4

 اتبع في تعريؼ المشركع الصغير منياجيف   كمي   لذلؾ  العالـ كفي جميع الظركؼ 
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 العمػػاؿ كحجػػـ رأس المػػاؿ المسػػتثمر كميػػة   عػػدد رالمعػػاييؿ عمػػى ففػػي حػػيف ركػػز المنيػػاج األك ككصػػفي 
 جالحصػػة السػػكقية لممشػػركع كمعػػايير فاصػػمة بػػيف مػػا ىػػك صػػغير كبػػيف مػػا ىػػك كبيػػر   فقػػد ركػػز المنيػػاك 

  ( 2)  رضكاف   بدكف تاريخ   صالثاني عمى معايير كصفية كطريقة اإلدارة كحجـ االستقاللية
 :التالية الخصائص فيو تكفرت إذا   صغير وأن عمى المشركع تعريؼ يمكف -5

 سػمة" المشػركع أصػحاب ىػـ المػديركف يكػكف أف ك عامػؿ   15-5و مػف بػ العمالػة عػدد يتػراكح أف 
 أفمنطقة محمية  ك  في عممو المشركع يمارس أف  ك  صغيرة مجمكعة أك لفرد الممكية تككف أفك   اغالبة
 (  2009مركز العمؿ التنمكم/ معا    غزة   )  النشاط كمحدكدية الحجـ بصغر المشركع يتسـ

 

 ذىنيػان  جيدان  تتطمب األعماؿ كالتي نطاؽ بيا يتحدد بدقة   المكصفة المترابطة األنشطة مف مجمكعة -6
 مف محدد   إطار   ضمف كتنفيذىا إدارتيا بغرض  كاألساليب كاألدكات كالميارات بالمعرفة مدعمان  بدنيان  أك

 كجػكب مػع  سػمفان  المقػررة األىػداؼ يحقػؽ الػذم النيػائي المنػتج مف إلنجػازكالػز  كالتكمفػة الجػكدة حيػث
 إليػو )طػارؽ المسػندة األعمػاؿ كأىميػة حجػـ مػع تتناسػب بحيػث بالمشػركع طػرؼ   كػؿ تقػع عمػى مسػؤكلية
 ( 117ص   2010جماز  

ة يعػػرؼ المشػػركع عمػػى أنػػو مجمكعػػة مػػف األنشػػطة التػػي يػػتـ تطبيقيػػا لتحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة فػػي فتػػر  -7
زمنيػة محػػددة   كيمكػػف تعريػػؼ إدارة المشػػركع بأنيػػا كظيفػػة اإلدارة التػي تسػػعى إلػػى قيػػادة مشػػركع مػػا مػػف 

    (3 ص 2007سسة الطرؽ المثالية لالستشارات  )مؤ بدايتو مركرا بتطبيقو كصكالن إلى انتيائو
 
 

 :التالية الفئات إلٍ الصغيرة المنشآت األوروبي التحاد قسم وقد
 

 .يكرك مميكف 2 مبيعاتيا حجـ كيبمغ األكثر عمى عامميف 10: دا ج الصغيرة المنشآت - أ

 .يكرك مالييف 10 مبيعاتيا حجـ كيبمغ األكثر عمى العام 50 تستخدـ كىي  : الصغيرة المنشآت - ب

اإلمكانػػػات  صػػػغيرة يختمػػػؼ مػػػف دكلػػػة إلػػػي أخػػػرل حسػػػبلمشػػػاريع الا تعريػػػؼ أفلػػػذلؾ نالحػػػظ ممػػػا سػػػبؽ 
النظػاـ االقتصػادم السػائد فػي تمػؾ  ىعػكد إلػ  كىػذا يمتطكرة أك ناميػة  لة   سكاء دكلةلمتكفرة في كؿ دك ا

عامػؿ فػي المشػركع الكاحػد    15 -5في قطاع غزة يحتكل عمػى    فربما يككف المشركع الصغيرالدكؿ 
 300بينمػػا فػػي دكلػػة أخػػرل مثػػؿ اليابػػاف فقػػد يختمػػؼ ىػػذا المعيػػار   بحيػػث يكػػكف عػػدد العمػػاؿ أقػػؿ مػػف 

مػاؿ  في المشركع الصػناعي كيطمػؽ عمػى المشػركع اسػـ المشػركع صػغير أك متكسػط كبتكمفػة رأس عامؿ
  ( 23  ص  2009) الشريؼ    يابانيمميكف يف  100حكالي 
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 رابعًا:   خصائص المشروعات الصغيرة 
يمكػػف أف  لخصػػائصالمشػػاريع بعػػض اليػػذه  نفعريػػؼ كاضػػح متفػػؽ عميػػو بػػيف الػػدكؿ فػػرغػػـ عػػدـ كجػػكد ت

 ( 8  ص  2010)الصكص    ىا عف باقي المشاريع  يمكف إجماليا فيما يميتميز 
 أخػػرل أحيػػافكالتخطػػيط كالتسػػكيؽ  كفػػي  اإلدارةطػػابع الفرديػػة فػػي مجػػاؿ  أنشػػطتيايغمػػب عمػػى   1

  كالعامميف اإلدارةتككف عائمية مف حيث 
عػف  ئكؿالمسػالمباشػرة مػف قبػؿ صػاحب المشػركع  كىػك  اإلدارةبساطة الييكؿ التنظيمػي  حيػث   2

  كالتسكيؽ كاإلنتاجالتخطيط 
المػػدخرات العائميػػة فػػي  أكالمػػاؿ  كتعتمػػد عمػػى المػػدخرات الشخصػػية  رأستتصػػؼ بصػػغر حجػػـ   3

  تمكيؿ المشركع
  لعامميفابساطة التكنكلكجيا المستخدمة  كتكاضع مؤىالت   4
مػػا تتمتػع بقػػدر كبيػػر مػف سػػرعة التكيػػؼ مػػع تغيػرات السػػكؽ مػػف حيػػث كميػة اإلنتػػاج كنكعيتػػو  م  5

  كفترات الرككد االقتصادم األزمات أكقاتيعني القدرة عمى مكاجية الصعكبات في 
  كىي بذلؾ تككف عامػؿ جػذب أسعارىاتكاضع مستكل جكدة منتجاتيا  مقابؿ انخفاض مستكل   6

 المتدني  أكلمفئات مف ذكم الدخؿ المحدكد 

 الصػغيرة لممشػاريع بالنسػبة ئمػةاألكثر مال التركيز  كىي اإلستراتيجية استراتيجية المشاريع تتبع   7

 أك محػددة  سػكؽ آليػات ضػمف المشػركع كضػع التركيػز باسػتراتيجية يقصػد حيػث كالمتكسػطة 

  المنتجات مف محدد بنكع االىتماـ أك جغرافية معينة  مناطؽ
بارتفػػاع معػػدؿ دكراف البضػػاعة  المشػػاريعتتميػػز ىػػذه   قصػػر فتػػرة االسػػترداد لػػرأس المػػاؿ المسػػتثمر - 8
بيعات كأرقاـ األعمػاؿ ممػا يمكنيػا مػف التغمػب عمػى طػكؿ فتػرة االسػترداد لػرأس المػاؿ المسػتثمر فييػا كالم

 المشاريعكيقمؿ بالتالي مف مخاطر االستثمار الفردم فييا  كمع ذلؾ فنف فرص التكسع كالتجديد في تمؾ 
مػى تجنيػب جػزء كذلؾ ألف انخفاض حجـ الربح المتحقؽ فييا يؤدم إلى ضػعؼ قػدرتيا ع  تككف ضعيفة
يسػتخدـ إلضػافة اسػتثمارات جديػدة لممشػركع  أك يخصػص إلعػادة بنػاء أك تجديػد المشػركع    مف األرباح

تعتمد عمى التمكيػؿ  إنيا  كخصكصا كالمتكسطة الصغيرة لممشاريعكيعد ذلؾ عيبا جكىريا في آلية النمك 
ال تعتمػػد عمػػى التمكيػػؿ  إنيػػاة كمػػا الخػػاص كالػػذاتي لمالكييػػا كتفتقػػد القػػدرة عمػػى االقتػػراض بدرجػػة مممكسػػ

 (  38) صالح   بدكف تاريخ   ص العاـ أك الحككمي
بػػػالنظر   مراكػػػز تػػػدريب ذاتيػػة ألصػػػحابيا كالعػػامميف فييػػػا المشػػاريعتعتبػػر ىػػػذه   أداة التػػدريب الػػػذاتي -9

الماليػة  ممػا لممارستيـ أعماليـ باستمرار كسط عمميات اإلنتاج كتحمميـ المسؤكليات التقنية كالتسكيقية ك 
يحقؽ اكتسػابيـ المزيػد مػف المعمكمػات كالمعرفػة كالخبػرات  األمػر الػذم يػؤىميـ لقيػادة عمميػات اسػتثمارية 
في المستقبؿ تفكؽ حجـ مؤسستيـ الحالية  كمف ثـ فيي تعتبر مجاال خصبا لخمؽ كتنمية فئة المنظميف 

) صػالح   لتنػكع فػي المقػدرة اإلنتاجيػةكتكسػيع فػرص ا  التي ىي األساس في زيػادة االسػتثمارات الناجحػة
  ( 38بدكف تاريخ   ص
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كبالتػالي يػؤدم إلػى  اإلنتاجيػةاالعتماد عمى المكارد المحمية األكلية  ممػا يسػاىـ فػي خفػض الكمفػة  -11
 انخفاض مستكيات معامؿ رأس الماؿ/العمؿ 

محػركؽ ك مقابمػة   ال) المصناعات الكبيرة ككػذلؾ مغذيػة ليػ  Subcontractorsصناعات مكممة  -11
  ( 4   ص 2116

أصػحابيا عمػى االبتكػارات  التطكير كاالبتكار كذلؾ الرتفاع قدرة كمف خصائص المشركعات أيضا -12
  إلى ىذه المشاريع % مف االبتكارات52الذاتية في مشاريعيـ  كفي الياباف يعزم 

   تبػػذير مارية المختمفػػة  بػػدال مػػف اسػػتغالؿ مػػدخرات المػػكاطنيف كاالسػػتفادة منيػػا فػػي الميػػاديف االسػػتث -13
 أك تخزينيا في البيكت  ىذه المدخرات في االستيالؾ

 تكفير العممة الصعبة  مف خالؿ إحالؿ الكاردات كالمساىمة في إجمالي الصادرات   -14   

 لضيؽ  تغطية الطمب المحمي عمى المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إلنتاجيا  -15    
   التصدير إمكانياتالنخفاض الطمب عمييا كضعؼ  أكنطاؽ السكؽ المحمي              

تستخدـ ىذه المشاريع فنكنان إنتاجيػة بسػيطة نسػبيان تتمّيػز بارتفػاع كثافػة العمػؿ  ممػا يسػاعد الػدكؿ   -16
ية التػػي تعػػانى مػػف كفػػرة العمػػؿ كنػػدرة رأس المػػاؿ عمػػى مكاجيػػة مشػػكمة البطالػػة دكف تكّبػػد تكػػاليؼ رأسػػمال

 عالية  كما في المشاريع الكبيرة 
التحتيػػة الجيػػدة  األمػػر  البنػػي إلػػىالتػػي تفتقػػر  تتمّيػػز ىػػذه المشػػاريع بنمكانيػػة إقامتيػػا فػػي األمػػاكف  -17

التػػػي ال تغػػػرم المنػػػاطؽ الريفيػػػة كالمنػػػاطؽ العمرانيػػػة الجديػػػدة  الػػػذم يسػػػاعد عمػػػى انتشػػػارىا الجغرافػػػي فػػػي
كتحقيػػؽ التنميػػة المكانيػػة المتكازنػػة   اإلقميمػػي التفػػاكتي عمػػى تقميػػؿ المنشػػآت الكبيػػرة  ممػػا يسػػاعد بالتػػال

  كخدمة األسكاؽ المحدكدة 
   محددة قد ال تشكؿ أم اىتماـ لممشاريع الكبيرة أسكاقاتخدـ ىذه المشاريع   -18

تكفر ىذه المشاريع سػمعان لمفئػات مػف ذكم الػدخؿ المحػدكد  كالتػي تسػعى لمحصػكؿ عمييػا بأسػعار   -19
ف كػػاف األمػػر يتطمػػب التنػػازؿ بعػػض الشػػيء عػػف اعتبػػارات  يصػػة نسػػبيان تتفػػؽ مػػع قػػدراتيا الشػػرائيةرخ كان

 (  13  ص 2111) الصكص    الجكدة
 كعالقاتيـ التنظيمية  كمياراتيـ الشخصية المشركع أصحاب كفاءة عمى الغالب في نجاحيا يعتمد -21

  ( 21) فرحاف   بدكف تاريخ   ص 
العالقة بيف مدير المشركع  ىي  ز المشاريع الصغيرة عف الكبيرةالمالمح التي تميكذلؾ كاحدة مف  -21

  ةكصاحب المشركع أك مالكة   حيث تمتاز ىذا العالقة بالقرب كالتفاىـ عف نظرائيا في المشاريع الكبير 
لي كمػػا أف أصػػحاب األعمػػاؿ يحػػاكلكا أف يممػػكا الػػدكر اإلدارم بأنفسػػيـ ككػػذلؾ يحػػافظكا عمػػى مسػػتكل عػػا

   ىذا لو دكر كبيرة عمى نمك األداءمف التحكـ كاألشراؼ عمى العمميات التجارية   ك 
(Al-Madhoun & Analoui , 2002 :431) 

 تساعد المشركعات الصغيرة عمى تشغيؿ العديد مف األيدم العاممة فعمى سبيؿ المثاؿ    -22
 ما  أك  2001 عاـ في عامال 17562 بفمسطيف كالمالبس النسيج منشآت في يعمؿ
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 المشغؿ األكبر الصناعة ىذه تككف كبذلؾ ككؿ  التحكيمية الصناعة في العامميف مف  25.2 % يعادؿ
 قطػاع في أك الضفة الغربية في ذلؾ كاف سكاء الفمسطينية األراضي في الصناعي القطاع في لمعامميف

 (   696ص    2006) عكدة     غزة
ركعات الصػػػغيرة بانخفػػػاض األجػػػكر كعػػػدـ التػػػأثر بالعكامػػػؿ انخفػػػاض األجػػػكر  حيػػػث تتميػػػز المشػػػ -23

االعتماد عمى الخامات المحمية تعتمد ك المؤسسية التي تؤدل إلى ارتفاع األجكر في المشركعات الكبيرة  
كمف ثـ تقؿ الحاجة إلى االستيراد كما لذلؾ مف أثػر   غالبية المشركعات الصغيرة عمى الخامات المحمية

 .(4ص ،  2116) األسرج ، التجارم  فايجابي عمى الميزا

 

 بػاقي عػف بمعػزؿ العمػؿ يسػتطيع ال الصػغير المشػركع أف أم  التجاريػة األعمػاؿ بػيف التػرابط -24
 الكثيػر فػنف ككػذلؾ   الخػدمات كتػكفير السػمع إلنتاج أكلية مكاد مف يمزمو ما منيا يشترم المشاريع  فقد
بكاجبيػا  ىػي لتقػكـ مػكاد مػف يمزميػا مػا لتػكفير المشػاريع مػف النػكع ىػذا عمػى تعتمػد الكبيػرة مػف األعمػاؿ

 (   22ص    2010) القكاسمة   أرباحيا كتحقيؽ
تعمػػػؿ المشػػػركعات الصػػػغيرة عمػػػى تقػػػديـ خدمػػػة جيػػػدة لمزبػػػائف   حيػػػث يمتمػػػؾ صػػػاحب المشػػػركع  -25

جػػػاح أف ن إلػػػى الصػػػغير ميػػػارات إداريػػػة جيػػػدة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع الزبػػػائف   كػػػذلؾ تشػػػير بعػػػض الدراسػػػات
العالقػة الجيػدة مػع الزبػائف كالمكىبػة  المشركع التجارم الصغير بالنسبة لمنساء يعتمد بدرجػة األكلػي عمػى

الصػػدؽ فػػي المعاممػػة ىػػك مػػف أىػػـ العناصػػر لنجػػاح المشػػركع التجػػارم الصػػغيرة بالنسػػبة اإلداريػػة   بينمػػا 
 .( Chu, Kara, Zhu and Gok, 2011:103لمرجاؿ)
 التالي: خصائص المشركعات الصغيرة إلىتصنيؼ  ( 21تاريخ   ص  ) فرحاف   بدكفلقد قاـ 

 اإلدارة والتنظيم  -أ 
 .المدير ىك المشركع مالؾ -1 

 .التنظيمي الييكؿ كضكح 2- 
 .الصغيرة المشركعات لغالب كالتسكيقية اإلدارية الخبرة ضعؼ 3- 
 .محاسبية سجالت أك مالية بيانات الغالب في تمتمؾ ال 4- 
 .المشركعات ىذه مثؿ إنشاء ةسيكل  5-
 .المشركعات ىذه لمثؿ الالزمة الدراسات إعداد سيكلة  6-
 .التشغيؿ في البدء سرعة  7-
 .التنظيميةتيـ كعالقا الشخصيةتيـ كميار  المشركع أصحاب كفاءة عمى الغالب في نجاحيا يعتمد  8-
 لممالؾ الضركرية المادية االحتياجات تمبية عمى يقتصر اإلدارة ىدؼ 9- 
 .القانكنية اإلجراءات بساطة 10-
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 :النشاط طبيعة - ب

 انيأل  أكبر ككفاءة فعالية ذات   ديناميكية شاريعمأك   مبتكرة مشاريع تككف كأحيانا جدا متنكعة مشاريع
 البيئية المتغيرات مع التكيؼ القدرة عمى لدييا مشاريعك بكفاءة أكبر  اإلنتاج عكامؿ استخداـ عمى قادرة
 كمشاريع تشجع عمى االبتكار كالتطكير  الكبيرة مف المنشآت أفضؿ ؿبشك
 عمالػة عمػى تعتمػد المشػركعات الصػغيرة مػف كبيػرة نسػبة أف خاصػة  الفرديػة القػدرات تنميػة خػالؿ مػف

 .أنفسيـ العمؿ أصحاب
  

 ة:والمنافس السوق  -ج
 فػي الغالػب فػي أساسػي تنتشػر بشكؿ المحمية الخامات عمى اعتمادىا  المحمية السكؽ الغالب في تخدـ
 كال الكبيرة لممنشآت اىتماـ تشكؿ الك   كالمتكسطة المشركعات الكبيرة السكنية عكس كالتجمعات المدف
ك  العالميػة األسػكاؽ إلػى تيػابمنتجا الػدخكؿ صػعكبة كبالتػالي  الجػكدة ضػعؼكػذلؾ  .ليػا منافسػة تعتبػر
   التسكيقية المعمكمات ضعؼ

 

 :الستثمار وكمفة المال رأس  -د

 .كالمتكسطة الكبيرة المشركعات في الماؿ رأس مف أصغر فييا الماؿ رأس 1- 
 الماؿ رأس دكراف سرعة  2-
 التابعػة اإلنتاج كمستمزمات كاآلالت المعدات بساطة بسبب كذلؾ االستثمار متطمبات حجـ صغر 3- 
  ليا
 :والضمانات التمويل مصادر - ه

 ؿلمتمكي المتاحة البدائؿ قمة 1-
 كبير بشكؿ العائمي أك الذاتي التمكيؿ عمى االعتماد 2-
 المشركع عمر مف األكلى المراحؿ في كخاصة لمبنكؾ كافية ضمانات تكفير صعكبة 3-
 

خصػػػػػائص المشػػػػػركعات كالمؤسسػػػػػات الصػػػػػػغيرة  ( 5ـ   ص  2011) ناصػػػػػر ك محسػػػػػف   كيضػػػػػيؼ 
فقػػد تػػـ  مػػف بػػدء نشػػاطيا األكلػػىكات كالمتكسػػطة   ىػػي االحتمػػاالت العاليػػة جػػدا لمفشػػؿ خاصػػة فػػي السػػن

 :نكعيف مف الخصائص ىما  تقسيـ خصائص المشاريع إلى
                               الخصائص العامة -1

تتميػز المؤسسػػات الصػػغيرة كالمتكسػػطة بمؤشػر عػػدد العػػامميف فييػػا   أم أنيػا تسػػتخدـ عػػددا محػػدكدا مػػف 
 غمب األحياف تييمف الشخصية في تنظيميا  عامؿ أك مكظؼ كفي أ 250العامميف ال يفكؽ 

 أفراد   شركة المتكسطة ك الصغيرة المؤسسة تككف ما غالبا -
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  كاحدان  نشاطن  كالمتكسطة الصغيرة المؤسسة تمارس -
التصػفية   أك الغمػؽ المػكت  فػي ممثمػة عاليػة فشػؿ بمعػدالت كالمتكسػطة الصػغيرة المؤسسػات تمتػاز -

 فػي سػنكات أنػو أعمػى إال الصػغير  العمػؿ حيػاة مػدل عمػى قػائـ الفشػؿ تيديدك  الكبيرة  باألعماؿ مقارنة
  األكلى التأسيس

 مػع(  المالػؾ)  المػدير يقػكـ حيػث الكاحػد  الرجػؿ بػأداء كالمتكسػطة الصػغيرة المؤسسػات إدارة تتميػز -
   الشخصية االتصاالت ك البيع الشراء  التمكيؿ  اإلنتاج  بكظائؼ المساعديف مف قميؿ عدد
 مػف االسػتفادة عػدـ إلػى بيػا يػؤدم ممػا المتخصصػة  اإلداريػة لمكظػائؼ استشػاريكف بيػا يكجد ال أنوكما 
 .العمؿ كتقسيـ التخصص مزايا
 ك إنشػائيا في كالشركع إلقامتيا الجدكل دراسة فييا بما تأسيسيا  دراسات إلعداد الالـز الكقت قصر -

  تأسيسيا حيف التجريبي لتشغيميا الالزمة الفترة قصر جانب إلى مخططاتيا  إعداد
 
 الخصائص المالية والمحاسبية  -2

 تعمػؿ كمحاسػبية ماليػة خصػائص كالمتكسػطة الصػغيرة لممؤسسة فنف السابقة الخصائص إلى باإلضافة
 إنتػاج تكػاليؼ -  :فػي تتمثػؿ نمكىػا  مراحػؿ مختمػؼ عبػر لمتمكيػؿ كالدائمػة الممحػة حاجتيػا إبػراز عمػى
 المزايػا كمػف الحجػـ  اقتصػاديات مػف االسػتفادة تسػتطيع التػي الكبيػرة ؤسسػاتالم عكػس عمػى عاليػة 

 .الكبير ل نتاج المختمفة االقتصادية
       كالحككمية  الرسمية كالتعميمات القكانيف تنفيذ تكاليؼ في تتمثؿ عالية إدارية تكاليؼ - 

 اإلدارية المصاريؼ نسبة فنف ألرباح؛ا أك اإلنتاج بحجـ تتأثر ال التي الثابتة التكاليؼ إلى فباإلضافة
 الكبيرة مما المؤسسات في منيا أعمى تككف كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات في العامة إلى المصاريؼ

  اإلنتاج تكاليؼ مف يزيد
ذا تمكيؿ  عمى الحصكؿ صعكبة -   القدرة عدـ إلى بيا يؤدم مما عالية تكاليفو تككف ما فغالبا تكفر كان
 .لمنمك مالية اطاتاحتي تككيف عمى

  الشخصية لمحاجة األرباح الستخداـ الكبيرة الحاجة  -
 مف كبيرة نسبة تمتص فيي الصغير  المشركع عمى سمبي تأثير مصدر الضريبية القكانيف تشكؿ  -

 احتياطي تشكيؿ في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات أماـ عقبة تككف كبالتالي يحققيا  التي األرباح
    مالي
 عمى تعتمد يجعميا مما النشاط مف األكلى المراحؿ في خاصة لمبنكؾ كافية ضمانات تكفير كبةصع - 

  داخمية مصادر مف يككف نمكىا تمكيؿ ك   ساأسا العائمي أك الذاتي التمكيؿ
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  (18ـ   ص  2010) الصكص    خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فمسطين:خامساً:  
 
% مػػػف إجمػػػالي المشػػػاريع العاممػػػة فػػػي 5 91عمػػػاؿ نسػػػبة  5قػػػؿ مػػػف أتكظػػػؼ  تشػػػكؿ المشػػػاريع التػػػي -

كىػػذا الحجػػـ الصػػغير لممشػػاريع الالفػػت لمنظػػر يعكػػس فػػي الكاقػػع عػػدـ االسػػتقرار   االقتصػػاد الفمسػػطيني
جػؿ أف ىذه المشاريع تكافح مػف نفي ظؿ ىذه البيئة غير المستقرة فك   السياسي كاالقتصادم في المنطقة

  اجؿ التطكر البقاء كليس مف
تنػتج معظػػـ ىػذه المشػػاريع منتجػا كاحػػدا فقػط  ممػػا يحػػد مػف إمكانيػػة تكزيػع المخػػاطر   كىػذا يرفػػع مػػف  -

   حساسيتيا لمتقمبات االقتصادية
% فػػي 67تيػػيمف الممكيػػة العائميػػة عمػػى المشػػاريع الصػػغيرة كالمتكسػػطة  كتصػػؿ ىػػذه النسػػبة إلػػى نحػػك  -

% 37بينمػا تقػؿ ىػذه النسػبة فػي المشػاريع المتكسػطة كتصػؿ إلػى  المشاريع الصغيرة كالمتناىية الصػغر 
 % 63بمعنى آخر تسكد ىذه المشاريع الممكية القائمة عمى الشراكة كبنسبة    فقط
% مػف المشػاريع الصػغيرة كالمتكسػطة عمػى المػدخرات الشخصػية إلقامػة المشػركع  كتغطيػػة 81تعتمػد  -

 المصاريؼ التشغيمية 

% مػػف 71ي كالخمفػػي بػػيف المشػػاريع الصػػناعية الصػػغيرة كالمتكسػػطة  حيػػث أف األمػػام التػػرابطضػػعؼ  -
 ىذه المشاريع تبيع منتجاتيا مباشرة إلى المستيمؾ 

% مف المشاريع الصناعية المتكسػطة عمػى أسػاس التعاقػد مػف البػاطف مػع الشػركات الكبػرل 22يعمؿ  -
 في مجاؿ إنتاج الممبكسات كالجمكد كالمكاد الغذائية 

% مػػف إجمػػالي عػػدد المشػػاريع الصػػناعية العاممػػة فػػي 97المشػػاريع الصػػغيرة كالمتكسػػطة نسػػبة تشػػكؿ  -
 % مف إجمالي عدد المشاريع العاممة في القطاع الصناعي ككؿ 99قطاع الصناعات التحكيمية  ك 

 % مف إجمالي عدد العامميف في القطاع الصناعي82تكظؼ المشاريع الصغيرة كالمتكسطة نحك  -

لمشػػاريع الصػػناعية الصػػغيرة كالمتكسػػطة بكثافػػة فػػي ثالثػػة قطاعػػات رئيسػػية كىػػي: الصػػناعات تتركػػز ا -
% مػػف مجمػكع المشػاريع العاممػػة 61النسػيجية  الصػناعات الغذائيػػة كصػناعة األثػاث  كتشػػكؿ مػا نسػبتو 

 في القطاع الصناعي  بينما تقؿ كثيرا المشاريع المتخصصة في إنتاج السمع الكسيطة 

                   
 المشاريع مف غيرىا عف تميزىا الخصائص مف بعدد الصغيرة المشاريع تتصؼكذلؾ 
 ( 23  ص  2010 الدماغ )  أىميا كمف   األخرل

 .كاإلدارة الممكية بيف انفصاؿ يكجد ال -1
 .كالمخاطرة المغامرة في المشركع صاحب رغبة  -2
 .أشخاص شركة أك فردم المشركع ممكية شكؿ -3
 .المشركع في لمبدء الالزمة الرأسمالية تكاليؼال ضآلة -4
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 المدخرات يناسب الذم النمط كىك مالكو  بشخصية بالمشركع الخاصة القرارات تأثر  -5
 .أصحابيـ لدل تتكاجد التي الصغيرة    
 .العمالء مع مباشرة عالقات كجكد -6
 .غالبا محمي مجتمع في العمؿ  -7
 .كالتحديث كالتكسيع التطكيرك  التكنكلكجيا متطمبات محدكدية -8
 .النشاط مجاؿ تغيير في أكبر مركنة -9
 .فييا لممرأة البارز الدكر  -10
 .كالعامميف المالؾ بيف عمؿ فرؽ ككجكد االتصاالت فاعمية   -11
 .لمتمكيؿ المتاحة البدائؿ قمة -12
 .كعالمشر  عمر مف األكلى المراحؿ في خاصة لمبنكؾ كافة ضمانات تكفير صعكبة -13
 .أساسان  العائمي أك الذاتي  التمكيؿ عمى االعتماد  -14
 .داخمية مصادر مف النمك تمكيؿ -15
 .كبيرة بدرجة مالية قكائـ أك مستندات  تكفير صعكبة -16
 .ضرائبية مشكالت كجكد بسبب المعاناة  -17
 .السكؽ في التحكـ كعدـ المالية المكارد لضعؼ نظرا لمتخزيف اإلنتاج عمى محدكدة قدرة -18
 المشركعات مع مقارنة كالمتكسطة الصغيرة المشاريع في المستخدمة التكنكلكجيا مستكل سيكلة -19

 .الكبيرة       
   سػمكؾ معرفػة فػي كبيػرة خبػره المشػركع إكسػاب خالؿ مف كذلؾ المحمي  السكؽ عمى االعتماد  -20

   السابقة الخصائص مف كيتضح .تجاتيـمن عمى كالمستقبمي الحالي  الطمب كحجـ المستيمكيف  كأذكاؽ
 لكػف  كالعػامميف العمالء مع كشخصية مباشرة عالقات ككجكد مركنتيا مثؿ ايجابية خصائص ىناؾ أف

  كالتسكيقية كاإلنتاجية المالية المكارد محدكدية مثؿ معكقة تعتبر خصائص يكجد انو إال ذلؾ مف بالرغـ
 

خصػائص كسػمات قطػاع المشػاريع الصػغيرة   مػف  ريخ( أفآخػركف   بػدكف تػا)عبػد اليػادم ك  كذلؾ ذكر
لممشػػػاريع الصػػػغيرة ك أسػػػباب إنشػػػاء المشػػػاريع  ينػػػكاحي الممكيػػػة ك التكزيػػػع القطػػػاعي ك الكضػػػع القػػػانكن

كالخػػدمات ك عػػدد العػػامميف بالمشػػركع كحجػػـ رأس  المنتجػػاتالصػػغيرة كمصػػادر التمكيػػؿ كمكػػاف تسػػكيؽ 
   العائدات السنكيةالماؿ المستثمر عند بداية المشركع ك 

% مػػف مجمػػكع المشػػاريع التػػي شػػممتيا 6 75فقػػد أشػػارت نتػػائج البحػػث الميػػداني بالنسػػبة لمممكيػػة إلػػي أف 
نسػػبة المشػػاريع التػػي تممكيػػا العائمػػة قػػد  احػػد   كمػػا أشػػارت النتػػائج أيضػػا إلػػىالعينػػة ىػػي ممػػؾ لشػػخص ك 

لمشاريع القائمة عمػى أسػاس الشػراكة % مف مجمكع المشاريع المبحكثة بينما بمغت ا 8 15بمغت حكالي 
بينما بمغت نسبة المشاريع المنظمة عمى أسػاس جمػاعي   % مف العينة  8 7بيف اثنيف أك أكثر حكالي 
حيػػث يتضػػح  مػػف النتػػائج السػػابقة   أف نسػػبة المشػػاريع ذات الممكيػػة  %   2 0) المشػػاريع الجماعيػػة ( 
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كاؿ الممكية األخرل   حيث بمػغ مجمػكع المشػاريع القائمػة الفردية كالعائمية ىي أعمى بما ال يقاس مف أش
أما بالنسبة لمتكزيع القطاعي   % مف مجمكع المشاريع 8 91عمى أساس الممكية الفردية كالعائمية حكالي 

فمقد اشتممت العينة عمى مشاريع إنتاجية كخدماتية كتجارية   كلقد تكزعت المشاريع عمى ىذه القطاعات 
 ي :عمى النحك التال

% كالتجػارم 5 55% كالقطػاع اإلنتػاجي 5 35قطاع الخدمات بمغت نسبة مف مجمكع المشاريع القائمة 
% مػػف مجمػػكع المشػػاريع الصػػغيرة التػػي شػػممتيا 5 55كىػػذا يشػػير إلػػى أف  %  5 0% كغيػػر ذلػػؾ 5 8

  فقػد بمغػت أمػا بالنسػبة لمكضػع القػانكني لممشػاريع الصػغيرة  العينة  سػكاء  كانػت إنتاجيػة أك صػناعية  
% مف مجمكع المشاريع الصغيرة المشمكلة بالعينة   بينما بمغت نسبة المشاريع 9 40المشاريع الصغيرة 

% كىذه النتػائج فػي الكضػع القػانكني تشػير إلػي تشػديد سػمطات االحػتالؿ  1 59الصغيرة غير المسجمة 
يؿ المشاريع الصػغيرة   كمالحقػة الكطنية الفمسطينية عمى تسج اإلسرائيمي بالسابؽ   كمف بعدىا السمطة

 ىذه المشاريع قانكنيا في حالة عدـ تسجيميا   كذلؾ بالنسبة ألسباب إنشاء المشاريع الصغيرة   ىك 
كالحفاظ عمى المينة فالحاجة االقتصادية حتى اليكاية  إيجاد فرصة عمؿ إلى االستمرار في عمؿ العائمة
ساسػػػػػي   أسػػػػػبابا اجتماعيػػػػػة كػػػػػالخركج مػػػػػف البيػػػػػت األ كتعبئػػػػػة الكقػػػػػت   كبعػػػػػض النسػػػػػاء كػػػػػاف حػػػػػافزىف

       إلخ    
%   بينمػا بمغػت نسػبة حػافز إيجػاد 30 40االحتياج االقتصػادم إلنشػاء المشػاريع الصػغيرة بمػغ  كما أف

تبػدك    لػذلؾ% مػف اإلجابػات 59% كالعكامػؿ االقتصػادية شػكمت مػا يزيػد عمػى 19فرصة عمؿ حكالي 
كاإلجػراءات  ةألكضاع االقتصادية المترديػة كفػي ظػؿ اإلغالقػات المتكػرر ىذه اإلجابات منطقية في ظؿ ا

كػػػذلؾ كػػػاف مصػػػادر   مي عمػػػى الضػػػفة الغربيػػػة ك قطػػػاع غػػػزةالتػػػي تفرضػػػيا سػػػمطات االحػػػتالؿ اإلسػػػرائي
الخط األخضر بنسبة  التمكيؿ لممشاريع الصغيرة  ىك التمكيؿ الذاتي مف خالؿ مدخرات العمؿ في داخؿ

 %  5 57حكالي 
% مف 6 36  فقد كاف التسكيؽ محمي حيث يمثؿ نسبة بالنسبة لتسكيؽ منتجات المشاريع الصغيرة أما 

المشػػاريع تسػػكؽ إنتاجيػػا أك تقػػدـ خػػدماتيا محميػػا   أم بالمنطقػػة المحيطػػة بالمشػػركع الصػػغير كالمشػػاريع 
 %  7 37التي تسكؽ إنتاجيا عمى مستكم المحافظة 

تحديػػد دقيػػؽ لعػػدد العمػػاؿ فػػي المشػػركع الصػػغير أك المتكسػػط أك  لعػػدد العمػػؿ لػػـ يكػػف ىنػػاؾأمػػا بالنسػػبة 
الكبير   لكف يغمب عمى معظػـ المشػاريع الصػغيرة امػتالؾ المشػركع الصػغير لشػخص كاحػد كىػذا يشػكؿ 

أمػا بالنسػبة   % مػف المشػاريع6 10كالمشاريع التػي يعمػؿ بيػا فػرديف تمثػؿ  % مف ىذه المشاريع 8 67
كمػػا ذكرنػػا  نػػد بدايػػة المشػػركع   فيػػك رأس مػػاؿ متكاضػػع ألنػػو فػػي األسػػاسلحجػػـ رأس المػػاؿ المسػػتثمر ع

المسػتخدمة  سابقا يعتمد بالدرجة األكلي عمػى جيػكد ذاتيػة   كمػا يعتمػد رأس المػاؿ عمػى نػكع التكنكلكجيػا
كاالقتصػػادية   كىػػي تعتبػػر بسػػيطة فػػي المشػػاريع الصػػغيرة   كمػػا يجػػب اإلشػػارة إلػػى األكضػػاع السياسػػية

   اؿ سنكات االحتالؿ كالتي جعمت عممية االستثمار غاية بالصعكبة  المتردية طك 
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 ( 57ص    2007 )  القكقا  :  غيرة في مناطق السمطة الفمسطينيةصائص المشروعات الصومن خ
  

 كأصػحاب األسػرة أفػراد مػف أجػر بػدكف العػامميف صػفة عمػييـ كيغمػب فأقػؿ  عػامميف خمػس تشػغلؿ -1
 .العمؿ
 .نسبينا ضمنخف رأسماليا -2
 .كمتكاممة محاسبية سجالت تمسؾ ال -3
  لمعمؿ منظـ قانكف أساس عمى كالعامميف لمعالقات التنظيـ إلى تفتقر -4
 .كالمنشأة المالؾ حسابات بيف فصؿ يكجد ال -5
 .المشركع لصاحب عمؿ فرصة أك دخؿ مصدر لتأميف تيدؼ -6
بسػػػيكلة تأسيسػػػيا   كذلػػػؾ  تمتػػػاز آتىػػػذه المنشػػػأف   (30ص    ـ2010)عبد الكػػػريـ    كيضػػػيؼ -7

اؿ أك اسػتثمارات كبيػرة   النخفاض قيمة رأس الماؿ المطمػكب لالسػتثمار   حيػث إنيػا ال تحتػاج إلػي أمػك 
الطابع العائمي أك الفردم عمى ىذه المنشآت   كالقػدرة عمػى التكميػؼ مػع المتغيػرات كالظػركؼ  كما يغمب

  عتمد عمى تكنكلكجيا كتقنيات إنتاج تقميدية كغير معقدةالمحمية كاإلقميمية كالدكلية   كما أنيا ت
  

 (  131ـ   ص  2006) أبك جزر   أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سادسًا : 
 

 تعتبػر حيػث االقتصػادية التنميػة أحػداث فػي دكرىػا فػي كالمتكسػطة الصػغيرة المشػركعات أىميػة تكمػف
 خالؿ مف كذلؾ كاالجتماعية  االقتصادية التنمية في اسياأس كمحركا  الكطني لالقتصاد الفقرم العامكد

 
 :اإلجمالي المحمي الناتج زيادة 1-

 الػدكؿ في سكاء القكمي المستكل عمى االقتصادية التنمية في كبيرة بنسبة المشركعات تمؾ تساىـ حيث
 حكالي إلى يصؿ يابريطان في المشركعات تمؾ عدد أفّ  نجد المثاؿ سبيؿ فعمى النامية  الدكؿ أك الكبيرة
المسػجمة  المبيعػات إجمالي مف 50%حكالي 2000 عاـ خالؿ مبيعاتيا نسبة بمغت مشركع مميكف 3.7
 مػف 51%  بحػكالي الصػغيرة المشػركعات سػاىمت حيػث األمريكيػة المتحػدة الكاليػات فػي األمػر ككػذلؾ
 الػدكؿ مػف اآلف كأصػبحت ةالناميػ الفقيػرة الػدكؿ مػف كانت التي الصيف يف أما   المحمي الناتج إجمالي
  مشػركع مميػكف 10 الصػغيرة المشػركعات عػدد بمػغ فقػد العػالـ بمػداف جميػع منتجاتيػا تغػزك التي الكبرل
 عي الصنا اإلنتاج مف % 77 بحكالي فيو ساىمت
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 :البطالة حجم تخفيض  2-

 الصػغيرة عاتالمشػرك  كتعتبػر منيػا  الناميػة خاصػة الػدكؿ تكاجػو التػي المشػكالت أكبػر البطالػة إف
 فرص إتاحة في الفعالة المساىمة تحقؽ أنيا حيث البطالة مكاجية كسائؿ مف أساسية كسيمة كالمتكسطة

 % 56 المثػاؿ سػبيؿ عمى تكفر فيي العمالة كثيفة ككنيا مف بو تتميز كما أنشطتيا لطبيعة نظرا عمؿ
 كمػف(  2005محمػكد    ) كالصػيف المتحػدة الكاليػات فػي % 75 حػكالي ببريطانيػا  العمػؿ فػرص مػف

 زيػادة خػالؿ مػف االقتصػادم كاالزدىػار النمػك إلػى يػؤدم مجتمع أم في التشغيؿ معدؿ ارتفاع الطبيعي
 االقتصػادية كالحركػة كاإلنتػاج البيػع حركػة اسػتقرار عنػو ينػتج ممػا  كالخػدمات السػمع عمػى الطمػب حجػـ
 .عاـ بكجو
 :لمدولة السيادية اإليرادات زيادة 3-
 بالتأمينػات كاالشػتراؾ  الضػرائب قطػاع فػي كالمتكسػطة الصػغيرة المشػركعات مسػاىمة ؿخػال مػف كذلػؾ

ف   االقتصادم النشاط مف المزيد تحقيؽ إلى بدكره يؤدم مما  كخالفو االجتماعية  الدكؿ بعض كانت كان
 عػبء مػف الػتخمص أىميػة فػي الدكلػة لرؤيػة نظػرا  المشػركعات لتمػؾ الضػريبية اإلعفػاءات بعػض تقػدـ
 فػي البعيػد المػدل عمػى ستسػاىـ كالمتكسػطة الصػغيرة المشػركعات أف حيػث .حجميػا كتخفػيض الػةالبط
 فػي الكبيػرة المشػركعات عمى الممقى العبء تخفيض كبالتالي لمدكلة كاإلجمالية السيادية اإليرادات زيادة
  الدكلة مكازنة لتمكيؿ الضركرية اإليرادات تمؾة تنمي
   االقتصادية تنمية في  الصغيرة مشاريعاألىمية الكبيرة لم25 ) ص   2010   الدماغ )يمخص لذلؾ 
 التالية النقاط في األىمية ىذه تتجمى حيث

 
 كتمػد كالخػدمات  السػمع مػف األفػراد احتياجػات لتغطيػة الرئيسػي المصػدر الصػغيرة المشػاريع تعتبػر  -أ

 .غيار قطع ك مستمزمات مف تحتاجو بما الكبيرة المشاريع
 المكاد مف الكبيرة المشاريع تنتجو ما استيالؾ في األساسية القنكات الصغيرة اريعالمش تمثؿ -ب
 .الخاـ كالمكاد الكسيطة     
 إحالؿ خالؿ مف كذلؾ   النامية الدكؿ في المدفكعات لمكازيف الييكمي االختالؿ عالج في تساىـ -ج

  مستكل رفع كبالتالي االستثمار  قاعدة تكسيع في يساىـ فائض تحقيؽ إلى يؤدم كىذا   الكاردات     
 .االقتصادية المعيشة      

 مع منتجة عمالة إلى كتحكيميا العاطمة  العمالة مف كبير عدد تكظيؼ عمى المشاريع ىذه تعمؿ -د
 .البطالة مف الحد في يساىـ مما كاالبتكارات   التدريب فرص تكفر    

 اختالؼ عمى الفقيرة لمعمالة بتكظيفيا كذلؾ تماعية االج العدالة كتحقيؽ   الثركة تكزيع في تسيـ -ق
 .الميارة حيث مف مستكياتيا    
 الكعي  مستكيات في تطكير مف ذلؾ يتبع كما الريفية  المناطؽ في المشاريع تكطيف في تسيـ -ك
 .لمسكاف السميـ الجغرافي التكزيع خالؿ مف االستقرار تحقيؽ كبالتالي كالخدمات  كالفيـ    
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 .الدكلة اقتصاد في التجارم العجز مف كالحد كالخدمات السمع مف كثير في الذاتي االكتفاء تحقيؽ  -ز

 التقنية التخصصات أصحاب كخاصة الجامعي التخرج كحديثي الدخؿ لمحدكدم عمؿ فرصة تعتبر -ح
 .كالفنية     

  الفئات ميعلج فرصة تعطي أنيا كالسيما كالسياسي  االجتماعي لالستقرار أساسي عامؿ  -ط
 خالؿ مف العممية الحياة في دمجيـ إعادة يحقؽ مما اإلنتاجية العممية في لتفاعميـ االجتماعية     
 .ذاتيـ عف تعبيرىـ      

 مدخراتر تكف كخصكصان  المختمفة  كاالجتماعية االقتصادية األنشطة في المرأة دمج آليات أحد -م
 التنمية في دكرىا مف يعزز بما تعميميا اكتماؿ عدـ اؿح في متكاضعة كميارات لدييا  بسيطة      
 .االقتصادية     

 
أىميػة  كمػف   خيالتػار  عبػر بيػااالىتمػاـ  مػدل كتغيػر جػدنا  ميمػة ؿأعمػا الصػغيرة األعمػاؿ تعتبػركػذلؾ 

 .(54  ص  2007)القكقا    التاريخ عبر الصغيرة المشركعات
 الصػغيرة األعمػاؿ كانػت حيػث:التػاريخ مػدار عمػى ـالعػال اقتصػاد فػي الصػغيرةمشػاريع ال مكانػة  -1

 كالمجتمعػات الحضػاراتكافػة  فػي ك العػالـ  اقتصػاد عمييػا قػاـ التػي   الكحيػدة بػؿ األساسػية  الكحػدات
 .عشر السابع القرف كحتى

 :ر كىيالمعاص االقتصاد في الصغيرة األعماؿ أىمية -2

 .العدد كثرة   .أ

 .قتصاديةاال القطاعات كافة في منتشرة . ب

 .االقتصادم القطاع باختالؼ ىيمنتيا تختمؼ . ج

 .العمؿ فرص كلتكفير لالستخداـ ميـ مصدر . د

 .( جديدة عمؿ فرص لخمؽ ميـ مصدرؼ )  الكظائ محرؾ . ق

 .االقتصادية كالثركة القكمي الناتج لتكليد مصدر . ك

 .كاإلبداع الذاتية كالمبادرة لمتنافس ميـ مصدر . ز

 .األعماؿ إقامة كتعمـ كالريادييف مبدعيفال تنمي . ح

 .االقتصاد في الثقافي لمتنكيع أساسية . ط

 .كالسياسي االجتماعي لالستقرار مساعد عامؿ . م

 .التكيؼ عمى العالية القدرة  .ؾ

 .البسيطة المدخرات استغالؿ . ؿ

 .االقتصادم النشاط في المرأة دمج آليات أحد  .ـ
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 (16  ص  2111الصكص   ) لصغيرة والمتوسطة لالقتصاد الفمسطيني:أىمية المشاريع اسابعًا : 
 

ف ىػػذه نتكسػػطة القتصػػاديات مختمػػؼ الػػدكؿ  فػػإضػػافة إلػػى الميػػزات التػػي تكفرىػػا المشػػاريع الصػػغيرة كالم
 أفالمشػػػاريع تضػػػيؼ ميػػػزات أخػػػرل ميمػػػة لالقتصػػػاد الفمسػػػطيني  كالتػػػي تكمػػػف فػػػي الحمػػػكؿ التػػػي يمكػػػف 

     :فيما يمي  شاكؿ المزمنة التي يعاني منيا االقتصاد الفمسطيني  كالمتمثمةتقدميا ىذه المشاريع لمم
غياب االسػتقرار السياسػي كاألمنػي فػي المنطقػة  كسػيطرة إسػرائيؿ عمػى المعػابر كالحػدكد الفمسػطينية   1

 لى فمسطيف ان الكامؿ في عممية تدفؽ السمع مف ك مع مصر كاألردف  كتحكُّميا 

بقػػاءه تابعػػا  إلػػيرائيمية التػػي تيػػدؼ اإلجػػراءات كالسياسػػات اإلسػػ  2 عرقمػػة تطػػكر االقتصػػاد الفمسػػطيني كان
 كمرتبطا باالقتصاد اإلسرائيمي 

غالقػػات المسػػتمرة عمػػى مختمػػؼ المنػػاطؽ الفمسػػطينية  يحػػد مػػف حريػػة الحركػػة كالتنقػػؿ  الحصػػار كاإل  3
 االقتصادم  األداءتعطؿ مسار الحياة اليكمية  كتراجع  إلىكيؤدم 

% مػف األيػدم العاممػة فػي االقتصػاد 26نسػبة  إلػىبطالة الجزئية كالكميػة كالتػي تصػؿ ارتفاع نسبة ال  4
الفمسػػطيني  كمػػا يػػتمخض عنيػػا مػػف مشػػاكؿ اجتماعيػػة مثػػؿ زيػػادة حػػدة الفقػػر  كارتفػػاع نسػػبة األسػػر 

 ـ  2116% عاـ 34 إلىالفمسطينية التي تعيش تحت خط الفقر كالتي كصمت 
سػنة )مػف  12تػرة ف  حيث بمغ متكسػط قيمػة الػكاردات لالفمسطينيالعجز المزمف في الميزاف التجارم   5

مميػػكف دكالر  بينمػػا كصػػؿ متكسػػط قيمػػة الصػػادرات لػػنفس األعػػكاـ:  2311( نحػػك  ـ1995-2116
العجػػز فػػي الميػػزاف التجػػارم  أمػػامميػػكف دكالر   1961مميػػكف دكالر  فكػػاف متكسػػط العجػػز ىػػك  341

 2835مميػػكف دكالر  حيػػث بمغػػت قيمػػة الػػكاردات  2496 إلػػىـ  فقػػد كصػػؿ 2116الفمسػػطيني لعػػاـ 
 دكالر أمريكي  339مميكف دكالر  بينما لـ تتجاكز قيمة الصادرات لنفس العاـ الػ 

  حيػث يشػكؿ حجػـ التبػادؿ التجػارم مػع اإلسػرائيمياالرتباط ألقسرم لالقتصاد الفمسطيني باالقتصاد   6
 لفمسطينية % مف قيمة الكاردات كالصادرات ا91مف  أكثر إسرائيؿ

ارتفػػاع درجػػة االعتمػػاد عمػػى مصػػادر الػػدخؿ المتأتيػػة مػػف الخػػارج  سػػكاء مػػف عكائػػد العمػػؿ فػػي داخػػؿ   7
 إسرائيؿ أك مف المساعدات الخارجية  مما يرفع حساسية االقتصاد الفمسطيني لمتقمبات الخارجية  

لمحمػي اإلجمػالي  الزراعػة كالصػناعة فػي تكػكيف النػاتج ا -تراجع مساىمة قطاعػات اإلنتػاج المػادم   8
 كتراجع قدرتيما عمى استيعاب العمالة الفمسطينية  

 تراجع قدرة القطاع الخاص الفمسطيني عمى خمؽ فرص عمؿ   9

 تسارع نمك الديف العاـ الفمسطيني كارتفاع عبء تراكـ الديف العاـ الخارجي كتزايد صعكبة خدمتو   11

دات الخارجيػػة  كخاصػػػة الضػػرائب غيػػػر االعتمػػاد فػػػي تكػػكيف اإليػػػرادات العامػػة عمػػػى مصػػادر اإليػػػرا  11
 المباشرة  كاألىـ مف ذلؾ االعتماد عمى إسرائيؿ في تحصيميا 

  ارتفاع النفقات الجارية كتراجع اإلنفاؽ التطكيرم   12
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  بأنيػػػا  بالنسػػػبة لمقطػػػاع غػػػزة أىميػػػة المشػػػاريع الصػػػغيرة  (1096  ص 2011يػػػذكر )الفميػػػت    كػػػذلؾ
ك خمػػؽ الميػػارات اإلداريػػة المحميػػة ك تقمػػيص حجػػـ البطالػػة ك مصػػدر رخػػيص لخمػػؽ فػػرص عمػػؿ جديػػد 

 االستخداـ األمثؿ لرأس الماؿ الكطني ك تقميص تمركز المشاريع في المدف الرئيسية ك تشغيؿ المرأة 
 

ــًا:  ــا و ثامن ــة اقتصــاد قطــاع غــزة :مزاي ــي تنمي ــة المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة ف ) دكيكػػات    أىمي
 ( 102  ص  2006

 فيػي عمى العكػس بؿ كضخمة كبيرة أمكاؿ رؤكس إلى بحاجة ليست كالمتكسطة الصغيرة اريعالمش -1
 مف إما محمية مصادر مف خالؿ تكفيرىا يمكف فننو كبالتالي كصغيرة  بسيطة أمكاؿ رؤكس إلى بحاجة
 في جدنا ميـ عامؿ كىذا أخرل  مصادر خالؿ إيجاد مف أك المحمية البنكؾ خالؿ مف أك أنفسيـ األفراد
 في الحكافز كانت كمما كبيرنا الماؿ رأس كاف فكمما االستثمار المخاطرة في االقتصاد بعمـ يسمى ما كىك

 .كالعكس صحيح أقؿ االستثمار
 
 فػي جػدنا عامػؿ ميػـ كىػذا العائمػة أفػراد فييػا كاإلدارة العمػؿ فػي يشػارؾ أف يمكػف الصػغيرة المشاريع -2

 المشػركع ىػذا فػي بالعمؿ فقد يستمركا الزمف مف االستفادة أم معيف  بكقت االلتزاـ عدـ ككذلؾ نجاحيا
   األخرل المشاريع بعكس الزمف مف كقت   أكبر العائمي

 
 كتطػكر سػرعة نمػك مػف أكبػر كنمكىػا الػزمف إلػى بةنسػ كالمتكسػطة الصػغيرة المشػاريع تطػكر سػرعة -3

 المشػاريع كتطػكر نمػك أف سػرعة ةاألمريكيػ المتحػدة الكاليػات فػي أجػرم بحػث أثبػت فقد الكبيرة المشاريع
 الصػغيرة لممشػاريع الماؿ رأس عمى العائد ألف نسبة كما الكبيرة لممشاريع منو أكبر كالمتكسطة الصغيرة

 .لممشاريع الكبيرة كذلؾ منو أكبر كالمتكسطة
 
 كػكفت مػا غالبنػا ألنيػا كذلػؾ الكبيػرة لممشػاريع منيػا أكبػر كالمتكسػطة الصػغيرة المشػاريع نجػاحنسػبة  -4

 ألف الكبيػرة  منيػا لممشػاريع كأكبػر أصػدؽ تكػكف كاألىػداؼ كالنيػة اإلخػالص يجعػؿ ممػا عائميػة مشاريع
نما بالعائمية تتصؼ ال الكبيرة المشاريع  .كالماؿ األسيـ يجمعيا كان

 
 مػع يتناسػب كىػذا المنتجػة الكميػات صػغر أكليػا أسػباب لعدة كذلؾ المنتجات تسكيؽ عممية سيكلة -5

 مجتمػع بأنػو يتميػز فػالمجتمع الفمسػطيني معركفػة األسػكاؽ ككػكف المسػاحة رقعػة كصغر يالمحم السكؽ
 .جنكبو إلى شماؿ القطاع مف كاحدة أسرة أك كاحدة عائمة ككأنو متجانس

 بنايػات أك صناعية بنايات كانت سكاء ضخمة بنايات إلى تحتاج ال كالمتكسطة الصغيرة المشاريع -6
يجػاد تشغيؿ ىك ألف اليدؼ البيت في صغيرة زاكية أك البيت مف تبدأ أف أك تككف أف كيمكف نظامية  كان
 .المجتمع أفراد لكافة عمؿ فرص
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 الخبػرة تػكفر كيمكػف كبيػرة درايػة أك كاسػع عمػـ إلػى بحاجػة ليسػت كالمتكسػطة الصػغيرة المشػاريع -7

 فػي الفكػرة ىػذه شػرحكسػيتـ  كبسػيط سػيؿ بشػكؿ مشركع أم بننشاء القياـ يريدكف لمذيفممية كالع العممية
 .التالي الباب

 
 المشػركع صػاحب بينمػا العػاـ نيايػة فػي إال األسػيـ ألصػحاب مػردكد تقػدـ ال الكبيػرة المشػاريع -8

 مصدر إيجاد في جدنا عامؿ ميـ كىذا تقريبنا  السنة أياـ كافة في أمكاؿ عمى يحصؿ كالمتكسط الصغير
 .العيش مف يتمكنكا حتى لألفراد كمتكاصؿ دائـ دخؿ

 
 أك فنف المسػاىـ كبالتالي كالسندات األسيـ خالؿ مف الكبيرة المشاريع في المساىمة تككف ما غالبنا -9

 مػدخرات فتػذىب األسػيـ تػنخفض قيمػة أف أك نفسػو المشػركع يخسػر فنمػا لمخسػارة  كثيػراُ  معػرض الفػرد
 مما  الدخؿ كانخفاض الفقر ةزياد إلى الذم يؤدم األمر تخمفنا  كيزيده االقتصاد يؤخر مما  ءاىب األفراد
 المشػاريع بينمػا  االقتصػادم كالركػكد االنكمػاش إلػى كيػؤدم بالتػالي الشػرائية القػكة انخفػاض إلػى يػؤدم

 زيػادة إلػى يػؤدم ممػا  المجتمػع أفػراد لكافػة عمػؿ فػرص ىػاتكفير ب أىػـ تػؤدم دكرنا كالمتكسػطة الصػغيرة
   االقتصادم نتعاشاال إلى يؤدم مما الشرائية القكة زيادة إلى يؤدم الذم األمر  دخميـ
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 المعوقات التي تواجو المشروعات الصغيرة  تاسعًا:
 

بؿ كمف مدينة إلي أخرل كذلؾ أخرل   كاجو المشركعات الصغيرة مف دكلة إلى تختمؼ المعكقات التي ت
  طبيعة المكاف الذم ينشأ فيو المشركع حسب 

يػا تمؼ المعكقات بأنكاعيا التي تكاجو المشركعات الصغيرة فػي فمسػطيف عنفعمي سبيؿ المثاؿ   فقد تخ 
 طبيعة البيئة كالنظاـ المحيط بالمشركع نفسو   كذلؾ يعكد إلى  في اليمف أك مصر

  مسػػػمى ليػػػةعمػػػى المعكقػػػات اإلداريػػػة كالبشػػػرية كالفنيػػػة كالما (52  ص 2011)آؿ الشػػػيخ   فقػػػد أطمػػػؽ 
عمػػى اإلبػػداع أك نيػػا  تػػؤثر سػػمبان عمػػى أداء العػػامميف كتحػػد مػػف قػػدراتيـ أشػػار إلػػي أمعكقػػات االتصػػاؿ   ك 
  كبأقؿ تكمفة كجيد نجاز مياـ العمؿ في أقصر كقت االبتكار أك حتى إ

المشػػػػػاكؿ كالمعكقػػػػػات التػػػػػي تكاجػػػػػو المشػػػػػركعات الصػػػػػغيرة  ( 16  ص 2007   جميػػػػػؿ )  كيمخػػػػػص-
  :كالتالي

 تصادم كحصكؿ رككد في قطاع ما  كالمنافسة أحيانان  متمثمة باالنكماش االق :مشاكل اقتصادية -أ
نات نظران لعدـ تكافر الضما أم صعكبة الحصكؿ عمى القركض مف المصارؼ  مشاكل تمويمية: -ب 

لمشاريع مف أجؿ الحصكؿ عمى كقصكر الدراسات التي تقدميا ىذه ا  الالزمة التي تطمبيا المصارؼ
معظـ أف ب المشاكؿ التمكيميةفي  ((Mbonyane and Ladzani , 2011كما يضيؼ    القرض

الحصكؿ عمى قركض مالية لمشاريعيـ بسبب ضعؼ ثقة  يعانكا مفأصحاب المشركعات الصغيرة 
 عمييـ  سداد القركض المستحقةعمى الصغيرة  قدرات أصحاب المشاريعالمؤسسات المالية في 

 
 مف جراء نقص سكيؽدراسة السكؽ كالتنظران لعدـ اىتماـ أصحاب المشركعات ب مشاكل تسويقية:  -ج

 الخبرات.      
 ما يمي:مشاكل إدارية تنجم غالبًا بسبب  -د 
  عدـ االحتفاظ بسجالت محاسبية -
   التمادم في البيع اآلجؿ دكف تنظيـ -
  المسحكبات الشخصية المتكررة دكف تسجيؿ  -
 عدـ التفرغ الكامؿ إلدارة المشركع   -
 

لعػامميف فػي المشػركعات الصػغيرة  مػف حيػث األجػكر كقكاعػد ا كجكدتعمؽ بتأميف ت العمالة: اكلمش -ه
   قمة الخبرات كالتدريبالسالمة فضالن عف مشكمة 

ــة :أف ىنػػاؾ  (Kim and Rowley , 2001) كيضػػيؼ كىػػي تتمثػػؿ فػػي العكامػػؿ  مشــاكل بيئي
عكامػػػؿ عمػػػى المشػػػركعات التكنكلكجيػػػة كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالسياسػػػية   حيػػػث تػػػؤثر جميػػػع ىػػػذه ال

 .الصغيرة
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)جميػػػؿ   :  فيـــي كالتـــاليأمـــا المعوقـــات التـــي تواجـــو المشـــروعات الصـــغيرة مـــن الناحيـــة اإلداريـــة 

 .(17 ص2007

ـــاهة الجيـــاز اإلداريأول:   أم عػػػدـ تػػػكافر الخبػػػرة الكافيػػػة أك عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار   :عـــدم كف
 كيضػػػػيؼ ركف فػػػػي إقامػػػػة المشػػػػركعات الصػػػػغيرة يفكػػػػلػػػػدل األشػػػػخاص الػػػػذيف   ثانيــــا: نقــــص الخبــــرة :

(Lange, Ottens and Taylor , 2000)   الػكعي فػي التعامػؿ مػع تمػػؾ فػي ىػذا الجانػب بقمػة
 المشركع المشاريع  كالحصكؿ عمى الميارات كالتدريب الالزمة إلدارة

 
كيضيؼ في ىذا  سبة  المالية المناألف العمؿ الناجح يتطمب السيطرة   :سوه اإلدارة الماليةثالثا: 
المحاسبي في   النظاـ بأف (McChlery, Godfrey and Meechan , 2005)  المجاؿ

بينما يككف في شركات أخرم جيد  الصغيرة  في بعض الشركات المشركعات الصغيرة  غير مرضي
نجاح    حيث يعتبر ىذا النظاـ ميـ في نكعا ما مف خالؿ استخداـ النظاـ المالي مف خالؿ الكمبيكتر

   العديد مف المشاريع الصغيرة
 رابعا: الفتقار إلٍ التخطيط الستراتيجي.  

 األمر الذم يؤدم إلى ضرر لممشركع الصغير  :نقص السيطرة عمٍ المخزونخامسا: 
 «المصداقية -تحسيف جكدة المستيمؾ -تطكير طرؽ التصنيع -الخدمة -شركط االئتماف -السعر»

  النمك غير المسيطر عميو
 عدـ   المعكقات اإلدارية التي تكاجو المشركعات الصغيرة مف أف ( 21، ص  2115، ) الفرا كيضيؼ 

 الييكؿ غياب لىكان  أحجاميا  عف النظر بغض العائمية المنشآت لدل غالبية الرسمي التخطيط كجكد
صدار المتابعة في الشفيي االتصاؿ كسيادة العائمة  كبير يد في كمركزية القرار   التنظيمي  التعميمات كان

 كبيف كممارسة التخطيط  المشركع ماؿ رأس حجـ بيف ايجابية معنكية ارتباطيو عالقة كذلؾ كجكد   
 كعالقة فاعمة  رقابة كجكد نظـ كمدل المشركع حجـ التنظيمية  كبيف المشركع كسمات المشركع حجـ

  القرارات صناعة في ياالدن إشراؾ اإلدارة كمستكل المشركع ماؿ رأس حجـ بيف عكسية معنكية
مف الدراسات تظير أف  ىناؾ العديدأف  ( ( Al-Madhoun and Analoui , 2004 كيذكر

المشاكؿ اإلدارية ىي األساس في فشؿ العديد مف المشركعات الصغيرة في الدكؿ المتطكرة   لذلؾ فقد 
اإلدارية المستخدمة في أصبح ىناؾ اىتماـ كاضح في السنكات األخيرة بتغير الممارسات ك األساليب 

يعاني القطاع الحككمي كككالة الغكث في  خالؿ برامج التدريب اإلدارم  كماالمشركعات الصغيرة مف 
قطاع غزة مف الضعؼ اإلدارم في العديد مف مدراء المشاريع الصغيرة كىذه المشكمة ال يتـ التغمب 

 عمييا إال مف خالؿ تطكير البرامج التدريبية المناسبة 
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   2009) الشريؼ    :منيا الصغيرة الصناعية المشاريع تكاجو التي المعكقات مف العديد أيضا ىناؾ-
 ( 31ص
 
   صعكبة أك كالتطكر كالفف الحرفية بيف الدمج كعدـ الحديثة التكنكلكجيا استخداـ في التأقمـ غياب -1

 .كالتكنكلكجيا المعمكمات عمى الحصكؿ    
 .الخ ...التكمفة كتقميؿ النكعية  كتحسيف اإلنتاجية رفع عمى تنعكس التي العممية اإلدارة انعداـ -2
 احتياجػات لتمبيػة الخػارجي الػدعـ عمػى العتمادىػا المػالي القطػاع مؤسسػات قػدرات ضػعؼ -3

 .المشركعات
 .المنتجات جكدة عمى الحرص عدـ -4
 .كالتصديرية التنافسية القدرة ضعؼ -5
 .الكبيرة شركعاتالم كبيف بينيا التكامؿ غياب -6
 مختمػؼ والػذم تكليػ كاالىتمػاـ الػكطني االقتصػاد فػي الصػغيرة المشػاريع دكر أىميػة مػف الػرغـ عمػىف

 طريقيا  تعترض التي مف المعكقات العديد تكاجو زالت ال أنيا إال  المشاريع بيذه ديةصااالقت القطاعات
  كالتنمية التطكير نحك مسيرتيا كتعرقؿ

 :يمي فيما قاتىذه المعو  حصر ويمكن 
 .التمكيؿ مصادر قصكر -1
 المجػاالت فػي مختمػؼ الصغيرة المشاريع لدعـالالزمة  األساسية لمبنية الكافية المقكمات تكفر عدـ -2

 .كالتسكيؽ اإلنتاج خاصة
 معظػـ افتقػار إلػى ةإضػاف  اإلداريػة الخبػرات ضػعؼ فػي تتمثػؿ كالتي :كاإلجرائية اإلدارية المعكقات -3

 مػف الكثيػر خمػؽ إلػى األحيػاف مػف فػي كثيػر يػؤدم كالػذم   السػميـ التنظيمػي لمييكػؿ صػغيرةال المشاريع
 .كالمسؤكلية السمطة بيف الربط كعدـ كالممكية  بيف اإلدارة الفصؿ عمى القدرة عدـ مثؿ  المشاكؿ

 إكسػاب ميػارات ت مجػاال فػي خاصػة   الصػغيرة لممشػاريع المقدمػة الفنيػة المسػاعدات ضػعؼ -4
 المشػاريع ىػذه تأىيػؿ ذلػؾ عػدـ إلػى يضػاؼ بيػا  العػامميف أك المشػاريع ىػذه ألصػحاب العمؿ كمقكمات
 .المطمكبة لممكاصفات مطابقة مخرجات إلنتاج

 مجػاؿ فػي معيػا سػكاء تتعامػؿ التػي األسػكاؽ كعػف الصػغيرة المشاريع عف المتكافرة البيانات ضعؼ -5
 .النيائية المنتجات أك اإلنتاج مدخالت

ت الصػػغيرة فػػي األسػػكاؽ الصػػناعية  كجػػكد رأس المعكقػػات التػػي تعيػػؽ دخػػكؿ المشػػركعا كػػذلؾ مػػف -6
 .(Karakaya , 2002)فكائد التكمفة الماؿ الكافي ك
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المشػػػكالت كالصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػو احػػػدل  ( 5ص - 47ـ   ص2000) المنصػػػكر  أيضػػػا كينػػػاقش 

 كيجمميا في التالي : المتعمقة بالبيئة المشركعات الصغيرة 
 

 :انصغيشح انًششًعبد ًيشكالد انجيئخ
 كيعػكد   ةر الكبيػ المشػركعات مشػكالت عػف تختمػؼحيػث  كثيػرة الصػغيرة تالمشػركعا مشػكالت إف

 المحيطػة الخارجيػة البيئػة فػي كالمتكاجػدة المشػركعات تمػؾ عمػى المفركضة المختمفة القيكد معظميا إلى
 سػكء إلػى يعػكد الصػغيرة المشػركعات مػف يػرالكث فشػؿ فػي الػرئيس السػبب أف كرغػـ  بتمػؾ المشػركعات

 مػف الكثيػر ىنػاؾ أف إال   إلقامتيػا كاالقتصػاديةالفنيػة  الجػدكل دراسػات عمػى التأكيػد اإلدارة كعػدـ
 :ىي العكامؿ كىذه كبيئية خارجية عكامؿ إلى تعكد المشكالت

يػات قميمػة مػف حيػث تحصػؿ المشػركعات الصػغيرة منػذ إنشػائيا عمػى كم صعوبة التمويل في البده : -أ
كما أف الضرائب تعمؿ عمى انخفاض نسبة السيكلة في المشركع   ككذلؾ صعكبة األمكاؿ كبفكائد عالية 

 الحصكؿ عمى أسيـ رأس الماؿ العادية طكيمة األجؿ كالتي ال تخدـ مصالح المشركع اآلنية  
  :ح انصغيش نًششًعبد ا عهى انزضخى آثبس -ب

الصغيرة تككف أكبر مف تمؾ المترتبػة عمػى المشػركعات الكبيػرة حيػث  إف آثار التضخـ عمى المشركعات
 أف فرص نجاح المشركعات الكبيرة في فترات التضخـ تككف أكبر  

 ثر الضرائب واألنظمة المالية :أ -ج
   تعيؽ جيكد أصحاب المشركعات الصغيرة في الحصكؿ عمى رأس الماؿ أك زيادتو حيث

 الكتابي :التعميمات الحكومية والعمل  -د
جػػدا  كبالتػالي تكػكف األعبػاء كبيػرة صػغير كمشػػركع  الحككميػة ال تفػرؽ بػيف مشػركع كبيػرإف التعميمػات  

 عمى المشركعات الصغيرة  
 الخاص بالحدود الدنيا لألجور :أثر التشريع  -ه

 فػي المشػركعات الصػغيرة   ألف المشػركعات الصػغيرة تعتمػد عمػى كثافػة األيػدم فيك يحػد مػف التكظيػؼ
 العاممة  

 الظروف الخارجية :  -و
البيئػػة أيضػػا تكاجػػو المشػػركعات الصػػغيرة كاالسػػتفادة مػػف االمتيػػازات كالعالمػػات التجاريػػة تحػػد مػػف نجػػاح 

 المشركعات   هىذ
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المشــروعات القطــاع الصــناعي فــي األراضــي الفمســطينية و ومــن أىــم المشــاكل التــي تواجــو عاشــرًا : 

 لصغيرة في قطاع غزة ا
 

 بسػبب مسػتمران  تػدىكران  بػؿ صػعبو  ظركفػان  االحػتالؿ سػنكات خػالؿ ففمسػطي فػي الصناعي القطاع ويكاج
 بعجمػة ارتباطو زيادة إلى أدت كبالتالي كنمكه  تطكيره دكف حالت التي كالمعكقات المشكالت مف الكثير

 عمػى يػدؼال ىػذا تحقيػؽ أجػؿ مػف االحػتالؿ سػمطات كعممػت لػو  تبعيتػو كتعميػؽ اإلسػرائيمي االقتصػاد
 (  35ص   2011) كافي    اليدؼ ىذا في تصب التي كالتشريعات العسكرية األكامر مختمؼ إصدار

 
 تكاجييػا الصػناعات التػي المشػاكؿ عػف مػا نكعػان  تختمػؼ مشػاكؿ تكاجػو الصػغيرة الصػناعاتكمػا أف 
 ائصػياخص مػف بالصػناعات الصػغيرة الخاصػة كاالحتياجػات كالعقبػات المشػاكؿ معظػـ تػأتي الكبيػرة 
نػاؾ العديػد مػف المعكقػات التػي تعيػؽ عمميػة ىكمػا أف  ذاتيػا   الصػناعات حجػـ صػغر كأىميػا النكعيػة

  التصدير سكاء في الدكؿ المتقدمة أك النامية
ىػػك عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي فػػي  كمػػف ىػػذه المعكقػػات التػػي تعيػػؽ عمميػػة التصػػدير لممشػػاريع الصػػغيرة 

أسعار تنافسية ألصحاب المشاريع الصغيرة في األسػكاؽ الخارجيػة األسكاؽ الخارجية   كذلؾ عدـ كجكد 
 , Al- Hyari)ك الفقػر كالتػدىكر فػي الكضػع االقتصػادم فػي المنطقػة كالمعكقػات الماليػة كالمعمكماتيػة 

Weshah and Alnsour , 2012 )   
  

 ع غػزة ىػيكخصكصػا قطػاالصػناعي فػي األراضػي الفمسػطينية  التػي تكاجػو القطػاعأيضػا المشػاكؿ  كمف
 ( 74  ص  2008كالتالي: ) قنديؿ   

اإلغػػالؽ كالحصػػار كالتػدمير  حيػػث اتبعػػت إسػرائيؿ سياسػػة إغػػالؽ المعػابر كالحػػدكد كالمنافػػذ  سياسػة -1
إضػافة إلػي تجزئػة المنػاطؽ إسػرائيؿ   الخارجية التي تربط المناطؽ الفمسطينية مع العالـ الخػارجي كمػع 

ضيا البعض كما منعت عشػرات اآلالؼ مػف العمػاؿ مػف الكصػكؿ إلػي كالمدف الفمسطينية كعزليا عف بع
 أماكف عمميـ في المنشآت االقتصادية المختمفة  

كىي سمبيات اتفاقية باريس االقتصادية   حيث أبقت اتفاقية باريس االقتصادية لالحتالؿ اإلسرائيمي  -2
ؿ مباشػر فػي كعيتيػا   كالتػدخؿ بشػالبضػائع كنك  كخركجفي دخكؿ  كتحكموالسيطرة عمى المعابر الدكلية 

يؿ   كظػػؿ بنمكانيػػا قطػػع االقتصػػاد الفمسػػطيني عػػف العػػالـ   كربػػط إنشػػاء المينػػاء كتشػػغتحديػػد أسػػعارىا 
  المطار بالمكافقة اإلسرائيمية

المنافسػػة الشػػػديدة كالغيػػػر متكافئػػة التػػػي تعرضػػػت كتتعػػرض ليػػػا المنتجػػػات الصػػناعية فػػػي األراضػػػي  -3
نظرا لما تتمتع بو األخيػرة مػف حمايػة كدعػـ مػف قبػؿ  ةالصناعية اإلسرائيمي تمنتجاالفمسطينية مف قبؿ ال

  لي إغالؽ بعض المصانع الفمسطينيةحتالؿ   كقد أدم مثؿ ىذا الكضع إاالسمطات 
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عكائؽ ذاتية حيث تعاني المنشآت االقتصادية مف خمؿ بنيكم فػي الييكميػة اإلداريػة ليػا   مػف حيػث  -4
ىذا باإلضػافة إلػي ضػعؼ التػرابط بػيف المنشػآت المسػاندة عالقتو بأصحاب المنشآت   دارم ك التنظيـ اإل

كالصػناعية كالزراعيػة كالمؤسسػات غيػر الحككميػة الفنيػة الداعمػة   كالتػي فػي ليا مثؿ   الغرؼ التجاريػة 
  ؿ في الصالحيات كالبرامج المطبقةأغمبيا تعاني مف التدخ

الصػػناعية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية كصػػعكبة تسػػكيقيا خػػارج  تالمنتجػػاصػػغر السػػكؽ المحميػػة أمػػاـ  -5
  لعربية المجاكرة مثؿ األردف كمصرىذه المناطؽ كباألخص في البمداف ا

ارتفػاع معػدؿ الرسػـك الجمركيػة التػي تفرضػػيا سػمطات االحػتالؿ عمػى مسػتكردات بعػض الصػػناعات  -6
ة لمصناعة ـ تأميف المكاد الخاـ الضركريعالكة عمى الصعكبات كالعراقيؿ التي تضعيا ىذه السمطات أما

   في المناطؽ الفمسطينية
كػػػذلؾ نالحػػػظ أف المعكقػػػات كالمشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو المشػػػركعات الصػػػغيرة فػػػي قطػػػاع غػػػزة   ىػػػي بمثابػػػة 

 تعمؿ عمى إعاقة تمؾ المشركعات    خارجيةداخمية ك  معكقات
لمطمػػة عمػػى قطػػاع غػػزة مثػػؿ معبػػر كػػارلي فػػي اإلغػػالؽ المتكػػرر لممعػػابر ا المعكقػػات الخارجيػػة  كتتمثػػؿ
كالزاؿ حتػى ىػذه المحظػة ـ 2007الذم تـ تشػديده فػي  عمى قطاع غزة  كذلؾ فرض الحصار  كالمنطار
ضػػػػافة إلػػػػي المعكقػػػػات الخارجيػػػػة ىنػػػػاؾ معكقػػػػات أخػػػػرم ك ـ  2013 داخميػػػػة كىػػػػذه تكمػػػػف فػػػػي الظػػػػركؼ ان
ماؿ المناسب لحجـ المشركع كالخبرة التي   مثؿ رأس الطبيعة المشركع كطريقة إدارة المشركع ة بالمحيط

يتمتػع بيػػا صػػاحب المشػػركع ككيفيػػة التعامػػؿ مػػع المشػاكؿ التػػي تكاجػػو المشػػركع منػػذ البدايػػة حتػػى مرحمػػة 
 النجاح  

عػػدـ كجػػكد ( أحػػد المشػػاكؿ التػػي تكاجػػو القطػػاع الصػػناعي ىػػي 2005كيضػػيؼ )النمركطػػي كالفػػرا    -7
تكفير المناخ االستثمارم المالئـ الذم يجذب المستثمريف  عنى يجباذبة لالستثمار   بمبيئة استثمارية ج

قػرار كافػة التشػريعات كالقػكانيف التػي تضػمف عػدـ كجػكد أم فػراغ قػانكني  الخارجيف   كضػركرة إصػدار كان
كالنقػػؿ عبػػر المعػػابر سػػكاء فػػي التشػػريع أك التطبيػػؽ   كالعمػػؿ عمػػى إزالػػة القيػػكد المفركضػػة عمػػى التنقػػؿ 

  كمػػػات كالنصػػػح كالمشػػػكرة لممسػػػتثمريفرة إيجػػػاد مراكػػػز استشػػػارية متخصصػػػة تقػػػدـ المعمضػػػرك  الدكليػػػة ك
 تمؼ فئات المستثمريف في قطاع غزة كذلؾ كضع سياسات ائتمانية كتمكيمية مناسبة لمخ

 إجمػالي مػف 29.1%غػزة قطػاع فػي العاممػة المنشػآت نسػبةأف  ـ ( 2010) الػدماغ   كيػذكر  -8
 التػي االقتصػادية المنشػآتنسػبة  تشػكؿ حيػث   الفمسػطينية األراضػي فػي ةالعاممػ االقتصػادية المنشػآت
 منػذ اإلسػرائيمي كاإلغػالؽ لظػركؼ الحصػار تعرضػيا مػف بػالرغـ ىػذا   األغمبية عماؿ5 مف أقؿ تشغؿ
 العامميف عدد انخفاض إلى أدل مما .كتسريح عماليا منيا عدد إغالؽ مف عمييا ترتب كما 2000 عاـ
  % 9.2 بنسبة يالصناع القطاع في
 
مػف التحػديات التػي تكاجػو المشػركعات  أف (El-Khasawneh , P346, 2012)كيػذكر أيضػا  -9

الصناعية في الدكؿ المتقدمة   تحديات عمى مستكم المشركع نفسو كىػذه التحػديات ليػا عالقػة بالجانػب 
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المسػتكل  معيػا عمػى   كتحديات أخرل يمكف التعامؿ التحدياتىذه يمكف السيطرة عمى اإلدارم   حيث 
  كىػذه النػكع مػف التحػديات يمكػف السػيطرة كالقػكانيف الكطنيػة  كاالسػتراتيجياتمػف خػالؿ البػرامج الكطني 

 نكع مػف رتبط بالسياسة القكمية كالحمكؿ االقتصادية   أما أخررجة أقؿ مف السابقة   كىي تعميو لكف بد
قميمي   كىذه التحديات مف الصعب التنبؤ بيا أك التحديات أك المعكقات يككف عمى المستكل الدكلي كاإل

 تأثير تمؾ المعكقات مف حتى السيطرة عمييا   كلكف المشركع الصناعي يعمؿ بقكة لمتقميؿ
 
  

 2006) أبػك جػزر   فمسطين في والمتوسطة الصغيرة المشاريع تواجو التي المعوقات الحادي عشر :
 ( 133ـ   ص 

 .اإلسرائيمي القتصادل الفمسطيني االقتصاد تبعية 1-
 .لممشركع التمكيؿ عمى الحصكؿ كمفة زيادة 2-
 ."االستيراد عمى الجمارؾ زيادة الضريبية  اإلعفاءات " االستثمارية المشجعات نقص 3-
 مف كغيرىا كالمياه كالكيرباء النقؿ تكاليؼ كارتفاع الطرؽ شبكة مف األساسية البنية ضعؼ 4-
 .الصغيرة المشركعات قامةإل الزمةال األخرل الخدمات   

 .أسعارىا كارتفاع اإلنتاج مستمزمات بعض في النقص 5-

 .كالمدربة الماىرة العمالة نقص 6-

 كالسياسات اإلقراض كسياسات الصغير اإلنتاجي القطاع عمؿ آليات ينظـ مكحد نظاـ تكفر عدـ 7-
 .اإلرشاد كخدمات التأىيؿ سياسات كذلؾ كالتشجيعية  الضريبية    

 لممفاىيـ تكحيد أك تنسيؽ بدكف المجاؿ ىذا في يعمؿ حككمي كغير حككمي طرؼ مف أكثر كجكد 8-
 .العمؿ كآليات    

 كبخطة التنمية باتجاىات االقتراض ربط بدكف أم  االفتراضي لمتمكيؿ السياسي الطابع غمبة 9-
 .تنمكية     

 الصػغيرة المشػاريع كحمايػة دعػـ عمػى تعمػؿ التػي كالمؤسسػات كالتشػريعات القػكانيف غيػاب 10-
 .خاص بشكؿ كالمتكسطة

 الحر العمؿ نحك الشباب استقطاب عمى تعمؿ التي كاإلبداع الريادة ثقافة نحك الشباب تكجيو عدـ 11-
 .التكظيؼ طمبات تقديـ طكابير في الكقكؼ بدؿ     
سػػرائيمي   حيػػث ظيػػرت االتفاقيػػات التجاريػػة التػػي تػػـ تكقيعيػػا بػػيف الجانػػب الفمسػػطيني كالجانػػب اإل -12

سمبيات االتفاؽ عنػدما أحيػؿ تنفيػذه لمجيػات األمنيػة اإلسػرائيمية عػف طريػؽ المجنػة االقتصػادية المشػتركة 
مثػؿ  كتفسير البنكد الخاصة باالتفاؽ كما نتج عنو مف سػمبيات   حيث برزت الثغرات المتعمقة بالصياغة

كتطبيػؽ قػكانيف   االقتصػادية االتفاقيػة فػي لمدرجػةا السػمعية بػالقكائـ كربطيػا التجاريػة السياسػات تقييػد
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يػػػث تػػػدفع فمسػػػطيف ثمػػػف التجػػػارة العالميػػػة عمػػػى فمسػػػطيف مػػػف خػػػالؿ بركتككػػػكؿ بػػػاريس االقتصػػػادم   ح
  بمزاياىا  العضكية دكف االنتفاع

 حالػة في تسببت التي الداخمية العكامؿ أبرز مف ( أفـ 2006   834) بسيسك   ص كيضيؼ  -13
 مػف التنمكيػة كالخطػة جيػة مػف االسػتراتيجي البرنػامج غيػاب  الفمسػطيني االقتصػاد فػي اجػعكالتر  اليبكط
 إغػالؽ عمػى تقتصػر لػـ الفمسػطيني االقتصػاد تػدمير إلػى الراميػة اإلسػرائيمية السياسػات إف .ثانيػة جيػة

قامة الحكاجز  قياـ افقيار  بؿ  كالسمع الناس حركة حرية مف كالحد الداخمية الطرؽ عمى األمنية الحدكد كان
 تعتمد كالتي  منيا المعدنية كخاصة الصناعية المنشآت مف الكثير بتدمير اإلسرائيمية سمطات االحتالؿ

األراضػي  كتػدمير المثمػرة األشػجار كاقػتالع الػدفيئات الزراعيػة كتجريػؼ األخػرل الصػناعات عمييا جميع
الغنيػة باألسػماؾ  المنػاطؽ إلػى حػاراإلب مػف الصػياديف كمنػع الشػكارع كتجريػؼ البيػكت كتيػديـ الزراعيػة 

  حاليا طف 6,000 حكالي إلى طف 3,000 مف الصيد كمية بمغت حيث
 
مػػف المعكقػػات التػػي تكاجػػو المشػػاريع الصػػغيرة  ( 2009)عطيػػاني   الحػػاج عمػػى   كيقسػػـ أيضػػا  -14

عالقػة إلى قسميف مشاكؿ خارجية عػف إدارة المشػركع   كتتضػمف مشػاكؿ ذات ال كالمتكسطة في فمسطيف
بالسياسػػػات كاإلجػػػراءات اإلسػػػرائيمية كمشػػػاكؿ ذات العالقػػػة القانكنيػػػة كالتشػػػريعية ك مشػػػاكؿ ذات العالقػػػة 

السياسة العامة كمشاكؿ متعمقة بالتمكيؿ ك مشاكؿ ذات العالقػة بالسػكؽ ببالبنية التحتية كمشاكؿ متعمقة 
ؿ ذات عالقػػػػة بالمؤسسػػػػات كالتسػػػػكيؽ كمشػػػػاكؿ ذات عالقػػػػة بالميػػػػارات البشػػػػرية كسػػػػكؽ العمػػػػؿ ك مشػػػػاك

القسػػـ الثػػاني مػػف المشػػاكؿ التػػي تكاجػػو المشػػاريع الصػػغيرة ىػػي مشػػاكؿ ضػػمف  أمػػاالمسػػاندة كالداعمػػة   
القػػدرة باإلنتػػاج كاإلنتاجيػػة كمشػػاكؿ تتعمػػؽ بأعمػػاؿ المشػػركع )مشػػاكؿ داخميػػة( كتتضػػمف مشػػاكؿ تتعمػػؽ 

  التنافسية 
 
عمػى قطػاع غػزة تفرضػيا السياسػات اإلسػرائيمية بسػبب المعكقػات التػي  أف (Mahamid, 2012)يػذكرك 

ف معظـ المشركعات تعاني بشكؿ عاـ مف ىذه الممارسات التػي تسػتيدؼ االقتصػاد كالضفة الغربية   فن
سػبيؿ المثػاؿ تكاجػو أعمػاؿ البنػاء العديػد مػف المشػاكؿ بسػبب تمػؾ اإلجػراءات   كمػف  فعمػى الفمسػطيني  

كػػػذلؾ المعكقػػػات الماليػػػة كاإلداريػػػة كمعكقػػػات أخػػػرل خارجيػػػة    ىػػػذه المشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو ىػػػذا القطػػػاع 
المعكقػػػات التػػػي تػػػؤدم إلػػػي فشػػػؿ أعمػػػاؿ البنػػػاء إلػػػى التذبػػػذب فػػػي تكمفػػػة مػػػكاد البنػػػاء  يصػػػنؼ المقػػػاكلكف

كالتػػأخير فػػػي أخػػػذ دفعػػػات مػػػف الزبػػػائف ك قمػػػة الخبػػػرة فػػػي التعاقػػػد مػػػع المشػػػاريع كانخفػػػاض ىػػػامش الػػػربح 
 .قؿ بيف مناطؽ الضفة الغربيةكسياسة اإلغالؽ كصعكبة التن
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  : فمسطين في جًدا الصغيرة ممشروعاتل معوقاتبعض ال(  58ص    2007  القكقا ( ويضيف 

 مالؾال بالشخص عالقة ذات الصغيرة المشاريع تكاجو التياإلدارية  العقبات أىـ فّ إ : إدارية عقبات -
 .اإلدارية العمميات بجميع يقكـ الذم لممشركع

 .العاممة األيدم كثبات االستقرار عدـ نتيجة : العمالة عقبات -

 العائميػة كالمدخرات الخاص لماؿا رأس عمى الصغيرة المشركعات مف كثير اعتمدت : مالية عقبات -
 . كاألصدقاء األقارب أك
 .الضرائب سمطة يخشكف المشاريع ىذه مالكي مف العظمى الغالبية إف : ضريبية عقبات  -

 . المشركع لمالؾ المالية كالقدرة التمكيؿ مصادر نقص : وتطويرية تنموية عقبات  -
 كبيػرة لخسػائر تعرضػت الصػغيرةشػركعات الم مػف الكثير إف : عالمشرو  استراتيجيات تغيير عقبات  -

 جديػدة إنتػاج خطػكط إضػافة أك  السػكؽ في المدركس غير سعك الت مف ئةخاط استراتيجية قرارات بسبب
  جديدة تمشركعا عمؿ أك
 المحميػة الكبيػرة المشػركعات مػع   اتجاىػات ربعػةأ فػي المنافسػة انحصػرت : المنافسـة عقبـات  -

 متى لمعرفة كالتجربة برةكالخ الماؿ رأس محدكدية إلى يفاالتجاى ىذيف في المشكمة كتعكد كاإلسرائيمية 
 لخسػارة تػؤدم خاطئػة قػرارات التخاذ عويدف مما   ياكقف أك المنافسة قرار اتخاذ عك المشر  لصاحب يمكف
 أمػا المنػتج  نكعيػة إلػى إضافة  مية اإلسرائي أك المشركعات الكبيرة عاتالمشرك  بعكس تحمميا يمكنو ال

 ىذه مف العظمى الغالبية فّ أ حيث   نفسيا الصغيرة تالمشركعا القكية بيف المنافسة فيك ثالثال االتجاه
 كاالتجػاه بينيػا  المضػاربةتعػاظـ  إلػى يػؤدم ممػا ؛ اديػةريال إلػى كتفتقػر التقميػد تمػد عمػىعت تالمشػركعا

 كالتػي حيطػةالم األسػكاؽ مػفرسػمية  ركغيػ الرسػمية بالطريقػة المسػتكردة المنتجػات مػع المنافسػةرابػع ال
 .الجكدة أك الشكؿ في أخرل كمميزات الثمف بانخفاض تتميز
 
 اسػتقرار عمػى سػمبان  تػؤثر كانػت لتػيا الخارجيػة العكامػؿ مػف كثيػرال ىنػاؾ : السـوق استقرار عقبات  -

 المشركعات مف مكاجيتو الصعبمف  ك   المفاجئة لمتغيرات عرضة يجعمو مما  غزة  قطاع في السكؽ
 .المركنة لمقكمات تفتقد التي الصغيرة

 المبيعات فنف لذا ؛لمزبائف  المباشر التكزيع ىي لمتكزيع األساسية القناة إف التوريد والتوزيع  عقبات  -
 المشػركعات مػع التعامؿ المكرديف كالمكزعيف  لتفضيؿ إضافة محددة جغرافية منطقة في غالبان  نحصرت

 .الكبيرة

 ل جػراءاتالخػاـ نتيجػة  المػادة تػكفر عػدـ مػف الصػغيرة تالمشػركعا عانػت : السـتيراد عقبـات  -
  الخػاـ المػادة كفػرة يعيػؽ ممػا ؛الػذم يحػدده  كبالسػعر اإلسػرائيميالمػكرد  عبػر داالسػتيرا أك   اإلسرائيمية
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 التصػاريح عمػى الحصػكؿكصػعكبة  باألسػعار لمػتحكـ نتيجػة الػربح ىػامش محدكديػة إلػى إضػافة
 .مسجمة غير ىذه المشركعات معظـ ألف ؛ الخارج مف لالستيراد لالزمةا كالمستندات

  غالقػات  إ مػف   اإلسػرائيمية  كاإلجػراءات المسػتقر غيػر  الكضػع حػد  : السياسـي الوضـع عقبـات  -
 المركنػة إلػى تفتقػركالتػي  التغيػرات مكاجيػة عمػى القػادرة غيػرالمشػركعات  ىػذه نشػاطات مػف  كغيرىػا 
 استقرار عمى سمبان  أثر السياسيحيث أف الكضع  كالنمك  االستمرار عمى القدرة عدـ كبالتالي   الالزمة 
 .السكؽ

 

 :التالي في تتمثم غزة قطاع في الحالي الوضع فرضيا جديدة معوقات وىناك
 
 الصػغيرةة المشػركعات قػدر  عمى غزة قطاع في القائـ األمني الكضع أثر األمني :   الوضع عقبات  -

 العديػد قصػؼ تػـ كالتي الصناعية القطاعات لبعض بالقصؼ التيديد خاصة العقبات تمؾ مكاجية عمى
 .مختمفة ذرائع تحت منيا
كالتغيػرات  فمسػطيف فػي الحكػـ إلػىجديػدة  اؼأطػر  دخػكؿ إف الجديـد :  السياسـي الوضـع عقبـات  -

 عػدـ بسػبب المشػركعات الصػغيرة   عمػؿ أعػاؽ غػزة قطػاع عمػى الحصػار كفػرض المصػاحبة السياسية
 المشػركعات مف العديد عمييا تعتمدكالتي   السمع مفدخكؿ الكثير   كعدـ  السيكلة ك الخاـ المكاد تكفر

 .الصغيرة

 تتميػزكالتػي  الصػينية المنتجػات خاصػة لمسػتكردة ا لممنتجػات غػزة قطػاع فػتح : التسـويق عقبـات  -
ف   المحمية المنتجات مع بالمقارنة سعرىا بانخفاض  عمى رأثّ  ذلؾ أفّ  ال إأجكد أحيانا  المحمية كانت كان

 .لذلؾ نتيجة المالبس مصانعالعديد مف  أغمقت فقد   المالبس قطاع خاصة الصغيرة  المشركعات
 

تكاجػػػػو المنشػػػػآت الصػػػػغيرة كالمتكسػػػػطة  فػػػػي عقبػػػػات التسػػػػكيؽ أف (28  ص  2012كيػػػػذكر ) العػػػػؼ   
مشاكؿ مف حيث الضعؼ في الخبرة التسكيقية لممنتجيف  كتزداد أىمية ىذه المشكمة في أسكاؽ التصدير 

 شكؿ مباشر حيث يتطمب ذلؾ كجكد قنكات تكزيعية كفؤة تعمؿ عمى عرض المنتجات لممستخدـ ب
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 مقدمة

مجتمػػػػع الدراسػػػػة كعينتيػػػػا   ككػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة  أفػػػػراديتنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفان لمػػػػنيج الدراسػػػػة   ك 
كصفا ل جراءات التي قاـ بيا  الباحث في كصدقيا كثباتيا   كما يتضمف    المستخدمة كطرؽ إعدادىا

تقنػػػيف أدكات الدراسػػػة كتطبيقيػػػا   كأخيػػػرا المعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اعتمػػػد الباحػػػث عمييػػػا فػػػي تحميػػػؿ 
 الدراسة  

 

 منيجية الدراسة أوًل:  

ؿ فػي النيايػة إلػى نتػائج تتعمػؽ ليصػيمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحػث خطاىػا  
مكضكع محؿ الدراسة  كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث  إضافة إلػى أنػو العمػـ الػذم ب

 ي بكيفية إجراء البحكث العممية  يعن
عمػى الدراسػات  اطالعػوحيث أف الباحث يعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضػع الدراسػة مػف خػالؿ 

 :تعمقة بمكضكع البحث  كيسعى الباحث لمكصكؿ إلى معرفة دقيقة كمفصمة حكؿالسابقة الم
 

كىذا يتكافؽ   قطاع غزة جنوب المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
مشػػكمة مكضػػكع البحػػث البيانػػات كالحقػػائؽ عػػف الػػذم ييػػدؼ إلػػى تػػكفير  مػػع المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي 

حيػػػث أف المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ الرجػػػكع لمكثػػػائؽ كالكقػػػكؼ عمػػػى دالالتيػػػا  لتفسػػػيرىا 
المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجالت كغيرىا مف المكاد التي يثبت صػدقيا بيػدؼ تحميميػا لمكصػكؿ إلػى 

مػػنيج لمكصػػكؿ إلػػى المعرفػػة الدقيقػػة كالتفصػػيمية حػػكؿ ىػػذا السػػيعتمد عمػػى فػػنف الباحػػث   أىػػداؼ البحػػث
لمظاىرة مكضع الدراسػة  كمػا أنػو سيسػتخدـ أسػمكب  العينػة مشكمة البحث  كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ 

 في جمع البيانات األكلية   اإلستبانةالعشكائية الطبقية في اختياره لعينة الدراسة  كسيستخدـ 
 
 طرق جمع البيانات:      

 :عمى نكعيف مف البيانات تـ االعتماد   
 لية.البيانات األو  -4

كحصػػر كتجميػػع  لدراسػػة بعػػض مفػػردات البحػػث  تكذلػػؾ بالبحػػث فػػي الجانػػب الميػػداني بتكزيػػع اسػػتبيانا
   SPSSالمعمكمػػػػات الالزمػػػػة فػػػػي مكضػػػػكع البحػػػػث  كمػػػػف ثػػػػـ تفريغيػػػػا كتحميميػػػػا باسػػػػتخداـ برنػػػػامج 

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصػػائي كاسػػتخداـ االختبػػارات اإلحصػػائية
 بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة    سبةالمنا
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 Secondary Sources البيانات الثانوية. -3

كالدراسػات السػابقة كالمراجػع العربيػة كاألجنبيػة   كتمت مراجعػة الكتػب ك الػدكريات ك المنشػكرات الخاصػة
أك المتعمقػػة بالمكضػػكع قيػػد )االنترنػػت(  ي الشػػبكة العنكبكتيػػة كالمجػػالت العمميػػة كالمقػػاالت كالكثػػائؽ عمػػ

المعوقات اإلدارية التي تواجـو أصـحاب المشـاريع التجاريـة الصـغيرة فـي الدراسة  كالتي  تتعمؽ بدراسػة 
كأية مراجػع قػد يػرل الباحػث أنيػا تسػيـ فػي إثػراء الدراسػة بشػكؿ عممػي  كينػكم الباحػث مػف    قطاع غزة

اسػػة  التعػػرؼ عمػػى األسػػس ك الطػػرؽ العمميػػة السػػميمة فػػي كتابػػة خػػالؿ المجػػكء لممصػػادر الثانكيػػة فػػي الدر 
 الدراسات  ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسة  

( كدراسػػة نصػػر 2117القكقػػا )كقػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف خػػالؿ المجػػكء لممصػػادر الثانكيػة فػػي الدراسػػة مثػػؿ 
( كدراسػة 2111) Makin & Davidson( كدراسػة 2119لشػريؼ )( كدراسػة ا2115اهلل كالصػكراني )

Analoui & Al.Madhoun  (2112 كدراسة )  Kovach & Suhir  (2113 كغيرىـ فػي إعػداد )
ىػػػػذه الدراسػػػػة كالتعػػػػرؼ عمػػػػى األسػػػػس كالطػػػػرؽ العمميػػػػة السػػػػميمة فػػػػي كتابػػػػة الدراسػػػػات   ككػػػػذلؾ تطػػػػكير 

 االستبانة المتعمقة بجمع البيانات 
 

 :وعينة الدراسة مجتمعثانيًا: 
 مجتمع الدراسة( : يوضح 1جدول رقم )

عدد المنشآت  المحافظة العدد
 العاممة

 121 دير البمح  -1
 188 خانيكنس  -2
 101 رفح  -3
 410 إجمالي المحافظات -4

 (الجدول من اعداد الباحث)المصدر : 
 

قطاع غزة كالتي  يبمغ  جنكب مة فيلعاميتككف مجتمع الدراسة مف أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة ا
 القطاع جنكب تكزع عمى ت مشركع  5611العاممة في جنكب قطاع غزة ىك التجارية المنشآت  عدد

عمػى  جميػع أفػراد  فييػا االسػتباناتتػـ تكزيػع    الدراسػةمػف مجتمػع  450عشػكائية مػف كتـ اختيار عينة 
كمػا الحصػاءات الرسػمية كػؿ منطقػة حسػب ا عاممػة فػيحيث تـ مراعاة كثافة المنشػآت ال عينة الدراسة  
اسػتبانة عمػى  188  فقد كانت العينػة الكبيػرة فػي مدينػة خػانيكنس   حيػث تػـ تكزيػع ( 1في جدكؿ رقـ )

أصػػػحاب المحػػػالت التجاريػػػة بأنكاعيػػػا المختمفػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ بالتػػػالي )محػػػالت مالبػػػس كبقالػػػة كسػػػكبر 
لية كمحالت خضار كفكاكو كمحالت صيانة كبيع كمبيكتر كمحالت عطكر كمحالت أدكات منز  تماركا

 كالب تكب كمحالت
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سػػباكة كمحػػالت ذىػػب كمحػػالت حمكيػػات كمحػػالت أحذيػػة كمحػػالت اكسسػػكارات كمكتبػػات بيػػع قرطاسػػية 
 ة دير الػبمح   استبانة عمى محافظ 121ثـ تـ تكزيع   كمحالت العاب كمحالت صيانة أدكات كيربائية (

مػػف الػػثالث محافظػػات  اسػػتبانة 415كتػػـ اسػػترداد اسػػتبانة عمػػى محافظػػة رفػػح     101كأخيػػرا تػػـ تكزيػػع 
 5تػػػـ اسػػػتبعاد     كبعػػػد تفحػػػص االسػػػتبانات % كىػػػي نسػػػبة جيػػػدة  2 92حيػػػث كانػػػت نسػػػبة االسػػػترداد 

اسػػتبانات  نظػػرا  لعػػدـ تحقػػؽ الشػػركط المطمكبػػة ل جابػػة عمػػى االسػػتبياف  كبػػذلؾ يكػػكف عػػدد االسػػتبانات 
    استبانة 410اسة الخاضعة لمدر 

 
 أداة الدراسة :ثالثًا: 

 
 وقد تم إعداد الستبانة عمٍ النحو التالي:

 أكلية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات  استبانةإعداد  -1
 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدل مالئمتيا لجمع البيانات  -2
 لمشرؼ تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه ا -3
تػـ عػرض االسػتبانة عمػػى مجمكعػة مػف المحكمػػيف كالػذيف قػامكا بػػدكرىـ بتقػديـ النصػح كاإلرشػػاد  -4

 كتعديؿ كحذؼ ما يمـز 
  حيػث تػـ اعػداد عينػة  ة لالسػتبانة كتعػديؿ حسػب مػا يناسػبإجراء دراسة اختباريو ميدانيػة أكليػ -5

 ع الدراسػة كبعػد الفحػصعمػى عينػة عشػكائية مػف مجتمػ يااستبانة تـ تكزيع 30أكلية مككنة مف 
 30االكليػػة المككنػػة مػػف مػػف صػػالحية االسػػتبانة   حيػػث تػػـ ادخػػاؿ العينػػة كالتحميػػؿ تػػـ التأكػػد 

العينػة النيائيػة كذلػػؾ بسػبب مػدل مالئمػة االسػػتبانة لقيػاس مػا كضػػعت  اسػتبانة مػف ضػمف عػػدد
لػػذلؾ كانػػت  ألجمػو   كمػػا أف الباحػػث لػـ يقػػـك بنضػػافة أك الغػاء أم سػػؤاؿ مػػف محػاكر الدراسػػة  

 العينة األكلية مف ضمف عدد العينة النيائية لمدراسة  
فػػػػراد العينػػػػة لجمػػػػع البيانػػػػات الالزمػػػػة لمدراسػػػػة   كلقػػػػد تػػػػـ تقسػػػػيـ أتكزيػػػػع االسػػػػتبانة عمػػػػى جميػػػػع  -6

 إلى جزأيف كما يمي:  اإلستبانة
 
 فقرة 15البيانات الشخصية لعينة  الدراسة كيتككف مف   : يتككف مف الجزه األول

 جنوب المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في: يناقش ه الثاني الجز 
 ستة محاكر ىي كما يمي: كتـ تقسيمو إلى قطاع غزة                
 فقرات  6يتناكؿ التدريب الميني لصاحب المشركع كيتككف مف    المحور األول:
 فقرات 7 غيرة كيتككف مفصحاب المشاريع الصيتناكؿ المنافسة بيف أ  المحور الثاني:
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 فقرات 7أىمية رأس الماؿ في المشركع  كيتككف مف   المحور الثالث:
 فقرات 7يتناكؿ اإلجراءات الحككمية الخاصة بالمشاريع كيتككف مف    المحور الرابع:

 فقرات 9يتناكؿ التسكيؽ كيتككف مف   المحور الخامس:
 تفقرا 8العمؿ اإلدارم كيتككف مف  ر أساليب يتناكؿ تطكي  المحور السادس:

  

 ( 2إجابات  كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ ) 5كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مككنة مف 
 

 

 مقياس اإلجابات : يوضح(2جدول رقم)
 

 غير موافق بشدة غير موافق أحيانا ً  موافق موافق بشدة درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
 
 

 وثبات الستبيان: صدق:  رابعاً 
كما  (1995   429)العساؼ   ص  صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو

يقصػد بالصػدؽ ا شػمكؿ االسػػتبانة لكػؿ العناصػر التػػي يجػب أف تػدخؿ فػي التحميػػؿ مػف ناحيػة  ككضػػكح 
)عبيػػدات كأخػػركف   ص  فقراتيػػا كمفرداتيػػا مػػف ناحيػػة ثانيػػة  بحيػػث تكػػكف مفيكمػػة لكػػؿ مػػف يسػػتخدميا

 أكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:  كقد قاـ الباحث بالت ( 2111   179
 

  : تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف صدق فقرات الستبيان

 الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين( -4

 

( مػف 11محكمػيف تألفػت مػف )قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صػكرتيا األكليػة عمػى مجمكعػة مػف ال
أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي كميػػة التجػػارة  فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية متخصصػػيف فػػي المحاسػػبة ك اإلدارة 

( أسػماء المحكمػيف الػذيف قػامكا مشػككريف بتحكػيـ أداة الدراسػة  كقػد 2كاإلحصاء  كيكضػح الممحػؽ رقػـ )
العبػػارات لقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو  كمػػدل طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدل مالئمػػة 

كمدل كفاية العبارات لتغطية   كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إليوكضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة 
كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنػو ضػركريا مػف تعػديؿ 

كػػػذلؾ إبػػػداء آرائيػػػـ فيمػػػا يتعمػػػؽ ات جديػػػدة ألداة الدراسػػػة  فة عبػػػار صػػػياغة العبػػػارات أك حػػػذفيا  أك إضػػػا
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المطمكبػػػة مػػػف  المبحػػػكثيف(  إلػػػى جانػػػب مقيػػػاس  ةبالبيانػػػات األكليػػػة ) الخصػػػائص الشخصػػػية كالكظيفيػػػ
ليكػػارت المسػػتخدـ فػػي االسػػتبانة  كتركػػزت تكجييػػات المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػكؿ االسػػتبانة حيػػث كانػػت 

بضػػػركرة تقمػػػيص بعػػػض  رة  كمػػػا أف بعػػػض المحكمػػػيف نصػػػحكاتحتػػػكم عمػػػى بعػػػض العبػػػارات المتكػػػر 
ضافة بعض العبارات إلى محاكر أخرل   العبارات مف بعض المحاكر كان

كاسػػتنادا إلػػى المالحظػػات كالتكجييػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف قػػاـ الباحػػث بػػنجراء التعػػديالت التػػي اتفػػؽ 
 إضافة البعض اآلخر منيا كحذؼ أك عمييا معظـ المحكيف  حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات 

 
 صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة -3

مفػػردة  كذلػػؾ   31تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة الدراسػػة البالغػػة حجميػػا  
 بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي  

 
 الداخمي لفقرات المحور األول: التدريب الميني لصاحب المشروعالصدق  : يوضح (3جدول رقم )

 

معامل  الفقرة مسمسل
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

يكاجػػػو صػػػاحب المشػػػركع التجػػػارم الصػػػغيرة صػػػعكبات فنيػػػة   خاصػػػة بػػػالخبرة  1
 كالممارسة المالئمة في مرحمة تأسيس المشركع  

0.464 0.020 

 التي يحتاجيا ةحاجة التدريبييحدد صاحب المشركع الصغير ال 2
 بكؿ دقة كعناية  

0.612 0.001 

ىناؾ اىتمػاـ كاضػح مػف أصػحاب المشػاريع التجاريػة الصػغيرة بحضػكر دكرات  3
 خاصة بمجاؿ العمؿ مف أجؿ تطكير أنفسيـ  

0.433 0.031 

يسػػػتطيع صػػػاحب المشػػػركع التجػػػارم الصػػػغير تحديػػػد المشػػػركع المناسػػػب مػػػف   4
 البداية 

0.607 0.001 

يحتاج صاحب المشػركع التجاريػة الصػغير تػدريب خػاص بمجػاؿ العمػؿ الػذم   5
 يقـك بو في مشركعو 

0.571 0.003 

يسػػاعدؾ التػػدريب عمػػى تحسػػيف أدائػػػؾ فػػي إدارة المشػػركع كزيػػادة نسػػبة ربحيػػػة  6
 المشركع 

0.562 0.003 

 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

   كالمعػدؿ الكمػي لفقراتػو المحـور األول (  يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مػف فقػرات 3جدكؿ رقـ )
 ( حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة 1.15كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )
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   كبػػذلؾ 1.361تػػي تسػػاكم الجدكليػػة كال rالمحسػػكبة اكبػػر مػػف قيمػػة  rكقيمػػة  1.15لكػػؿ فقػػرة اقػػؿ مػػف 
  صادقة لما كضعت لقياسوالمحور األول تعتبر فقرات 

 
المنافسة بيف أصحاب المشاريع الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني   : يوضح (4جدول رقم )

 الصغيرة

معامل  الفقرة مسمسل
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.001 0.616 كثر المنافسيف تشكؿ عقبة أماـ صاحب المشركع   1
 0.013 0.488 تشكؿ المنتجات الصينية كاإلسرائيمية عقبة أماـ بيع المنتج المحمي  2

3 
 تكفر الحككمة بنية تحتية جيد تساعد المشركعات الصغيرة عمى

 المنافسة بشكؿ أفضؿ 
0.517 0.008 

4 
يعتبر انقطاع التيار الكيرباء باستمرار عائؽ أماـ المشركعات التجارية 

 غيرة عمى المنافسة كالتقدـ الص
0.540 0.005 

 0.000 0.693 تشكؿ األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف عقبة أماـ المشركع  5

6 
عدـ قدرة المشاريع الصغيرة عمى امتالؾ مكاف جيد يعتبر عائؽ أماـ منافسة 

 0.000 0.649 األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف 

 0.002 0.593 ي بسيكلو مثؿ المنتجات اإلسرائيمية يتـ تسكيؽ المنتج الكطن 7
 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

   كالمعػدؿ الكمػي لفقراتػو المحـور الثـاني(  يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مػف فقػرات 4جدكؿ رقـ )
 ( حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة 05 0مسػػتكل داللػة ) كالػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػة دالػػة عنػػد

   كبػػذلؾ 361 0الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  rالمحسػػكبة اكبػػر مػػف قيمػػة  rكقيمػػة  05 0لكػػؿ فقػػرة اقػػؿ مػػف 
 صادقة لما كضعت لقياسو المحور الثانيتعتبر فقرات 

 
 ي المشروعالصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: أىمية رأس المال ف : يوضح(5جدول رقم ) 

 

معامل  الفقرة مسمسل
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

يسعى صاحب المشركع التجارم الصغير الحصكؿ عمى الماؿ الالـز  1
 لممشركع مف مصادر تمكيؿ أخرل غير البنكؾ 

0.453 0.026 

يمجأ صاحب المشركع إلى مؤسسات غير حككمية تقـك بدعـ المشركع  2
 0.044 0.406 ركع التجارم في فترة تأسيس المش

 يعتمد صاحب المشركع التجارم الصغير عمى مصادر تمكيؿ ذاتية 3
 0.025 0.456 لممشركع المقدـ عميو 
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معامل  الفقرة مسمسل
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

يعتبر قمة رأس الماؿ في مرحمة تأسيس المشركع عقبة في طريؽ نجاح  4
 0.001 0.624 المشركع كتكسيع أنشطتو كمنتجاتو 

5 
س كحدة كاؼ  لنجاح المشركع يعتبر الحصكؿ عمى رأس الماؿ الالـز لي

 0.027 0.442 التجارم الصغير 

6 
يعتمد صاحب المشركع التجارم الصغير عمى القركض المقدمة مف البنكؾ 

 العاممة في قطاع غزة 
0.552 0.002 

7 
تعتبر الضمانات كالكفاالت التي تطمبيا البنكؾ في قطاع غزة بمثابة عائؽ 

 غيرة  أماـ نجاح المشركعات التجارية الص
0.478 0.007 

 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 كالمعػدؿ الكمػي لفقراتػو   المحور الثالث(  يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات 5جدكؿ رقـ )

 القيمػػة االحتماليػػة( حيػػث إف  1.15كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )
   كبػػذلؾ 1.361الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  rالمحسػػكبة اكبػػر مػػف قيمػػة  rكقيمػػة  1.15لكػػؿ فقػػرة اقػػؿ مػػف 

 صادقة لما كضعت لقياسو المحور الثالثتعتبر فقرات 
اإلجراهات الحكومية الخاصة الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: : يوضح  (7جدول رقم )

 بالمشاريع

معامل  رةالفق مسمسل
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

يعتبر المشركع الصغير الخاص بؾ مرخص كمسجؿ مف قبؿ السمطات المعنيػة  1
 باألمر 

0.651 0.000 

تقػػـك الحككمػػػة كالمؤسسػػات المعنيػػػة بػػدعـ كتشػػػجيع إقامػػة المشػػػركعات التجاريػػػة  2
 الصغيرة في القطاع 

0.453 0.023 

عات الصػػػػػغيرة ال يرغبػػػػػكف فػػػػػي تسػػػػػجيؿ ىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف أصػػػػػحاب المشػػػػػرك   3
 كترخيص مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة 

0.726 0.000 

 0.000 0.661 يقـك صاحب المشركع الصغير بدفع الضرائب مرة كاحدة في السنة  4

عنػدما يقػػـك صػاحب المشػػركع الصػغير بػػنجراءات التػرخيص كتسػػجيؿ المشػػركع   5
 ككف مكجكدة في مكاف كاحد فنف دكائر الترخيص المعنية باألمر ت

0.427 0.033 

تقػػـك الجيػػات الحككميػػة بػػدعـ كمسػػاندة المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة  كتقػػديـ  6
 التعكيض الالـز عندما تتعرض لمخسارة أك الضعؼ  

0.618 0.001 

تقػػػػػـك الحككمػػػػػة بمتابعػػػػػة المشػػػػػركع الصػػػػػغير بشػػػػػكؿ دكرم لػػػػػػتأكد مػػػػػف سػػػػػالمة   7
 اصفات العالمية المنتجات كمطابقتيا لممك 

0.641 0.001 

 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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كالمعػدؿ الكمػي لفقراتػو     المحـور الرابـع(  يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات 6جدكؿ رقـ )
 ( حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة 1.15كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

   كبػػذلؾ 1.361الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  rالمحسػػكبة اكبػػر مػػف قيمػػة  rكقيمػػة  1.15لكػػؿ فقػػرة اقػػؿ مػػف 
 صادقة لما كضعت لقياسو المحور الرابعتعتبر فقرات 

 التسويقالصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: : يوضح  (8جدول رقم )
 

معامل  الفقرة مسمسل
 طالرتبا

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.651 ييتـ صاحب المشركع الصغير في قطاع غزة بعممية التسكيؽ  1
 0.023 0.453  مجاؿ التسكيؽيقـك أصحاب المشاريع الصغيرة باستشارة ُأناس ذك خبرة في  2
يعػػرؼ أصػػحاب المشػػاريع حاجػػة السػػكؽ كرغبػػات المسػػتيمكيف مػػف المنتجػػات  3

 المطمكبة طكاؿ السنة  
0.726 0.000 

يكاكػػػب المػػػدير أك صػػػاحب المنشػػػأة األسػػػمكب الحػػػديث فػػػي عمميػػػة التسػػػكيؽ  4
 0.000 0.661 كالتركيج لممنتج الخاص بيـ  

5 
يسػػتخدـ صػػاحب المشػػركع التمفػػاز أك الصػػحؼ المحميػػة أك اإلنترنػػت لمتػػركيج 

 عف بضائعو التجارية 
0.427 0.033 

دعائيػػػة بشػػػكؿ دكرم طػػػكاؿ  يقػػػـك صػػػاحب المشػػػركع التجػػػارم بعمػػػؿ حمػػػالت 6
 السنة لمتركيج عف منتجاتو 

0.618 0.001 

 0.001 0.641 يحرص صاحب المشركع  الصغير عمى بناء عالقات طيبة مع الزبائف   7

8 
يعتبػػر مكقػػػع المشػػركع كتحػػػديث المنػػػتج باسػػتمرار لػػػو دكر عمػػى زيػػػادة عمميػػػة 

 0.000 0.798 التسكيؽ 

 0.005 0.497 المكظفيف عمى ركاتبيـ   تزيد فترة التسكيؽ في كقت حصكؿ 
 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

كالمعػػػدؿ الكمػػػي  المحـــور الخـــامس(  يبػػػيف معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات 7جػػػدكؿ رقػػػـ )
( حيػػث إف القيمػػة  1.15لػػة )   كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللفقراتػػو

   1.361الجدكليػة كالتػي تسػاكم  rالمحسػكبة اكبػر مػف قيمػة  rكقيمة  1.15لكؿ فقرة اقؿ مف  االحتمالية
 صادقة لما كضعت لقياسو المحور الخامسكبذلؾ تعتبر فقرات 
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 داريتطوير أساليب العمل اإلالصدق الداخمي لفقرات المحور السادس: : يوضح  (9جدول رقم )

 

معامل  الفقرة مسمسل
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.651 تكجد خطة مكتكبة لممشركع الذم أنتمي إلية أك أعمؿ فيو   1
أك أعمػػؿ فيػػو سػػجالت إليػػرادات كمصػػركفات  أممكػػويمتمػػؾ المشػػركع الػػذم  2

 المشركع 
0.453 0.023 

عػف أمكالػو يحرص صاحب المشػركع الصػغير عمػى فصػؿ أمػكاؿ المشػركع  3
 الخاصة 

0.726 0.000 

يحػػػػرص صػػػػاحب المشػػػػركع عمػػػػى تفػػػػكيض السػػػػمطات بػػػػيف أفػػػػراد المشػػػػركع  4
 0.000 0.661 لتسييؿ العمؿ 

5 
يحػػػػرص صػػػػاحب المشػػػػركع التجػػػػارم الصػػػػغير عمػػػػى التفػػػػرغ الكامػػػػؿ إلدارة 

 مشركعة 
0.427 0.033 

يسػػػتطيع صػػػاحب المشػػػركع الصػػػغيرة القيػػػاـ بعمػػػؿ دراسػػػة جػػػدكل لممشػػػركع  6
 المقدـ عميو 

0.618 0.001 

 0.001 0.641 ييتـ صاحب المشركع الصغيرة بشكؿ المنتج الذم يبيعو  7
 0.000 0.798 يمجأ أحيانا أصحاب المشركعات الصغيرة إلي البيع اآلجؿ)ديف( 8

 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 

كالمعػػػدؿ الكمػػػي  المحـــور الســـادساالرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات  (  يبػػػيف معػػػامالت8جػػػدكؿ رقػػػـ )
( حيػػث إف القيمػػة  1.15   كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )لفقراتػػو

   1.361الجدكليػة كالتػي تسػاكم  rالمحسػكبة اكبػر مػف قيمػة  rكقيمة  1.15لكؿ فقرة اقؿ مف  االحتمالية
 صادقة لما كضعت لقياسو المحور السادسفقرات كبذلؾ تعتبر 
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 صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة 
معامل الرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي : يوضح  (:جدول رقم )

 لفقرات الستبانة
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط المحور

 0.000 0.648  عالتدريب الميني لصاحب المشرو 
 0.001 0.632 المنافسة بين أصحاب المشاريع الصغيرة

 0.000 0.656 أىمية رأس المال في المشروع  
 0.000 0.751  اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع

 0.000 0.614 التسويق 
 0.001 0.596  تطوير أساليب العمل اإلداري

 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 مػػع المعػػدؿ الكمػػيمعــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة ( يبػػيف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف 9جػػدكؿ رقػػـ )
  حيػػث إف  1.15لفقػػرات االسػػتبانة كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة 

الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  rحسػػكبة اكبػػر مػػف قيمػػة الم rكقيمػػة  1.15لكػػؿ فقػػرة اقػػؿ مػػف  القيمػػة االحتماليػػة
1.361 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة 
أمػػػػا ثبػػػػات أداة الدراسػػػػة فيعنػػػػي التأكػػػػد مػػػػف أف اإلجابػػػػة سػػػػتككف كاحػػػػدة تقريبػػػػا لػػػػك تكػػػػرر تطبيقيػػػػا عمػػػػى 

  كقػػد أجػػرل الباحػػث خطػػكات الثبػػات عمػػى ( 1995   431)العسػػاؼ ص  األشػػخاص ذاتيػػـ فػػي أكقػػات
 ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ  فاالستطالعية نفسيا بطريقتي العينة
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(: يوضح  (10جدول رقم )
 عنوان المحور

 
 التجزئة النصفية

 القيمة الحتمالية لمصححمعامل الرتباط ا معامل الرتباط عدد الفقرات
 0.000 0.8860 0.7954 6 التدريب الميني لصاحب المشروع 

 0.000 0.8552 0.7470 7 المنافسة بين أصحاب المشاريع الصغيرة
 0.000 0.8613 0.7564 7 أىمية رأس المال في المشروع  

 0.000 0.8085 0.6785 7 اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع 
 0.000 0.8813 0.7877 9  التسويق

 0.000 0.8302 0.710 8 تطوير أساليب العمل اإلداري 
 0.000 0.8785 0.7832 44 جميع المحاور

 1.361ا  تساكم 28كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة  -2
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معدؿ األسئمة الزكجية  الرتبة لكؿ تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ك 
بعد كقد  تـ تصحيح معامالت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براكف لمتصحيح 

(Spearman-Brown Coefficient:حسب المعادلة  التالية ) 

1معامؿ الثبات =   

2

ر

ر

ىناؾ معامػؿ ثبػات ( يبيف أف 11حيث ر معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ )
  كبير نسبيا لفقرات االستبياف مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -3

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ( : يوضح (11جدول رقم )
 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور
 0.8927 6  صاحب المشروعالتدريب الميني ل

 0.8765 7 المنافسة بيف أصحاب المشاريع الصغيرة
 0.8991 7 أىمية رأس المال في المشروع  

 0.8431 7  اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع
 0.9001 9 التسويق 

 0.879 8  تطوير أساليب العمل اإلداري
 0.8957 44 جميع الفقرات

 
خدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقيػاس الثبػات كقػد يبػيف جػدكؿ است
 ( أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة11رقـ )

 لمعالجات اإلحصائية:: اخامساً 
يػػػػا  فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ العديػػػػد مػػػػف األسػػػػاليب لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة كتحميػػػػؿ البيانػػػػات التػػػػي تػػػػـ تجميع

 Statistical Package forاإلحصػػائية المناسػػبة باسػػتخداـ الحػػـز اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة

Social Science ( SPSS)   كفيمػػا يمػي مجمكعػة مػػف األسػاليب اإلحصػائية المسػػتخدمة فػي تحميػػؿ
 البيانات:

 أوزان مقياس ليكرت : يوضح  (12) جدول رقم
 

 5.1-4.21 4.21-3.41 3.41-2.61 2.61-1.81 1.81-1 الفترة

 موافق بشدة موافق أحياناً   غير موافق غير موافق بشدة درجة المكافقة

 6 5 4 3 4 الكزف
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دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي  حسب مقياس ليكرت الخماسي )  -1   غير موافـق بشـدة 1تـ ترميز كان

(  كلتحديػد طػكؿ فتػرة مقيػاس ليكػرت موافـق بشـدة 5  موافـق  4   وسـطةموافق بدرجة مت 3  غير موافق  2
(  ثػػػـ 4=1-5الخماسػػػي ) الحػػػدكد الػػػدنيا كالعميػػػا( المسػػػتخدـ فػػػي محػػػاكر الدراسػػػة  تػػػـ حسػػػاب المػػػدل) 

(   بعػػد ذلػػؾ تػػـ 0.8=4/5تقسػػيمو عمػػى عػػدد فتػػرات المقيػػاس الخمسػػة لمحصػػكؿ عمػػى طػػكؿ الفقػػرة أم )
قيمة في المقياس  )كىي الكاحػد الصػحيح( كذلػؾ لتحديػد الحػد األعمػى لمفتػرة إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ 
 ( يكضح أطكاؿ الفترات كما يمي:12األكلى كىكذا  كجدكؿ رقـ )

 

كالنسػػػب المئكيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى الصػػػفات الشخصػػػية لمفػػػردات الدراسػػػة كتحديػػػد  تتػػػـ حسػػػاب التكػػػرارا -2
 تي تتضمنيا أداة الدراسةال ةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسي

كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف كػؿ   Meanالمتكسط الحسابي  -3
مى متكسط عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية  مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أع

   حسابي
لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل انحػػػراؼ   (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػػارم   -4

استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مػف المحػاكر الرئيسػية عػف 
متكسػػطيا الحسػػابي  كيالحػػظ أف االنحػػراؼ المعيػػارم يكضػػح التشػػتت فػػي اسػػتجابات أفػػراد الدراسػػة لكػػؿ 

الرئيسػية  فكممػا اقتربػت قيمتػو مػف الصػفر كممػا عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلػى جانػب المحػاكر 
تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بػيف المقيػاس ) إذا كػاف االنحػراؼ المعيػارم كاحػد صػحيحا فػأعمى 

 فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا( 

 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة  5

 معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات   6

 ادلة سبيرماف براكف لمثباتمع  7
 -1سػػمرنكؼ لمعرفػػة نػػكع البيانػػات ىػػؿ تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال ) -اختبػػار ككلػػكمجركؼ  8

Sample K-S ) 
لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػط الفقػػرة  One sample T testلمتكسػػط عينػػة كاحػػدة   tاختبػػار   9

 ا 3كالمتكسط الحيادم ا

 يفلمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمت tاختبار   11

 تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث متكسطات فأكثر   11
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 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي): يوضح  (13جدول رقم )
 

 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور
 0.728 0.690 6  الميني لصاحب المشروع التدريب

 0.640 0.743 7 المنافسة بيف أصحاب المشاريع الصغيرة
 0.469 0.847 7 أىمية رأس المال في المشروع  

 0.873 0.594 7  اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع
 0.451 0.860 9 التسويق 

 0.056 1.336 8  تطوير أساليب العمل اإلداري
 0.999 0.374 44 الفقرات  جميع

 
سػمرنكؼ  لمعرفػة ىػػؿ البيانػات تتبػع التكزيػع الطبيعػي أـ ال كىػك اختبػػار   -سػنعرض اختبػار كػكلمجركؼ

ضػػركرم فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات الف معظػػـ االختبػػارات المعمميػػة تشػػترط أف يكػػكف تكزيػػع البيانػػات 
االختبار حيػث أف قيمػة مسػتكل الداللػة  لكػؿ محػكر اكبػر مػف ( نتائج 13طبيعيا  كيكضح الجدكؿ رقـ )

1.15  (05.0.sig كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات )
 المعممية 
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 الفصل الخامس
 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا
 

 خصائص عينة الدراسة أوًل :   

 تحميل فقرات وفرضيات الدراسةانيًا :  ث
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 مقدمةأوًل :  
لخصائص عينة الدراسة المككنة مف  كصفان تحميؿ فقرات كفرضيات الدراسة ك  الفصؿ ىذا يتناكؿ

أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة   حيث تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف 
 ر في جنكب قطاع غزة شممت مدينة رفح كخانيكنس كدير البمح  صاحب مشركع تجارم صغي 450

استبانات نظرا لعدـ تحقؽ الشركط  5استبانة كبعد تفحص االستبانات تـ استبعاد  415كتـ استرداد 
كما  استبانة   410عدد االستبانات الخاضعة لمدارسة  يككف بذلؾ كالمطمكبة ل جابة عمى االستبياف 

 لدارسة عمى أصحاب المشاريع التجارية الصغيرةتـ التركيز في ىذه ا
 

 : خصائص عينة الدراسة ثانيًا:
  
 
 المنطقة : -

 (14جدول رقم )
 المنطقةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار المنطقة

 45.9 188 خانيونس

 24.6 101 رفح

 29.5 121 دير البمح

 100.0 410 المجموع

 
% مػف عينػة 6 24% مف عينػة الدراسػة مػف منطقػة ا خػانيكنس ا   ك 9 45( أف  14) يبيف جدكؿ رقـ

كيفسػػر الباحػػث  ا   ديػػر الػػبمح% مػػف عينػػة الدراسػػة مػػف منطقػػة ا 5 29الدراسػػة مػػف منطقػػة ارفػػح ا   ك  
المشركعات التجارية الصغيرة في المناطؽ الثالثة   كمػا تتفػؽ ىػذه النتيجػة  ككثافة إلى حجـذه النتيجة ى

كالتػػػي تتعمػػػؽ بمكضػػػكع كاقػػػع كآفػػػاؽ تنميػػػة قطػػػاع صػػػناعة ( 2011مػػػع مػػػا أظيرتػػػو نتػػػائج دراسػػػة كافػػػي )
المالبس في فمسطيف   حيث بمغت نسبة التكزيػع الجغرافػي لمصػانع المالبػس العاممػة فػي قطػاع غػزة فػي 

  % 8 3% بينما بمغت في الكسطي 4 6الجنكب 
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 :الجنس -

 الدراسة حسب متغير الجنستوزيع عينة  : يوضح (15جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 6 97 400 ذكر

 4 2 10 أنثي

 0 100 410 المجمكع

 

% مػػف عينػػة الدراسػػة   4 2% مػػف عينػػة الدراسػػة  مػػف ا الػػذككر ا   ك6 97( أف  15يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ )
ـ  حػكؿ  2010سػطيني لسػنةيػاز المركػزم ل حصػاء الفميتكافؽ مػع تقريػر الج ال كىذا  ا  مف ا اإلناث 

مسح القكل العاممػة فػي فمسػطيف  حيػث بػيف التقريػر أف نسػبة المػرأة العاممػة فػي األراضػي الفمسػطينية لػـ 
( كالتي تتعمػؽ بمكضػكع 2007كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أظيرتو نتائج دراسة القكقا ) %( 15تتجاكز ) 

ا فػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػزة حيػػػػػث بمغػػػػػت نسػػػػػبة أثػػػػػر التػػػػػدريب عمػػػػػى أداء المشػػػػػركعات الصػػػػػغيرة كالصػػػػػغيرة جػػػػػد
%   كمػػػف الدراسػػػات األخػػػرل التػػػي تتفػػػؽ مػػػع ىػػػذه  4 7% أمػػػا نسػػػبة اإلنػػػاث فقػػػد بمغػػػت  6 92الػػػذككر

( كالتي تتعمػؽ بمكضػكع التحػديات الماليػة كاإلداريػة التػي تكاجػو أصػحاب 2009الدراسة دراسة الشريؼ )
% بينمػػػا بمغػػػت نسػػػبة اإلنػػػاث  1 95كر المشػػػاريع الصػػػغيرة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة   فقػػػد كانػػػت نسػػػبة الػػػذك

4 9  % 
يمكػػػف لمباحػػػث أف يفسػػػر ىػػػذه النتيجػػػة بػػػأف ىنػػػاؾ عػػػدد قميػػػؿ مػػػف النسػػػاء يػػػرغبف فػػػي اإلقػػػداـ عمػػػى تمػػػؾ 
المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة كىػػذا يرجػػع إلػػى طبيعػػة المجتمػػع الفمسػػطيني الػػذم تفضػػؿ فيػػو العديػػد مػػف 

ت الخاصػة أك الحككميػة   بمعنػى أف المػرأة تعػزؼ عػف اإلناث ميف أخرل مثؿ التعميـ كالصػحة كالشػركا
 الميف التي تحتاج إلى مجيكد بدني كبير  
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 :العمر -
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر : يوضح (16جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر
 8 36 151 سنة فأقؿ 25

 1 25 103 سنة             30 -26مف 

 9 13 57 سنة 35 -31مف 

 8 8 36 سنة 40 -36مف 

 4 15 63 سنة فأكثر   41

 0 100 410 المجمكع

 
% 1 25سنة فأقؿ ا   ك  25% مف عينة الدراسة  تراكحت أعمارىـ ا 8 36( أف  16يبيف جدكؿ رقـ )

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة  تراكحػػػت 9 13سػػػنة ا   ك 30 -26مػػػف عينػػػة الدراسػػػة  تراكحػػػت أعمػػػارىـ ا مػػػف 
سػنة ا    40 -36% مف عينة الدراسة  تراكحت أعمارىـ ا مف 8 8سنة ا   ك 35 -31ا مف  أعمارىـ

 سنة فأكثر  ا   41% مف عينة الدراسة  تراكحت أعمارىـ ا 4 15ك
( كالتػي تتعمػؽ بمكضػكع االسػاليب الكميػة 2012كتتفؽ ىذه النتيجة مػع مػا أظيرتػو نتػائج دراسػة شػاليؿ )

%   حيث يفسػر الباحػث ىػذه النتيجػة  6 82حيث بمغت نسبة الشباب  في صنع القرارات في قطاع غزة
سنة فأقؿ( كىذا يعكد إلى أف طبيعة  30بأف الفئة الكبيرة مف عينة الدراسة ىي مف فئة الشباب مف سف )

فئػػة الشػػباب األكثػػر قػػدرة جسػػدينا األعمػػاؿ التجاريػػة التػػي تحتػػاج مجيػػكد بػػدني كبيػػر   لػػذلؾ نالحػػظ كجػػكد 
كتتفػؽ ىػذه النتيجػة أيضػا مػع  التجاريػة اليكميػة  ألعمػاؿ اعمى تحمؿ ضػغكط العمػؿ كخاصػة قدرة كأكبر 

 ( 2007( كدراسة القكقا )2009دراسة الشريؼ )
 

 :الحالة الجتماعية -

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية: يوضح   (17جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الحالة الجتماعية

 1 66 271 زكجمت

 2 32 132 أعزب

 7 1 7 غير ذلؾ

 0 100 410 المجمكع
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% مػػف عينػػة الدراسػػة ا 2 32% مػػف عينػػة الدراسػػة ا متػػزكجيفا    ك1 66( أف  17يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ )
يفسػػر الباحػػث % مػػف عينػػة الدراسػػة ا إمػػا مطمقػػيف أك أرامػػؿ أك غيػػر ذلػػؾا   7 1غيػػر متػػزكجيفا    ك  
دد األكبر مف عينة الدراسة متزكجيف كىذا يعكد إلى الحاجة األساسية  في الحصكؿ ىذه النتيجة بأف الع

(   حيث بمغت 2009عمى الماؿ الالـز مف أجؿ رعاية األسرة   كىذه النتيجة تتفؽ مف دراسة الشريؼ )
  %   5 18متزكجيف ال% بينما بمغت نسبة عينة الدراسة لمغير 5 81نسبة المتزكجيف 

 :يالمؤىل العمم -

 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير : يوضح (18جدول رقم )
 

 النسبة المئكية التكرار المؤىؿ العممي
 4 23 96 أقؿ مف ثانكية
 3 29 120 ثانكية عامة

 5 18 76 دبمـك متكسط  
 2 21 87 بكالكريكس
 1 4 17 دبمـك عالي
 4 3 14 ماجستير

 0 100 410 المجمكع
 

% 3 29% مػف عينػة الدراسػػة مػؤىميـ العممػي ا أقػؿ مػف ثانكيػػة ا   ك4 23( أف  18ؿ رقػـ )يبػيف جػدك 
% مف عينة الدراسػة مػؤىميـ العممػي ا دبمػـك 5 18مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي ا ثانكية عامة ا   ك

 % مػػف عينػػة الدراسػػة1 4% مػػف عينػػة الدراسػػة مػػؤىميـ العممػػي ا بكػػالكريكس ا   ك2 21متكسػػط  ا   ك
  كتتفؽ ىذه  % مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي ا ماجستير ا  4 3مؤىميـ العممي ا دبمـك عالي ا   ك

( التي تتعمؽ بالتحديات المالية كاإلدارية التي تكاجو 2009النتيجة مع ما أظيرتو نتائج دراسة الشريؼ )
 %1 12المرحمة الجامعية  % بينما نسبة 3 83أصحاب المشاريع الصغيرة   حيث تبمغ نسبة الثانكية 

جامعيػة عميػا مثػؿ  تكيفسر الباحث ىذه النتيجة بأف المشركعات التجارية الصغيرة ال تحتاج إلػى شػيادا
ماجستير كدكتكراه   كانما تحتاج إلى مجيكد بدني   كلكف يالحػظ الباحػث فػي ىػذه الدراسػة الحاليػة بػأف 

 5 18% كالػدبمـك المتكسػط التػي تبمػغ 2 21تبمػغ ىناؾ نسػبة ليسػت بقميػؿ كىػي لفئػة البكػالكريكس التػي 
% كىػػػي نسػػػبة كبيػػػرة مقارنػػػة بالنسػػػب األخػػػرل كىػػػذا يعػػػزك إلػػػى قمػػػة الفػػػرص المتاحػػػة أمػػػاـ الشػػػباب فػػػي 
الكظػائؼ الحككميػة كىػػذا أيضػا يختمػػؼ نسػبان مػػع دراسػة الشػػريؼ التػي تتػػراكح النسػب بػػيف التعمػيـ الثػػانكم 

 % (   1 12 –  3 83كالجامعي )
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 :سنوات الخبرةعدد  -

 الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرةعينة توزيع  : يوضح (19جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 5 31 129 سنكات فأقؿ 5

 6 24 101 10 - 6مف 

 0 12 49 15 -11مف 

16 - 20 52 12 7 

 19.3 79 سنة فأكثر -21

 111.1 411 المجمكع

 
  سنكات فأقؿ ا 5لدييـ ا  عدد سنوات الخبرة% مف عينة الدراسة بمغ 5 31( أف  19قـ )يبيف جدكؿ ر 

ــرة% مػػف عينػػة الدراسػػة بمػػغ 6 24ك % مػػف عينػػة 0 12ا   ك 10 - 6لػػدييـ ا مػػف  عــدد ســنوات الخب
عدد سـنوات % مف عينة الدراسة بمػغ 7 12ا   ك 15 -11لدييـ ا مف  عدد سنوات الخبرةالدراسة بمغ 

سػنة  -21لػدييـ ا  عـدد سـنوات الخبـرة% مف عينة الدراسة بمغ 3 19ا   ك  20 - 16دييـ ا ل الخبرة
( كالتػػي تتعمػػؽ بمكضػػكع أثػػر 2007  كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أظيرتػػو نتػػائج دراسػػة القكقػػا  )ا  فػػأكثر

التػػػػدريب عمػػػػى أداء المشػػػػركعات الصػػػػغيرة كالصػػػػغيرة جػػػػدا فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػدد أصػػػػحاب 
% كىػػػي أكبػػػر مػػػف  6 51سػػػنكات  5ات الصػػػغيرة الػػػذيف تقػػػؿ عػػػدد سػػػنكات الخبػػػرة لػػػدييـ عػػػف المشػػػركع

 النسب األخرل في تمؾ الدراسة 
كيعػزك الباحػث ىػذه النتيجػػة إلػى اقػداـ أعػػداد كبيػرة مػف ركاد المشػركعات التجاريػػة الصػغيرة فػي السػػنكات 

رص المتاحة في المجاالت األخرل األخيرة عمى ىذه األعماؿ لتحسيف أكضاعيـ المعيشية بسبب قمة الف
 كالكظائؼ الحككمية كالقطاع الخاص كتشديد الحصار المفركض عمى القطاع 
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 نوع المشروع التجاري -

 نوع المشروع التجاري : يوضح (20جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار نوع المشروع التجاري

 5 28 117 محؿ مالبس

 5 11 47 بقالو أك ماركت

 8 6 28 حؿ عطكرم

 7 3 15 محؿ خضار كفكاكو

 4.1 17 محؿ  كمبيكتر

 45.4 186 غير ذلؾ)حدد(

 111.1 411 المجمكع

  

% مػػػف 5 11% مػػػف المشػػػاريع التجاريػػػة ىػػػي ا محػػػؿ مالبػػػس ا   ك 5 28( أف  20يبػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ )
ىػي ا محػؿ عطػكر ا    % مػف المشػاريع التجاريػة8 6المشاريع التجارية ىي ا بقالو أك ماركػت ا   ك   

% مػف المشػاريع التجاريػة ىػي ا 1 4% مف المشاريع التجارية ىي ا محؿ خضار كفكاكػو ا   ك 7 3ك 
تػػـ تسػػميتيا بغيػػر ذلػػؾ  % مػػف المشػػاريع التجاريػػة ىػػي ا مشػػاريع أخػػرل ا 4 45محػػؿ  كمبيػػكتر ا   ك 

لباحث كضع جميع أنكاع بسبب كثرة تنكع المحاؿ التجارية في  جنكب قطاع غزة   حيث يصعب عمى ا
حيث  تصػبح االسػتبانة طكيمػة كمممػة المحاؿ التجارية في استبانة البحث مما يؤدم إلى طكؿ االستبانة 

مف قبؿ أصحاب المشاريع المقدميف عمى تعبأة االسػتبانة   كمػا أف ىػذه المحػاؿ مف حيث التعامؿ معيا 
محػػػػاالت الحمكيػػػػات كمحػػػػالت األحذيػػػػة ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف محػػػػاالت األدكات المنزليػػػػة كمحػػػػالت السػػػػباكة ك 

كمحالت اإلكسسكرات  كمكتبات بيع الكتب كمحالت بيع ك صيانة األجيػزة الكيربائيػة كمحػالت الػذىب 
  كمحالت بيع السجاد غيرىا مف األنكاع األخرل مف المحاؿ التجارية التي تالقي طمب في قطاع غػزة  

( التػػػي تتعمػػػؽ بالتحػػػديات الماليػػػػة  2009ريؼ )كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا أظيرتػػػو نتػػػػائج دراسػػػة الشػػػ
كاإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع الصغيرة    حيث تبمغ نسبة محالت المالبس مف النسب الثالث 
األكلػػى فػػي تمػػؾ الدراسػػة    كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى التنػػكع الظػػاىر فػػي أنػػكاع المحػػاؿ التجاريػػة 

كيفسػػر الباحػػث ىػػذه النتيجػػة بأنيػػا تظيػػر إقبػػػاؿ  نػػكب قطػػاع غػػػزةسػػب طبيعػػة الطمػػب فػػي جالمقامػػة لتنا
  المجتمع الفمسطيني في المحافظات الجنكبية عمى السمع األساسية بالدرجة األكلى 
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 عمر المشروع -

 عمر المشروع : يوضح (21جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار عمر المشروع
 1 25 103 سنكات فأقؿ 3

 4 23 96 سنكات 7 - 4مف 
 1 16 66 سنة 11 - 8مف 
 7 10 44 سنة 15 - 12مف 
 6 24 101 سنة فأكثر 16مف 

 0 100 410 المجمكع
 

% مػف 4 23ا   ك سنكات فأقؿ 3% مف المشاريع تراكحت أعمارىا ا 1 25( أف  21يبيف جدكؿ رقـ )
 8أعمارىػا ا مػف  % مف المشػاريع تراكحػت1 16سنكاتا   ك   7 – 4مف المشاريع تراكحت أعمارىا ا 

% مػػف 6 24سػػنةا   ك   15 – 12مػػف % مػػف المشػػاريع تراكحػػت أعمارىػػا ا 7 10سػػنةا   ك   11 –
  كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أظيرتػػو نتػػائج دراسػػة   ا سػػنة فػػأكثر 16مػػف المشػػاريع تراكحػػت أعمارىػػا ا 

كعات التجاريػػة الصػػغيرة  ( كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى اإلقبػػاؿ المتزايػػد عمػػى المشػػر 2007القكقػػا  )
 في جنكب قطاع غزة في اآلكنة األخيرة بسبب فرض االحتالؿ اإلسرائيمي الحصار عمى قطاع غزة   

 حجم رأس المال -

 حجم رأس المال : يوضح (22جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار حجم رأس المال
 27.6 113 $5000أقؿ مف

 28.1 115 $10000-5001مف

 18.8 77 $15000 - 10001مف

 15.4 63 $50000 - 15001مف

 11.2 42 $50000أكثر مف

 111.1 411 المجمكع

 

ا   ك   $5000أقػػؿ مػػف% مػػف  المشػػركعات تػػراكح حجػػـ رأس المػػاؿ ا 6 27( أف  22يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ )
% مػػػػػػػػف  8 18ا   ك$10000-5001مػػػػػػػػف% مػػػػػػػف  المشػػػػػػػػركعات تػػػػػػػراكح حجػػػػػػػػـ رأس المػػػػػػػاؿ ا 0 28

تػػراكح المشرررات ت   % مػػف4 15$ا   ك15000 - 10001جػػـ رأس المػػاؿ ا مػػفالمشػػركعات تػػراكح ح
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% مػػف  المشػػركعات تػػراكح حجػػـ رأس المػػاؿ ا 2 10ا   ك$50000 - 15001مػػفحجػػـ رأس المػػاؿ ا 
    Nitoك     Bitzenisكتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أظيرتو نتائج دراسة  ا  $50000أكثر مف

ؼ المشاريع الصغيرة قميمة نكعػا مػا   حيػث يكجػد مركنػة فػي العمػؿ التي ُيذكر فييا أف تكالي(  2005) 
الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى  انخفػػاض حجػػـ رأس المػػاؿ فػػي المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة فييػػا   كيعػػزك 

% ككػػذلؾ حجػػـ رأس 6 27$ مػػا يعػػادؿ 5000حيػػث تمثػػؿ المشػػركعات التػػي حجػػـ رأس ماليػػا أقػػؿ مػػف 
%   حيػػث الحػػظ الباحػػث 0 28$ يمثػػؿ مػػا يعػػادؿ 10000يقػػؿ عػػف  المػػاؿ لممشػػركعات التجاريػػة الػػذم

مػػف خػػالؿ المقػػابالت الشخصػػية لمعديػػد مػػف أصػػحاب تمػػؾ المشػػركعات أف العديػػد مػػف ركاد المشػػركعات 
دكالر   حيػػث يعتمػػد نجػػاح المشػػركع فػػي ىػػذه 10000التجاريػػة الصػػغيرة يبػػدئكف مشػػركعاتيـ بأقػػؿ مػػف 

$ دكالر تكػػكف 50000لممشػػركع   بينمػػا المشػػركعات التػػي تزيػػد عػػف الحالػػة عمػػى الخبػػرة كاإلدارة الجيػػدة 
 فرصة نجاحيا أفضؿ مف سابقتيا اذا تـ ادارتيا بشكؿ جيد 

 
 المشروع حسب األرض المقامة عمية -

 المشروع حسب األرض المقامة عمية : يوضح (23جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار المشروع حسب األرض المقامة عمية
 4413 46 خاصممؾ 

 9919 364 إيجار

 111.1 411 المجمكع

 

% مف المشاريع ا إيجار ا  8 88% مف المشاريع ا ممؾ خاص ا   ك2 11( أف  23يبيف جدكؿ رقـ )
العديد مف ركاد المشركعات التجارية الصغيرة لدييـ الخبرة في إدارة المشركع  كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف

ي الحصػػكؿ عمػػى المكػػاف المناسػػب مػػف خػػالؿ اإليجػػار   فػػي حػػيف يجػػد بطريقػػة جيػػدة   لػػذلؾ يسػػعكف فػػ
العديػد مػػف مػالؾ المحػػاؿ التجاريػة أك العقػػارات صػعكبة فػػي مزاكلػة المشػػركعات التجاريػة كىػػذا يعػكد إلػػى 

  قمة الخبرة في ىذا المجاؿ  
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 صفة الممكية لممشروع -

 صفة الممكية لممشروع : يوضح (24جدول رقم )
 

 

 

% مف المشاريع 5 48% مف المشاريع ذات صفة ا ممكية فردية ا   ك5 38( أف  24يبيف جدكؿ رقـ )
يعػػزك الباحػػث ىػػذه ا ممكيػػة شػػركة ا    % مػػف المشػػاريع ذات صػػفة9 12ذات صػػفة ا ممكيػػة أسػػرة ا   ك

النتيجػػة إلػػى صػػغر حجػػـ المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة   حيػػث يقػػـك شػػخص كاحػػد فػػي الغالػػب بػػندارة 
المشػػركع ك أحيانػػان تكػػكف إدارة المشػػركع ممػػؾ لألسػػرة   حيػػث يػػرث أفػػراد األسػػرة  مشػػركعيـ التجػػارم مػػف 

   أحد اآلباء فيقكمكا بندارة مشركعيـ التجارم   
 

 نوع  تمويل المشروع -

 نوع  تمويل المشروع : يوضح (25جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار نوع  تمويل المشروع
 3 58 239 شخصي
 0 38 156 عائمي

 7 1 7 مصرفي
 7  3 مؤسسات
 2 1 5 غير ذلؾ
 0 100 410 المجمكع

 

% المشػػػاريع نػػػكع 0 38  ك % المشػػػاريع نػػػكع تمكيميػػػا ا شخصػػػي ا3 58( أف  25يبػػػيف جػػػدكؿ رقػػػـ )
% المشػػػاريع نػػػكع تمكيميػػػا ا 7 0% المشػػػاريع نػػػكع تمكيميػػػا ا مصػػػرفي ا   ك7 1تمكيميػػػا ا عػػػائمي ا   ك

  يعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى قمػػة ا  % المشػػاريع نػػكع تمكيميػػا ا تمػػكيالت أخػػرل2 1مؤسسػاتي ا   ك
الغالػػب نػػكع تمكيػػؿ المشػػركع إمػػا  حجػػـ رأس المػػاؿ المسػػتخدـ إلنشػػاء مشػػركع تجػػارم   حيػػث يكػػكف فػػي

 النسبة المئوية التكرار ية لممشروعصفة الممك
 5 38 158 ممكية فردية
 5 48 199 ممكية أسرة

 9 12 53 ممكية شركة

 0 100 410 المجمكع
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تمكيؿ شخصي أك عائمي   بينما تقؿ نكع تمكيؿ المشركعات مف قبػؿ البنػكؾ كمؤسسػات اإلقػراض كىػذا 
ك  Kovach   (2003 )ك  Suhir  يتفػؽ مػع العديػد مػف الدراسػات سػكاء المحميػة أك الدكليػة منيػا

Irwin     كScott    (2006   )( 2006كنكفؿ )       
 الدورات التي أخذتيا لممشروععدد  -

 عدد الدورات التي أخذتيا لممشروع : يوضح(26جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التي أخذتيا لممشروع

 4 12 51 دكرة
 3 6 26 دكرتاف

 2 2 9 ثالث دكرات
 7 2 11 أربع دكرات

 1 4 17 أكثر مف أربعو
 2 72 296 أم دكرة أتمؽ لـ

 0 100 410 عالمجمك 
 

  ات التي أخذتيا لممشركع ا دكرة % مف عينة الدراسة   بمغ عدد الدكر 4 12( أف  26يبيف جدكؿ رقـ )
% مػف عينػة 2 2% مف عينػة الدراسػة   بمػغ عػدد الػدكرات التػي أخػذتيا لممشػركع ا دكرتػاف ا   ك3 6ك 

% مػػف عينػػة الدراسػػة   بمػػغ 7 2ك الدراسػػة   بمػػغ عػػدد الػػدكرات التػػي أخػػذتيا لممشػػركع ا ثػػالث دكرات ا  
% مف عينة الدراسة   بمغ عدد الدكرات التي 1 4عدد الدكرات التي أخذتيا لممشركع ا أربع دكرات ا   ك

% مػػف عينػػة الدراسػػة   بمػػغ عػػدد الػػدكرات التػػي أخػػذتيا 2 72أخػػذتيا لممشػػركع ا أكثػػر مػػف أربعػػو ا   ك
ث ىػػذه النتيجػػة إلػػى عػػدـ اعتمػػاد المشػػركعات التجاريػػة   كيعػػزك الباحػػ لػػـ يتمقػػكا أم دكرة لممشػػركع ا ا  

الصػػغيرة بشػػكؿ كبيػػر عمػػى دكرات تدريبيػػة خصكصػػا فػػي مجػػاؿ المالبػػس كالبقالػػة    بينمػػا تكجػػد ىنػػاؾ 
 مشركعات تجارية صغيرة أخرل مثؿ محالت الكمبيكتر كالصيانة بشكؿ عاـ فننيا تحتاج تدريب ميني  

 مجال الدورات التي تمقيتيا -

 مجال الدورات التي تمقيتيا : يوضح (27رقم )جدول 
 النسبة المئوية التكرار مجال الدورات التي تمقيتيا

 0 8 33 إدارة
 8 7 32 تسكيؽ

 6 4 19 مالية كمحاسبة  
 4 2 10 حاسكب
 8 4 20 غير ذلؾ
 2 72 296 أم دكرة لـ أتمؽ
 0 100 410 المجمكع
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% مػػف عينػػة 8 7الدراسػػة تمقػػكا دكرات فػػي ا اإلدارة ا   ك % مػػف عينػػة 0 8( أف  27يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ )

% مف عينة الدراسة تمقكا دكرات في االماليػة كالمحاسػبة ا   6 4الدراسة تمقكا دكرات في ا التسكيؽ ا   ك
% مػػف عينػػة الدراسػػة تمقػػكا دكرات فػػي ا 8 4% مػػف عينػػة الدراسػػة تمقػػكا دكرات فػػي ا الحاسػػكبا   4 2ك

  كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة  % مػػػف عينػػػة الدراسػػػة لػػػـ  يتمقػػػكا أم دكرة1 72مجػػػاالت أخػػػرل ا   ك
( ك تشير ىذه النتيجة إلى طبيعػة العمػؿ بالمشػركعات التجاريػة الصػغيرة   حيػث يغمػب 2009الشريؼ )

عمييا الطابع الشخصي كاألسرم الحر في تأسيس المشركع   بحيث ال يخضعكف إلى دكرات فػي مجػاؿ 
( حيػػػث يخضػػػع ركاد المشػػػركعات الصػػػغيرة إلػػػى 2007ا يختمػػػؼ مػػػع دراسػػػة القكقػػػا )مشػػػركعاتيـ   كىػػػذ

 حضكر الدكرات الخاصة بالككالة الغكث الدكلية 
 

 عدد العاممين في المشروع -
 عدد العاممين في المشروع : يوضح(28جدول رقم )

 
 النسبة المئوية التكرار عدد العاممين في المشروع

 5 88 363 عماؿ فأقؿ  4

 3 8 34 عماؿ 10  -  5

 2 3 13 عامؿ فأكثر  11

 0 100 410 المجمكع
 

% 8.3  ، و عمػاؿ فأقػؿ  4عدد العـاممين فييـا  % مف المشاريع بمػغ 5 88( أف 28يبيف جدكؿ رقـ )
عـدد العـاممين % مػف المشػاريع بمػغ 3.2  ، و عمػاؿ 10  -  5عدد العـاممين فييـا  مف المشاريع بمغ 

( كدراسػػة 2007كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أظيرتػػو نتػػائج دراسػػة القكقػػا  )   . ثرعامػػؿ فػػأك  11فييــا   
( كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى طبيعة حجـ تمؾ المشركعات التجارية الصغيرة   حيث  2010شرؼ )

      ال تحتاج الكثير مف األيدم العاممة في إدارة المشركع  

 
 
 
 
 
 



95 

 

     لمشروعطريقة اكتساب الخبرة في بداية ا -

 طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشروع: يوضح  (29جدول رقم )
 
 النسبة المئوية التكرار طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشروع

 4 13 55 مف صديؽ
 6 26 109 مف األسرة

 9 2 12 مف دكرة تعميميو
 4 4 18 مف الجامعة

 6 44 183 الممارسة اليكمية
 0 8 33 غير ذلؾ

 0 100 410 مجمكعال
مػف % مف المشاريع كانت طريقة اكتساب الخبرة فػي بدايػة المشػركع ا 4 13( أف  29يبيف جدكؿ رقـ )

ا    مػػف األسػػرة% مػػف المشػػاريع كانػػت طريقػػة اكتسػػاب الخبػػرة فػػي بدايػػة المشػػركع ا 6 26ا   ك  صػػديؽ
% 4 4ا   ك دكرة تعميميػو مػف% مف المشاريع كانت طريقػة اكتسػاب الخبػرة فػي بدايػة المشػركع ا 9 2ك

% مػف المشػاريع 6 44ا   ك مف الجامعةمف المشاريع كانت طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشركع ا 
% مػػف المشػػاريع كانػػت 0 8ا   ك الممارسػػة اليكميػػةكانػػت طريقػػة اكتسػػاب الخبػػرة فػػي بدايػػة المشػػركع ا 

زك الباحث ىذه النتيجػة إلػى أف العديػد مػف   يعفي بداية المشركع ا طرؽ أخرل ا  طريقة اكتساب الخبرة
المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة يػػتـ كراثتيػػا مػػف اآلبػػاء لػػذلؾ فػػنف اكتسػػاب الخبػػرة يػػتـ مػػف خػػالؿ األسػػرة 
كأيضػػػا عػػػف طريقػػػة الممارسػػػة اليكميػػػة أثنػػػاء العمػػػؿ فػػػي المشػػػركع ك التػػػي تعطػػػي أصػػػحاب المشػػػركعات 

 التجارية خبرة كبيرة 
 لدراسةتحميل فقرات اثانيًا:  

( لتحميؿ فقرات االستبانة   كتكػكف الفقػرة One Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 
 tالمحسػػػكبة اكبػػػر مػػػف قيمػػػة  tايجابيػػػة بمعنػػػى أف أفػػػراد العينػػػة يكافقػػػكف عمػػػى محتكاىػػػا إذا كانػػػت قيمػػػة  

% (   61النسػػبي اكبػػر مػػف كالػػكزف  1.15)أك مسػػتكل الداللػػة اقػػؿ مػػف  1.97الجدكليػػة  كالتػػي تسػػاكم 
المحسػكبة أصػغر  tكتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينػة ال يكافقػكف عمػى محتكاىػا إذا كانػت قيمػة  

كالػػكزف النسػػبي اقػػؿ مػػف  1.15)أك مسػػتكل الداللػػة اقػػؿ مػػف 1.97-الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم    tمػػف قيمػػة 
 1.15ف مستكل الداللة ليا اكبر مف % (  كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كا 61
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التدريب الميني ألصحاب المشاريع الصغيرة عمى المعكقات اإلدارية التي تكاجو  يعتبر: الفرضية األولٍ
لمعينػػػة  tتػػـ اسػػػتخداـ اختبػػار حيػػث   0.05عنـــد مســتوى دللـــة أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػػة الصػػغيرة 
الدراسػة فػي فقػرات المحػكر األكؿ لذم يبيف آراء أفراد عينػة ( كا30الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )

مكافقػػة إلػػى األقػؿ مكافقػػة حسػػب  كىػي مرتبػػة مػػف األكثػر (التػدريب المينػػي ألصػحاب المشػػاريع الصػػغيرة)
 الكزف النسبي كما يمي:

 (التدريب الميني ألصحاب المشاريع الصغيرةتحميل الفقرات المحور األول ) :يوضح(30جدول رقم )
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رة صػػػػػعكبات يكاجػػػػو صػػػػاحب المشػػػػػركع التجػػػػارم الصػػػػغي 1
  خاصػػػػة بػػػػالخبرة كالممارسػػػػة المالئمػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة فنيػػػػة

 تأسيس المشركع  
3.66 0.946 73.22 14.151 0.000 

التدريبيػػة التػػي يحػػدد صػػاحب المشػػركع الصػػغير الحاجػػة  2
 يحتاجيا بكؿ دقة كعناية  

3.83 0.913 76.54 18.343 0.000 

ىنػػػػاؾ اىتمػػػػاـ كاضػػػػح مػػػػف أصػػػػحاب المشػػػػاريع التجاريػػػػة  3
الصػغيرة بحضػػكر دكرات خاصػة بمجػػاؿ العمػؿ مػػف أجػػؿ 

 تطكير أنفسيـ  
3.21 1.280 64.20 3.319 0.001 

يسػػػػػتطيع صػػػػػاحب المشػػػػػركع التجػػػػػارم الصػػػػػغير تحديػػػػػد   4
 ع المناسب مف البداية المشرك 

3.64 1.019 72.78 12.700 0.000 

يحتػػػػػاج صػػػػػػاحب المشػػػػػػركع التجاريػػػػػػة الصػػػػػػغير تػػػػػػدريب   5
 0.000 14.977 74.98 1.012 3.75 خاص بمجاؿ العمؿ الذم يقـك بو في مشركعو 

يسػػاعدؾ التػػدريب عمػػى تحسػػيف أدائػػؾ فػػي إدارة المشػػركع  6
 كزيادة نسبة ربحية المشركع 

4.20 0.883 83.95 27.457 0.000 

 0.000 28.605 74.28 0.505 3.71 جميع الفقرات 
 1.97ا تساكم 419كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

ا  كىػي  0.000%ا  كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم ا 83.95ا   بمػغ الػكزف النسػبي  ا   6في الفقرة  رقػـ ا   1
التػػدريب يسػػاعدؾ عمػػى تحسػػيف أدائػػؾ فػػي إدارة ا يػػدؿ عمػى أف ا ممػػ ( مكجبػػة   tكقيمػػة ) 05 0أقػؿ مػػف 

( 2005كىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع دراسػػة نصػػر اهلل كالصػػكراني )ا   المشػػركع كزيػػادة نسػػبة ربحيػػة المشػػركع
  حيػث جميػع ىػذه الدراسػات تشػير  Makin & Davidson (2000)( كدراسػة 2007كدراسػة القكقػا )

الصػغيرة   كيعػزك الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى أف التػدريب يعطػى ركاد  إلى أىميػة التػدريب فػي المشػركعات
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المشػػاريع الصػػغيرة معرفػػة عكامػػؿ نجػػاح مشػػركعاتيـ كالحػػد مػػف المعكقػػات التػػي تػػكاجييـ خصكصػػا فػػي 
 مرحمة اإلنشاء 

ا  كىي  0.000%ا  كالقيمة االحتمالية تساكم ا 76.54ا   بمغ الكزف النسبي  ا    2في الفقرة  رقـ ا  2
 ةصاحب المشركع الصغير يحدد الحاجة التدريبي وامما يدؿ عمى أن ( مكجبة   tكقيمة )  05 0مف  أقؿ

بكؿ دقة كعنايةا  كيفسر الباحث ىذه النتيجة بأف أصحاب المشركعات التجارية الصغيرة  التي يحتاجيا
لزيارات لدييـ المقدرة عمى تحديد جكانب القصكر كالضعؼ لدييـ لذلؾ الحظ الباحث مف خالؿ ا

 الميدانية لركاد ىؤالء المشاريع بأف كؿ منيـ يعرؼ جيدا ماذا عميو أف يفعؿ لزيادة نسبة الربحية لديو  
ا  كىػي  0.000%ا  كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم ا 74.98ا   بمػغ الػكزف النسػبي  ا    5في الفقرة  رقػـ ا  3

شػػػركع التجاريػػػة الصػػػغير يحتػػػاج صػػػاحب المممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ا   ( مكجبػػػة   tكقيمػػػة ) 05 0أقػػػؿ مػػػف 
 Brooksbankكىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع دراسػة ا   تدريب خاص بمجاؿ العمؿ الذم يقكـ بو في مشػركعو

( حيػػػث أف التػػػدريب الخػػػاص بمجػػػاؿ العمػػػؿ كالبعػػػد عػػػف التػػػدريب العػػػاـ لػػػ دارة يسػػػاعد المشػػػركع 2004)
 بشكؿ كبير عمى التقدـ كالنجاح 

 
ا  كىػي  0.000%ا  كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم ا 73.22الػكزف النسػبي  ا   ا   بمػغ 1في الفقرة  رقػـ ا   4

صػػػاحب المشػػػركع التجػػػارم الصػػػغيرة يكاجػػػو ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ا   ( مكجبػػػة   tكقيمػػػة ) 05 0أقػػػؿ مػػػف 
كىذه النتيجة تتفؽ مػع ا   صعكبات فنية   خاصة بالخبرة كالممارسة المالئمة في مرحمة تأسيس المشركع

مػف أصػحاب المشػاريع الصػغيرة ( حيػث تشػير إلػى أف العديػد 2000)  Makin & Davidsonدراسػة 
يكاجيكف صعكبات فنية خصكصػا فػي مرحمػة تأسػيس المشػركع ككػذلؾ الفتػرة التػي تسػبؽ إنشػاء المشػركع 

 أيضا كىذا يعكد إلى قمة خبرة أصحاب المشاريع في إدارة مشاريعيـ 
 
ا  كىػي  0.000%ا  كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم ا 72.78ا    ا   بمػغ الػكزف النسػبي  4في الفقرة  رقػـ ا  5

صػػاحب المشػػركع التجػػارم الصػػغير يسػػػتطيع ممػػا يػػػدؿ عمػػى أف ا  ( مكجبػػة   tكقيمػػة ) 05 0أقػػؿ مػػف 
مما يػدؿ أف ركاد المشػاريع التجاريػة الصػغيرة ال يقػدمكف عمػى أم  ا  تحديد المشركع المناسب مف البداية

      كانت لدية الخبرة الكافية إلدارة المشركع المقدـ عميو  مشركع تجارم صغير إال اذا
                                                                  

ا  كىػي  0.001%ا  كالقيمػة االحتماليػة تسػاكم ا 64.20ا   بمػغ الػكزف النسػبي  ا    3في الفقرة  رقػـ ا  6
ىنػػاؾ اىتمػػاـ كاضػػح مػػف أصػػحاب المشػػاريع ؿ عمػػى أف ا ممػػا يػػد  ( مكجبػػة   tكقيمػػة ) 05 0أقػػؿ مػػف 

كيعػػزك الباحػػث ىػػذه  ا التجاريػػة الصػػغيرة بحضػػكر دكرات خاصػػة بمجػػاؿ العمػػؿ مػػف أجػػؿ تطػػكير أنفسػػيـ 
الخبػػػرة كالممارسػػػة النتيجػػػة إلػػػى االىتمػػػاـ الكاضػػػح مػػػف قبػػػؿ ركاد المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة عمػػػى زيػػػادة 

القكقػا تدريبية المتخصصة بمجاؿ مشركعاتيـ   كىػذا يتفػؽ مػع دراسػة بطريقة عممية مف خالؿ الدكرات ال
( حيػث تشػير كػال الدراسػتيف إلػى اىتمػاـ 2002)  Analoui & AL.Madhouin ( كدراسػة 2007)
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أصحاب المشاريع الصغيرة مػف حضػكر تمػؾ الػدكرات لمػا ليػا مػف أىميػة كبيػرة فػي تطػكير أداء ركاد تمػؾ 
 المشاريع  

التػػدريب المينػػي ألصػػحاب أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المحــور األول ) وبصــفة عامــة يتبــين
% وىــي اكبـر  مــن  الــوزن  74.28، و الـوزن النســبي  يسـاوي   3.71( تســاويالمشػاريع الصػغيرة
 tوىـي اكبـر مـن قيمـة      28.605المحسوبة المطمقة تسـاوي   t%   وقيمة 60النسبي المحايد   

ممـا يـدل  0.05وىـي اقـل  مـن  0.000و والقيمة الحتمالية تسـاوي  1.97 الجدولية والتي تساوي
المعكقػػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو أصػػػحاب  فمػػػ ينػػػي ألصػػػحاب المشػػػاريع الصػػػغيرةالتػػػدريب الم عمـــٍ أن

   0.05عند مستوى دللة المشاريع التجارية الصغيرة 
  

المعكقػػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو  المنافسػػػة ألصػػػحاب المشػػػاريع الصػػػغيرة عمػػػى تعتبػػػر: الفرضـــية الثانيـــة
  0.05عند مستوى دللة أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 

( كالذم يبيف آراء أفػراد عينػة 31لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار حيث 
ة مػف األكثػر مكافقػة كىػي مرتبػ (المنافسة ألصحاب المشاريع الصػغيرة) الثانيالدراسة في فقرات المحكر 

 إلى األقؿ مكافقة حسب الكزف النسبي كما يمي:
 (المنافسة ألصحاب المشاريع الصغيرةتحميل الفقرات المحور الثاني ) :يوضح (31جدول رقم )
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 0.000 19.741 81.61 1.108 4.08 ة أماـ صاحب المشركع  كثر المنافسيف تشكؿ عقب 1
تشكؿ المنتجات الصينية كاإلسرائيمية عقبة أماـ بيع  2

 المنتج المحمي 
3.96 1.222 79.17 15.889 0.000 

تػػػػكفر الحككمػػػػة بنيػػػػة تحتيػػػػة جيػػػػد تسػػػػاعد المشػػػػركعات   3
 الصغيرة عمى 

 المنافسة بشكؿ أفضؿ  
2.57 1.539 51.37 -5.680 0.000 

يعتبػػػػػر انقطػػػػػاع التيػػػػػار الكيربػػػػػاء باسػػػػػتمرار عػػػػػائؽ أمػػػػػاـ  4
 المشركعات التجارية الصغيرة عمى المنافسة كالتقدـ 

4.49 1.026 89.85 29.461 0.000 

تشػػكؿ األسػػكاؽ الشػػػعبية كالباعػػة المتجػػػكليف عقبػػة أمػػػاـ   5
 المشركع 

3.83 1.095 76.59 15.340 0.000 

عمػػى امػػتالؾ مكػػاف جيػػد  عػػدـ قػػدرة المشػػاريع الصػػغيرة  6
يعتبػػػػػر عػػػػػائؽ أمػػػػػاـ منافسػػػػػة األسػػػػػكاؽ الشػػػػػعبية كالباعػػػػػة 

 المتجكليف 
4.17 0.859 83.41 27.585 0.000 
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يػػػػػتـ تسػػػػػكيؽ المنػػػػػتج الػػػػػكطني بسػػػػػيكلو مثػػػػػؿ المنتجػػػػػات  7
 اإلسرائيمية 

2.59 1.048 51.85 -7.872 0.000 

 0.000 25.295 73.41 0.537 3.67 جميع الفقرات 
 1.97ا تساكم 419كدرجة حرية ا 1.15كلية عند مستكل داللة الجد tقيمة 

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 89.85ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   4فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   1

انقطػػػػاع التيػػػػار الكيربػػػػاء باسػػػػتمرار يعتبػػػػر عػػػػائؽ أمػػػػاـ ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ا  05 0كىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف 
باحث ىذه النتيجػة إلػى معانػاة نسػبة كيفسر ال ا  المنافسة كالتقدـالمشركعات التجارية الصغيرة عمى 

مػػف ىػػذه الظػػاىرة التػػي تعيػػؽ تقػػدـ المشػػركعات  الصػػغيرة مػػف ركاد المشػػرعات التجاريػػةليسػػت قميمػػة 
حيػث يسػػتخدـ العديػد مػػف ركاد ىػذه المشػػاريع المكلػدات الكيربائيػػة الصػغيرة عمػػى المنافسػة كالتطػػكر  

ا يكبػػػدىـ تكمفػػػة اضػػػافية تسػػػتنزؼ الػػػربح الػػػذم يحصػػػمكف عميػػػو مػػػف خػػػالؿ لتفػػػادم ىػػػذه المشػػػكمة ممػػػ
حيػث تعػاني المشػركعات الصػناعية بشػكؿ  (2010كىذه النتيجػة تتفػؽ مػع دراسػة شػرؼ ) مشاريعيـ

 كبير مف انقطاع التيار الكيرباء كىذا يؤثر سمبا عمى أداء تمؾ المصانع عمى المنافسة كالتقدـ 
ا   0.000%ا  كالقيمة االحتمالية تساكم ا 83.41الكزف النسبي  ا   ا   بمغ 6في الفقرة  رقـ ا   2

عدـ قدرة المشاريع الصغيرة عمى امتالؾ مكاف جيد يعتبر مما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 
مما يدؿ عمى أف المكاف الجيد لممشركع ا   عائؽ أماـ منافسة األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف

دكر كبير في نجاح المشركع نفسو كىذا ما يحصر عميو ركاد تمؾ المشاريع  التجارم الصغيرة لو
مف خالؿ استئجار أماكف حيكية يستطيعكا مف خاللو بيع منتجاتيـ كمنافسة األسكاؽ الشعبية 

 كالباعة المتجكليف 
قؿ ا  كىي أ 0.000كالقيمة االحتمالية تساكم ا %ا81.61ا  ابمغ الكزف النسبي 1في الفقرة  رقـ ا   3

كىذا يشير إلى  ا  المنافسيف تشكؿ عقبة أماـ صاحب المشركع  ةكثر مما يدؿ عمى أف ا  05 0مف 
زيادة العرض كقمة الطمب   حيث يشكك الكثير مف أصحاب المشركعات التجارية الصغيرة في 
جنكب قطاع غزة بكثرة المشركعات التجارية المتشابية مثؿ محالت المالبس ك العطكر كاألحذية 

يرىا مف المشركعات التجارية الصغيرة كىذا بدكرة يشكؿ عقبة أماـ صاحب المشركع التجارم كغ
التي تظير أف  Jabbour   (2011 ) ك  Fumoالصغيرة   كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة 

%( كىذا مف كجو 48التمكيؿ كالمنافسة تعتبر مف المعكقات الرئيسة لممشركعات الصغيرة بنسبة )
 مشركعات الصغيرة نظر أصحاب ال



111 

 

ا  كىي  0.000كالقيمة االحتمالية تساكم ا %ا 79.17ا  ا بمغ الكزف النسبي  2رقـ ا  في الفقرة  4
المنتجات الصينية كاإلسرائيمية تشكؿ عقبة أماـ بيع المنتج مما يدؿ عمى أف ا  05 0أقؿ مف 
منتج المستكرد   حيث كىذه النتيجة تشير إلى غياب دعـ المنتج الكطني عمى حساب الا   المحمي

يالحظ الباحث كجكد المنتجات الصينية كاإلسرائيمية  كغيرىا مف المنتجات المستكردة األخرل بكثرة 
 Regibeau    (2003  )ك   Rockettختمؼ مع دراسة النتيجة تفي األسكاؽ المحمية كىذا 

يشير إلى غياب الذم يظير فييا التحيز لممنتج الكطني عمى حساب المنتج المستكر  كىذا 
 االىتماـ بتطكير كتنمية المنتج المحمي لينافس المنتج المستكرد 

 
مف  ا  كىي أقؿ 0.000ا %اكالقيمة االحتمالية تساكم76.59اا بمغ الكزف النسبي 5ا رقـ في الفقرة  5

كىذه ا   األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف تشكؿ عقبة أماـ المشركععمى أف ا مما يدؿ 05 0
إلى عدـ الرقابة عمى األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف   حيث ال يمتـز ىؤالء بدفع يشير 

  كىذه النتيجة تتقارب الضرائب بينما يمتـز بيا أصحاب المشركعات التجارية المسجمة كالمرخصة 
باالىتماـ بالمشاريع الصغيرة المسجمة التي تكصي Nito    (2005  )ك      Bitzenisمع دراسة 

قديـ الدعـ المالي الالـز ليا مف أجؿ استمرار تمؾ المشاريع كبقائيا   كنالحظ بأف ىذه النتائج كت
( التي تظير بأف كجكد الضرائب المرتفعة تعيؽ تقدـ 2003) Kovach & Suhir تتفؽ مع دراسة

 المشاريع الصغيرة   حيث ينشط القطاع الغير رسمي عمى حساب القطاع الرسمي الذم يمتـز بدفع
 الضرائب لمحككمة 

ا   0.000%ا  كالقيمة االحتمالية تساكم ا 51.85ا   بمغ الكزف النسبي  ا   7في الفقرة  رقـ ا   6
ال يتـ تسكيؽ المنتج الكطني بسيكلو ا  ومما يدؿ عمى أن ( سالبة  tكقيمة ) 05 0كىي أقؿ مف 

منتج الكطني كدعمو مف أجؿ كىذا النتيجة تبيف غياب االىتماـ بال ا  مثؿ المنتجات اإلسرائيمية
المنافسة كاالستمرار  مما يؤدم إلى انتشار المنتجات اإلسرائيمية كغيرىا في األسكاؽ المحمية بسبب 

لمنافسة   كىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة عدـ كفاءة المنتج الكطني كعدـ استطاعتو عمى ا
Rockett   كRegibeau    (2003  ) نتج الكطني عمى حساب الذم يظير فييا التحيز لمم

  دالمنتج المستكر 
ا     0.000%ا  كالقيمة االحتمالية تساكم ا 51.37ا   بمغ الكزف النسبي  ا   3في الفقرة  رقـ ا   7

 ةالحككمة ال تكفر بنية تحتية جيدمما يدؿ عمى أف ا ( سالبة   tكقيمة ) 05 0كىي أقؿ مف 
كىذه النتيجة متقاربة مع دراسة  ؿا تساعد المشركعات الصغيرة عمى المنافسة بشكؿ أفض

Bitzenis    كNito    (2005 )  التي تظير كجكد ضعؼ خاص بالتشريعات الخاصة
Phaladi   (2009 )ك  Thwalaبالمشركعات الصغيرة   ككذلؾ ىذه النتيجة متقاربة مع دراسة 

لصغيرة في الكقت التي تشير إلى أف الحككمة ال تمتـز بدفع ما عمييا مف مستحقات لممشركعات ا
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%( إلى ضعؼ الدكر الحككمي في 37 51كيعزك الباحث ىذه النتيجة المنخفضة ) المحدد ليا 
 االىتماـ بالمشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة 

Robertson, Collins, Mederia and Slater    (2003   )كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 
 حككمية بدعـ كتطكير المشركعات الصغيرة التي أظيرت اىتماـ الجيات ال

المنافسة ألصحاب ) الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% وىي اكبر  من    73.41  ، و الوزن النسبي  يساوي %3.67( تساوي المشاريع الصغيرة

وىي اكبر   %25.295المحسوبة المطمقة تساوي  t%   وقيمة 60الوزن النسبي المحايد   
وىي اقل  من  0.000و والقيمة الحتمالية تساوي  1.97 الجدولية والتي تساوي tمن قيمة 

المعوقات اإلدارية التي تواجو  من لمنافسة ألصحاب المشاريع الصغيرةا مما يدل عمٍ أن 0.05
 0.05عند مستوى دللة أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 

 
نقػػص مصػػادر التمكيػػؿ ألصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى المعكقػػات اإلداريػػة  تبػػريعالفرضــية الثالثــة: 

 0.05عند مستوى دللة التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 
( كالػػػذم يبػػيف آراء أفػػراد عينػػػة 32لمعينػػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

كىػػي مرتبػػة مػػف األكثػػر مكافقػػة إلػػى  (أىميــة رأس المــال فــي المشــروع  ) الثالػػثالدراسػػة فػػي فقػػرات المحػػكر 
 األقؿ مكافقة حسب الكزف النسبي كما يمي:

 )أىمية رأس المال في المشروع  (الثالث تحميل الفقرات المحور  : يوضح (32جدول رقم )
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يسػػػػعى صػػػػاحب المشػػػػركع التجػػػػارم الصػػػػغير الحصػػػػكؿ  1
عمػػى المػػػاؿ الػػالـز لممشػػػركع مػػػف مصػػادر تمكيػػػؿ أخػػػرل 

 غير البنكؾ 
3.81 0.933 76.15 17.527 0.000 

يمجأ صاحب المشركع إلى مؤسسػات غيػر حككميػة تقػـك  2
 بدعـ المشركع التجارم في فترة تأسيس المشركع 

3.41 1.150 68.24 7.255 0.000 

يعتمد صاحب المشركع التجارم الصغير عمى مصادر   3
 تمكيؿ ذاتية  لممشركع المقدـ عميو 

3.77 0.930 75.32 16.680 0.000 

يعتبػر قمػة رأس المػػاؿ فػي مرحمػة تأسػػيس المشػركع عقبػػة  4
 0.000 38.610 88.93 0.759 4.45 في طريؽ نجاح المشركع كتكسيع أنشطتو كمنتجاتو 

حصكؿ عمى رأس الماؿ الالـز لػيس كحػدة كػاؼ  يعتبر ال 5
 لنجاح المشركع التجارم الصغير 

4.08 1.004 81.51 21.683 0.000 
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يعتمد صاحب المشركع التجارم الصغير عمػى القػركض  6
 المقدمة مف البنكؾ العاممة في قطاع غزة 

2.66 1.018 53.17 -6.789 0.000 

البنػػػػكؾ فػػػػي  تعتبػػػػر الضػػػػمانات كالكفػػػػاالت التػػػػي تطمبيػػػػا 7
قطاع غزة بمثابة عائؽ أماـ نجػاح المشػركعات التجاريػة 

 الصغيرة  
3.93 1.092 78.54 17.184 0.000 

 0.000 34.669 74.55 0.425 3.73 جميع الفقرات 
 1.97ا تساكم 419كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 88.93 ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا  4فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   1

قمة رأس الماؿ في مرحمة تأسيس المشػركع يعتبػر عقبػة فػي مما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 
 أف المقػػدميف كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى ا  طريػػؽ نجػػاح المشػػركع كتكسػػيع أنشػػطتو كمنتجاتػػو

دكد   لػذلؾ يكػكف المػاؿ الػالـز إلنشػاء المشػركع معظميػـ مػف ذك الػدخؿ المحػ اتعمى تمؾ المشػركع
يتناسػػب فقػػط مػػع شػػراء أساسػػيات المشػػركع لكػػف ال يكفػػي السػػتمراره أك ضػػمانو مػػف اإلفػػالس   لػػذلؾ 
يتعػػرض أحيانػػا بعػػض أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة إلػػى اإلغػػالؽ بسػػبب نقػػص رأس المػػاؿ 

ة المشػركع   حيػث تتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع الالـز لػدعـ المشػركع خصكصػا فػي السػنة األكلػى مػف حيػا
التػي تظيػر أف ضػعؼ التمكيػؿ  الػالـز لممشػركع فػي Makin , Davidson   (2000 )دراسػة 

 مرحمة تأسيس المشركع يعرض المشركع إما لمنجاح أك الفشؿ 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا  51 81ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا  5فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   2

الحصػػكؿ عمػػى رأس المػػاؿ الػػالـز يعتبػػر لػػيس كحػػدة كػػاؼ  ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا  05 0ىػػي أقػػؿ مػػف ك 
كىػذه النتيجػة تبػيف أف المشػركع التجػارم الصػغيرة يحتػاج أيضػا ا   لنجاح المشركع التجارم الصػغير

إلػػػى الخبػػػرة كالممارسػػػة التػػػي يسػػػتطيع مػػػف خالليػػػا إدارة المشػػػركع كىػػػذه النتيجػػػة تتقػػػارب مػػػع دراسػػػة 
Makin , Davidson   (2000)  التػي تظيػر أف فشػؿ المشػاريع يعػكد إلػى قمػة خبػرة أصػحابيا

   في إدارة مشاريعيـ
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 78.54ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   7فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   3

فػػي قطػػاع غػػزة الضػػمانات كالكفػػاالت التػػي تطمبيػػا البنػػكؾ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 
حيػػػػث يمجػػػػأ العديػػػػد مػػػػف ركاد  ا تعتبػػػػر بمثابػػػػة عػػػػائؽ أمػػػػاـ نجػػػػاح المشػػػػركعات التجاريػػػػة الصػػػػغيرة 

المشػػػركعات التجاريػػػة الصػػػغيرة إلػػػى التمكيػػػؿ الػػػذاتي لمشػػػركعاتيـ بسػػػبب اإلجػػػراءات الصػػػعبة التػػػي 
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لدكلية كالمحميػة تنتيجيا البنكؾ العاممة في قطاع غزة   كتتفؽ ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات ا
  Scottك     Irwinكدراسة  (2009( كدراسة الشريؼ )2005مثؿ نصر اهلل كالصكراني )

   (2006  ) 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 76.15ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   1فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   4

عى لمحصػكؿ عمػى صػاحب المشػركع التجػارم الصػغير يسػممػا يػدؿ عمػى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 
كيعػزك الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى أف ا   الماؿ الالـز لممشركع مف مصػادر تمكيػؿ أخػرل غيػر البنػكؾ

الفائػػدة المرتفعػػة التػػي تطمبيػػا البنػػكؾ فػػي قطػػاع غػػزة ُتجبػػر أصػػحاب المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة 
ة الشػػػريؼ عمػػػى البحػػػث عػػػف مصػػػادر تمكيػػػؿ أخػػػرل غيػػػر البنػػػكؾ   كىػػػذه النتيجػػػة تتفػػػؽ مػػػع دراسػػػ

%( مف أصحاب المشركعات الصغيرة لػـ يتقػدـ بطمػب قػركض 75( كالتي تظير أف نسبة )2009)
 Scottك     Irwinمف البنكؾ العاممة في قطاع غزة كتتفؽ ىذه النتيجة أيضا مع  كدراسة 

 التي تظير صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ الالـز لممشركع مف خالؿ البنكؾ   (2006)
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 75.32ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   3ا  فػػي الفقػػرة  رقػػـ  5

صػػاحب المشػػركع التجػػارم الصػػغير يعتمػػد عمػػى مصػػادر ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 
ىػػػذه النتيجػػػة تظيػػػر صػػعكبة حصػػػكؿ ركاد المشػػػاريع التجاريػػػة ك  تمكيػػؿ ذاتيػػػة لممشػػػركع المقػػػدـ عميػػوا

بعػػض أصػػحاب المشػػركعات التجاريػػة  لػػالـز مػػف مصػػادر أخػػرل   لػػذلؾ يمجػػأالصػػغيرة عمػػى المػػاؿ ا
 اإلجػػػراءات الركتينيػػػة التػػػي تطمبيػػػامػػػف المجػػػكء إلػػػى  الن بػػػد اتي لمشػػػركعاتيـإلػػػى التمكيػػػؿ الػػػذالصػػػغيرة 

( التػػػي تظيػػػر أف 2009  كتتفػػػؽ ىػػػذه  النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة الشػػػريؼ ) مؤسسػػػات اإلقػػػراض كالبنػػػكؾ 
 يقكمكا بتمكيؿ ذاتي لمشركعاتيـ  أصحاب المشركعات الصغيرة 
التي تظير بأف مف ال يحصؿ  Scott    (2006  )ك     Irwinكتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 

مػػف مؤسسػػات اإلقػػراض يكاجػػو صػػعكبات عديػػدة فػػي بػػدء مشػػركعو كتختمػػؼ ىػػذه عمػػى المػػاؿ الػػالـز 
أك فشػؿ أم  نجػاحالتػي تظيػر أف  Makin , Davidson   (2000 )النتيجػة  أيضػا مػع دراسػة 

 مشركع يعتمد بالدرجة األكلى عمى الدعـ المالي مف مؤسسات اإلقراض  
 

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 68.24ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   2فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   6
صػػاحب المشػػركع يمجػػأ إلػػى مؤسسػػات غيػػر حككميػػة تقػػـك ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 
كىػػػذا يشػػػير إلػػػى أف أصػػػحاب المشػػػركعات  ا  ركع التجػػػارم فػػػي فتػػػرة تأسػػػيس المشػػػركعبػػػدعـ المشػػػ

إلػػى بػػدائؿ أخػػرل فػػي الحصػػكؿ عمػػى المػػاؿ الػػالـز  يمجئػػكفالتجاريػػة الصػػغيرة فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزة 
   إلنشاء مشركعاتيـ عكضا ن عف البنكؾ   

ا   0.000حتماليػػة تسػػاكم ا %ا  كالقيمػػة اال53.17ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   6فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   7
صاحب المشركع التجارم الصغير ال يعتمد عمػى القػركض مما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 

( التػي 2009كىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع دراسػة الشػريؼ ) ا  المقدمة مف البنػكؾ العاممػة فػي قطػاع غػزة



114 

 

ع   دفػع العديػد مػف ركاد تظير أف اإلجراءات الصعبة في الحصكؿ عمى المػاؿ الػالـز لعمػؿ المشػرك 
  تمؾ المشاريع بالبحث عف بدائؿ أخرل مثؿ مؤسسات اإلقراض كالتمكيؿ الذاتي 

( أىمية رأس المال فـي المشـروع ) الثالثوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
المحايــد    % وىـي اكبـر  مـن  الـوزن النسـبي 74.55، و الـوزن النسـبي  يسـاوي   3.73تسـاوي 

الجدوليـة والتـي  tوىـي اكبـر مـن قيمـة     34.669المحسـوبة المطمقـة تسـاوي    t%   وقيمـة 60
نقػص  ممـا يـدل عمـٍ أن 0.05وىـي اقـل  مـن  0.000و والقيمة الحتمالية تسـاوي  1.97 تساوي

يع المعكقػػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو أصػػػحاب المشػػػار التمكيػػػؿ ألصػػػحاب المشػػػاريع الصػػػغيرة مػػػف مصػػػادر 
 0.05عند مستوى دللة التجارية الصغيرة 

 
المعكقػػات اإلداريػػة التػػي  بالمشػػاريع الصػػغيرة مػػف اإلجػػراءات الحككميػػة المتعمقػػة تعتبػػر: الفرضــية الرابعــة

 0.05عند مستوى دللة تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 
( كالػػػذم يبػػيف آراء أفػػراد عينػػػة 33ـ )لمعينػػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػػة فػػي جػػدكؿ رقػػ tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

كىي مرتبة مف األكثر مكافقة إلػى  (اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع) الرابعالدراسة في فقرات المحكر 
 األقؿ مكافقة حسب الكزف النسبي كما يمي:

 ريع()اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاالرابع تحميل الفقرات المحور : يوضح   (33جدول رقم )
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يعتبر المشركع الصغير الخاص بػؾ مػرخص كمسػجؿ مػف  1
 قبؿ السمطات المعنية باألمر 

4.13 1.051 82.54 21.718 0.000 

تقػػػـك الحككمػػػة كالمؤسسػػػات المعنيػػػة بػػػدعـ كتشػػػجيع إقامػػػة  2
 ت التجارية الصغيرة في القطاع المشركعا

2.49 1.236 49.80 -8.353 0.000 

ىنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف أصػػػػػػحاب المشػػػػػػركعات الصػػػػػػغيرة ال   3
يرغبػػكف فػػي تسػػجيؿ كتػػرخيص مشػػاريعيـ بسػػبب الضػػرائب 

 المرتفعة 
4.22 0.979 84.34 25.183 0.000 

يقـك صػاحب المشػركع الصػغير بػدفع الضػرائب مػرة كاحػدة  4
 في السنة 

3.46 1.327 69.22 7.036 0.000 

عنػػػػػػػدما يقػػػػػػػـك صػػػػػػػاحب المشػػػػػػػركع الصػػػػػػػغير بػػػػػػػنجراءات   5
التػػرخيص كتسػػجيؿ المشػػركع فػػنف دكائػػر التػػرخيص المعنيػػة 

 باألمر تككف مكجكدة في مكاف كاحد 
3.22 1.366 64.49 3.326 0.001 
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تقػػػػػػػـك الجيػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة بػػػػػػػدعـ كمسػػػػػػػاندة المشػػػػػػػركعات  6
عنػدما تتعػرض كيض الػالـز كتقػديـ التعػ التجارية الصػغيرة 

 لمخسارة أك الضعؼ  
2.20 1.511 44.00 -10.722 0.000 

تقػػػػـك الحككمػػػػة بمتابعػػػػة المشػػػػركع الصػػػػغير بشػػػػكؿ دكرم   7
لػػػػػػػػتأكد مػػػػػػػف سػػػػػػػالمة المنتجػػػػػػػات كمطابقتيػػػػػػػا لممكاصػػػػػػػفات 

 العالمية 
2.79 1.462 55.76 -2.938 0.003 

 0.000 6.788 64.31 0.642 3.22 جميع الفقرات 

 1.97ا تساكم 419كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  tة قيم

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 84.34ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   3فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   1

ىناؾ العديد مػف أصػحاب المشػركعات الصػغيرة ال يرغبػكف مما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 
كتبػػػػيف ىػػػػذه النتيجػػػػة أف أصػػػػحاب  ا  يـ بسػػػػبب الضػػػػرائب المرتفعػػػػةفػػػػي تسػػػػجيؿ كتػػػػرخيص مشػػػػاريع

المشػػػركعات الصػػػغيرة يشػػػعركف بارتفػػػاع معػػػدؿ الضػػػريبة مقارنػػػة بمبيعػػػات منتجػػػاتيـ   لػػػذلؾ يعػػػزؼ 
العديػػػد مػػػنيـ عمػػػى عػػػدـ الرغبػػػة فػػػي تسػػػجيؿ كتػػػرخيص مشػػػاريعيـ   كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة 

التػي تظيػر ارتفػاع الضػرائب التػي Kovach   (2003  )ك  Suhir  ( كدراسػة2009الشػريؼ )
  تعمؿ إعاقة تمؾ المشركعات 

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 82.54ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   1فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   2
المشػػركع الصػػغير الخػػاص بػػؾ مػػرخص كمسػػجؿ مػػف قبػػؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 

كتبػػيف ىػػذه النتيجػػة أف ركاد المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة فػػي جنػػكب ا   السػػمطات المعنيػػة بػػاألمر
قطػػاع غػػزة يمتزمػػكف بػػالتراخيص كاإلجػػراءات الحككميػػة الالزمػػة لمزاكلػػة أعمػػاليـ   حيػػث تنػػدرج ىػػذه 
الفئة تحت مسمي القطاع الرسمي الػذم يمتػـز بػدفع الضػرائب كالمسػتحقات   كىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع 

 التػػزاـ أصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة التػػي تظيػػر فييػػا  Kovach   (2003 )ك  Suhir  دراسػػة
  بترخيص كتسجيؿ المشركعات مف قبؿ السمطات المعنية 

ا   0.000%ا  كالقيمة االحتمالية تساكم ا 69.22ا   بمغ الكزف النسبي  ا   4في الفقرة  رقـ ا   3
ع الضرائب مرة كاحدة صاحب المشركع الصغير يقكـ بدفمما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 

كتبيف ىذه النتيجة أف أصحاب المشركعات التجارية الصغيرة في قطاع غزة ال يجدكف ا   في السنة
 Jabbour     (2011 ) ك   Fumoصعكبة في دفع الضرائب   كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 م  التي تكصى بدفع الضرائب مرة كاحد في السنة بدالن مف أخذ الضرائب بشكؿ شير 
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ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 64.49ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   5فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   4

عندما يقكـ صاحب المشركع الصغير بػنجراءات التػرخيص ا  ومما يدؿ عمى أن 05 0كىي أقؿ مف 
ف ىػذه كتبػيا   كتسجيؿ المشركع فنف دكائػر التػرخيص المعنيػة بػاألمر تكػكف مكجػكدة فػي مكػاف كاحػد

النتيجة أف أصحاب المشركعات التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزة ال يجدكف صعكبة فػي دفػع 
 الضرائب  

ا   0.003%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 55.76ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   7فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   5
صػغير بشػػكؿ دكرم تقػػـك بمتابعػة المشػػركع ال ال  ممػا يػػدؿ عمػى أف ا الحككمػة 05 0كىػي أقػؿ مػػف 

كيفسر الباحث النسبة المنخفضػة ليػذه لػتأكد مف سالمة المنتجات كمطابقتيا لممكاصفات العالمية ا  
الفقػػرة   بسػػبب غيػػاب االىتمػػاـ الكاضػػع مػػف قبػػؿ الجيػػات الحككميػػة بمتابعػػة المشػػركعات الصػػغيرة 

 بشكؿ دكرم لتأكد مف سالمة منتجاتيا 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 49.80ف النسػػبي  ا  ا   بمػػغ الػػكز  2فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   6

الحككمة كالمؤسسات المعنية  ال تقػكـ بػدعـ كتشػجيع إقامػة مما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 
كيفسر الباحث أيضا النسبة المنخفضة ليػذه الفقػرة   ا  ا   المشركعات التجارية الصغيرة في القطاع

ة المشػركعات التجاريػػة الصػغيرة مػػف قبػؿ الجيػػات الحككميػة كالمؤسسػػات بسػبب غيػػاب تشػجيع  إقامػػ
 المعنية  

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 44.00ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   6فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   7

تقػػػكـ بػػػدعـ كمسػػػاندة المشػػػركعات  ال ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ا الجيػػػات الحككميػػػة 05 0كىػػػي أقػػػؿ مػػػف 
كيعػػزك الباحػػث عنػػدما تتعػػرض لمخسػػارة أك الضػػعؼ ا  كتقػػديـ التعػػكيض الػػالـز  رة التجاريػػة الصػػغي

ىذه النتيجة إلى غياب الدكر الحكػكمي فػي دعػـ كمسػاندة المشػركعات التجاريػة الصػغيرة فػي جنػكب 
 قطاع غزة  

اإلجراهات الحكوميـة الخاصـة ) الرابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
% وىي اكبر  من  الوزن النسـبي  64.31، و الوزن النسبي  يساوي   3.22  ( تساويبالمشاريع
الجدوليـة  tوىـي اكبـر مـن قيمـة      6.788المحسوبة المطمقة تسـاوي   t%   وقيمة 60المحايد   

 ممـا يـدل عمـٍ أن 0.05وىـي اقـل  مـن  0.000و والقيمة الحتماليـة تسـاوي  1.97 والتي تساوي
المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصػحاب المشػاريع مف  اءات الحككمية ألصحاب المشاريع الصغيرة اإلجر 

 0.05عند مستوى دللة التجارية الصغيرة 
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( حيػث ال تمتػـز الحككمػة   2009)     Phaladiك    Thwalaمػع دراسػة  وتتفق نتيجة ىذه المحور
( التػي تظيػر 2009الشريؼ )رة   كتتفؽ مع دراسة بدفع ما عمييا مف التزامات تجاه المشركعات الصغي

 أف الجيات الحككمية تعمؿ عمى زيادة نسبة الضرائب المفركضة عمى تمؾ المشاريع  
( التػي تظيػر   2003)    Robertson, Collins, Mederia and Slater وقد اختمفت مع دراسـة

  رة اىتماـ الجانب الحككمي كالمؤسسات المعنية بالمشركعات الصغي
 

ضػػػعؼ القػػػدرات التسػػػكيقية ألصػػػحاب المشػػػاريع الصػػػغيرة عمػػػى المعكقػػػات  يعتبػػػر: الفرضـــية الخامســـة
ــة   فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزة اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة عنــد مســتوى دلل

0.05 
آراء أفػػراد عينػػػة  ( كالػػػذم يبػػيف34لمعينػػػة الكاحػػدة كالنتػػائج مبينػػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

كىػػي مرتبػػة مػػف  (القػػدرات التسػػكيقية ألصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة) الخػػامسالدراسػػة فػػي فقػػرات المحػػكر 
 األكثر مكافقة إلى األقؿ مكافقة حسب الكزف النسبي كما يمي:

القدرات التسكيقية ألصحاب المشاريع )الخامس تحميل الفقرات المحور  : يوضح (34جدول رقم )
 (الصغيرة
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ييػػتـ صػػاحب المشػػركع الصػػغير فػػي قطػػاع غػػزة بعمميػػة  1
 التسكيؽ 

4.14 0.888 82.73 25.923 0.000 

يقػػػػـك أصػػػػحاب المشػػػػاريع الصػػػػغيرة باستشػػػػارة ُأنػػػػاس ذك  2
 خبرة في مجاؿ التسكيؽ  

3.95 1.056 78.98 18.196 0.000 

يعػػػػػػػرؼ أصػػػػػػػحاب المشػػػػػػػاريع حاجػػػػػػػة السػػػػػػػكؽ كرغبػػػػػػػات  3
 المستيمكيف مف المنتجات المطمكبة طكاؿ السنة  

4.05 0.852 80.98 24.920 0.000 

يكاكب المدير أك صػاحب المنشػأة األسػمكب الحػديث فػي  4
 عممية التسكيؽ كالتركيج لممنتج الخاص بيـ  

3.71 1.007 74.20 14.276 0.000 

يسػػتخدـ صػػاحب المشػػػركع التمفػػاز أك الصػػحؼ المحميػػػة  5
 أك اإلنترنت لمتركيج عف بضائعو التجارية 

2.94 1.072 58.73 -1.197 0.232 

يقػػػـك صػػػاحب المشػػػركع التجػػػارم بعمػػػؿ حمػػػالت دعائيػػػة  6
 بشكؿ دكرم طكاؿ السنة لمتركيج عف منتجاتو 

3.10 1.183 62.10 1.795 0.073 

الصػغير عمػى بنػاء عالقػات  يحرص صاحب المشركع   7
 طيبة مع الزبائف 

4.85 0.410 96.98 91.390 0.000 
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يعتبػػر مكقػػع المشػػركع كتحػػديث المنػػتج باسػػتمرار لػػو دكر  8
 عمى زيادة عممية التسكيؽ 

4.63 0.670 92.59 49.233 0.000 

تزيػػػد فتػػػرة التسػػػكيؽ فػػػػي كقػػػت حصػػػكؿ المػػػكظفيف عمػػػػى  9
 0.000 32.675 87.80 0.862 4.39 ركاتبيـ  

 0.000 42.862 79.45 0.459 3.97 جميع الفقرات 
 1.97ا تساكم 419كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 96.98ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا    7فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا  1
لصػػغير يحػػرص عمػػى بنػػاء عالقػػات ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا صػػاحب المشػػركع  ا 05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 

كىذه النتيجة تبيف أف لدل أفراد العينة تكجيان إيجابيان نحك ىذه الفقرة  حيث أنيػـ طيبة مع الزبائف ا  
 تزيد مف مستكل الربحية في المشركع التجارم بناء عالقات طيبة مع الزبائف  مقتنعكف أف

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 92.59ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا    8فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا  2

زيػادة لو دكر عمى باستمرار مما يدؿ عمى أف ا مكقع المشركع كتحديث المنتج  05 0كىي أقؿ مف 
كىذه النتيجة تبيف أف لدل أفراد العينػة تكجيػان إيجابيػان نحػك ىػذه الفقػرة  حيػث أنيػـ ا   عممية التسكيؽ
 كالربحية  نتج باستمرار لو دكر عمى زيادة التسكيؽ مكقع المشركع كتحديث الم مقتنعكف أف

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 87.80ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا    9فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا  3

المػػػكظفيف عمػػػى  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ا فتػػػرة التسػػػكيؽ تزيػػػد فػػػي كقػػػت حصػػػكؿ 05 0كىػػػي أقػػػؿ مػػػف 
تمػػاد نسػػبة كبيػػرة مػػف  المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى اعا  ركاتػػبيـ

جنػكب قطػػاع غػزة عمػػى تسػكيؽ منتجػػاتيـ خػػالؿ فتػرة حصػػكؿ المػكظفيف عمػػى ركاتػبيـ   كىػػذه يشػػير 
 إلى قمة المكارد المالية التي تعمؿ عمى تنشيط السكؽ المحمي في قطاع غزة  

 
ا   0.000القيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا %ا  ك 82.73ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا    1فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا  4

فػي قطػاع غػزة بعمميػة  كفييتمػ ةالصػغير  المشػاريع أصػحابمما يدؿ عمى أف ا  05 0كىي أقؿ مف 
كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة لعػػدـ كجػكد مصػػادر أخػػرل لتسػػكيؽ منتجػػاتيـ حيػػث يقتصػػر التسػكيؽ ا  

لذلؾ نالحظ اىتماـ كبير مف قبػؿ  التسكيؽ في المشركعات التجارية الصغيرة عمى قطاع غزة فقط  
( التػي تظيػر أف 2011ركاد المشاريع التجارية بيذا الجانػب   كىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع دراسػة كافػي )
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( التػي تظيػر أيضػا تسػكيؽ منتجػات 2006التسكيؽ يتـ فقط داخؿ قطػاع غػزة ككػذلؾ دراسػة نكفػؿ )
 المشركعات التجارية الصغيرة بنسبة كبيرة في قطاع غزة  

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 80.98ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   3ي الفقػػرة  رقػػـ ا فػػ  5
حاجػػػػة السػػػػكؽ كرغبػػػػات  كفممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ا أصػػػػحاب المشػػػػاريع يعرفػػػػ 05 0كىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف 

يعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى اكتسػػاب ركاد ك  المسػػتيمكيف مػػف المنتجػػات المطمكبػػة طػػكاؿ السػػنة ا 
 لػػدييـ التجاريػػة الصػػغيرة الخبػػرة التػػي تػػؤىميـ مػػف معرفػػة الفتػػرات المناسػػبة لبيػػع كػػؿ منػػتج المشػػاريع

  بينمػا يتأىػب   المالبس التجاريػة بالتحضػير لمكسػـ األعيػاد كالمػدارس فمثال يقكـ أصحاب محالت
إلى تحضير المنتجات الخاصة بشير رمضاف أك األعيػاد  تأصحاب محالت البقالة كالسكبر ماركا

  اكىكذ
    

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 78.98ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   2فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   6
باستشػػارة ُأنػػاس ذك  كفممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا أصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة يقكمػػ 05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 

ريػػة يفسػػر الباحػػث ىػػذه النتيجػػة محاكلػػة بعػػض أصػػحاب المشػػاريع التجاخبػػرة فػػي مجػػاؿ التسػػكيؽ ا  
الصغيرة تطكير مشاريعيـ مف خالؿ االستشػارات كمحاكلػة زيػادة الخبػرة مػف أجػؿ رفػع نسػبة الربحيػة 

كدراسػة  Pansiri   &  Temtime  ( 2006 )لػدييـ   كتختمػؼ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة كػؿ مػف 
Fumo     كJabbour     (2011 )  التػي تظيػر كػؿ منيمػا إىمػاؿ كاضػح لػدكر المستشػاريف

عات ك أف المؤسسػػػػات الداعمػػػػة لممشػػػػركعات الصػػػػغيرة ال تػػػػزاؿ ضػػػػعيفة فػػػػي مسػػػػاعدة فػػػػي المشػػػػرك 
( التي تظيػر أف مؤسسػات 2003كآخركف )  Robertsonكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  المشاريع 

 التعميـ العالي تستطيع تقديـ مساعدات استشارية لممشركعات الصغيرة 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 74.20  ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا 4فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   7

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا المػػدير أك صػػاحب المنشػػأة يكاكػػب األسػػمكب الحػػديث فػػي  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 
كيعػػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى صػػػغر حجػػػػـ عمميػػػة التسػػػكيؽ كالتػػػركيج لممنػػػتج الخػػػاص بيػػػـ ا  

الػػؾ المشػػػركع ىػػك المػػتحكـ االكؿ فػػػي المشػػركعات التجاريػػة فػػي جنػػػكب قطػػاع غػػزة   لػػػذلؾ يكػػكف م
جميػع تفاصػػيؿ المشػركع   لػػذلؾ يحػػاكؿ تطػكير نفسػػة كتطػكير مشػػركعة باسػػتمرار مػف خػػالؿ مكاكبػػة 
كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد فػػي عمميػػة التسػػكيؽ كالتػػركيج لممنػػتج الخػػاص بػػو  كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة 

Brooksbank ( التػػي تظيػػر أف مكاكبػػة صػػاحب المشػػركع 2004كأخػػركف ) لمممارسػػات اإلداريػػة
   الجيدة تقكم الكضع التنافسي لمشركة كلممشركع

 
القـــدرات التســـويقية ) الخـــامسوبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات المحـــور 

% وىـي اكبـر  79.45، و الـوزن النسـبي  يسـاوي   3.97     ( تسـاويألصحاب المشـاريع الصـغيرة
وىـي اكبـر مـن  42.862 المحسوبة المطمقـة تسـاوي t%   وقيمة 60من  الوزن النسبي المحايد   
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 0.05وىـي اقـل  مـن  0.000و والقيمـة الحتماليـة تسـاوي  1.97 الجدوليـة والتـي تسـاوي tقيمـة 
المعوقـات اإلداريـة التـي  مـنضعف القدرات التسـويقية ألصـحاب المشـاريع الصـغيرة  مما يدل عمٍ أن

  0.05عند مستوى دللة . في جنوب قطاع غزة لصغيرةتواجو أصحاب المشاريع التجارية ا
 

ضػػعؼ أسػػاليب العمػػؿ اإلدارم ألصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة عمػػى المعكقػػات  يعتبػػر: الفرضــية السادســة
عنــد مســتوى دللــة فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزة اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة 

0.05 
( كالػػػذم يبػػيف آراء أفػػراد عينػػػة 35ة كالنتػػائج مبينػػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ )لمعينػػػة الكاحػػد tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

كىػي مرتبػة مػف األكثػر مكافقػة إلػى  (تطـوير أسـاليب العمـل اإلداري) السػادسالدراسة في فقػرات المحػكر 
 األقؿ مكافقة حسب الكزف النسبي كما يمي:

 عمل اإلداري()تطوير أساليب الالسادس تحميل الفقرات المحور  : يوضح (35جدول رقم )
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تكجػػد خطػػة مكتكبػػة لممشػػركع الػػذم أنتمػػي إليػػة أك أعمػػؿ  1
 فيو  

3.05 1.154 60.98 0.856 0.393 

أك أعمػػػػػؿ فيػػػػػو سػػػػػجالت  أممكػػػػػويمتمػػػػػؾ المشػػػػػركع الػػػػػذم  2
 0.000 15.156 76.59 1.108 3.83  إليرادات كمصركفات المشركع

يحػػػرص صػػػاحب المشػػػركع الصػػػغير عمػػػى فصػػػؿ أمػػػكاؿ  3
 المشركع عف أمكالو الخاصة 

4.03 1.016 80.63 20.552 0.000 

يحػػرص صػػاحب المشػػركع عمػػى تفػػكيض السػػمطات بػػيف  4
 أفراد المشركع لتسييؿ العمؿ 

3.53 1.106 70.63 9.737 0.000 

رم الصػغير عمػى التفػرغ يحرص صػاحب المشػركع التجػا 5
 الكامؿ إلدارة مشركعة 

4.07 0.905 81.32 23.839 0.000 

يسػػتطيع صػػاحب المشػػركع الصػػغيرة القيػػاـ بعمػػؿ دراسػػة  6
 جدكل لممشركع المقدـ عميو 

3.88 0.943 77.56 18.849 0.000 

ييػػػػتـ صػػػػاحب المشػػػػركع الصػػػػغيرة بشػػػػكؿ المنػػػػتج الػػػػذم  7
 يبيعو 

4.34 0.842 86.83 32.247 0.000 

يمجػػػأ أحيانػػػا أصػػػحاب المشػػػركعات الصػػػغيرة إلػػػي البيػػػع  8
 اآلجؿ)ديف(

3.56 1.089 71.22 10.431 0.000 

 0.000 32.445 75.72 0.491 3.79 جميع الفقرات 
 1.97ا تساكم 419كدرجة حرية ا 1.15الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 86.83ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   7فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   1

 مما يدؿ عمى أف ا صاحب المشركع الصغيرة ييتـ بشكؿ المنتج الذم يبيعو ا   05 0كىي أقؿ مف 
ييتمػػكف بعمميػػة  كىػػذه النتيجػػة تبػػيف أف لػػدل أفػػراد العينػػة تكجيػػان إيجابيػػان نحػػك ىػػذه الفقػػرة  حيػػث أنيػػـ

 ؿ الذم يساعدىـ عمى بيع منتجاتيـ بسيكلة  تسكيؽ منتجاتيـ مف خالؿ االىتماـ بالشك
 

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 81.32ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   5فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   2
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا صػػاحب المشػػركع التجػػارم الصػػغير يحػػرص عمػػى التفػػرغ  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 

أفػػراد العينػػة تكجيػػان إيجابيػػان نحػػك ىػػذه الفقػػرة   كىػػذه النتيجػػة تبػػيف أف لػػدلالكامػػؿ إلدارة مشػػركعة ا  
يػػػدرككف أف المشػػػركع التجػػػارم يحتػػػاج كقػػػت كجيػػػد كبيػػػر حتػػػى يػػػنيض كيسػػػتمر   لػػػذلؾ  حيػػػث أنيػػػـ

 نالحظ تفرغ العديد مف أصحاب المشاريع التجارية لمشركعاتيـ  
 

ا   0.000سػػاكم ا %ا  كالقيمػػة االحتماليػػة ت80.63ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   3فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   3
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ا صػػػاحب المشػػػركع الصػػػغير يحػػػرص عمػػػى فصػػػؿ أمػػػكاؿ  05 0كىػػػي أقػػػؿ مػػػف 

كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة حػػػرص أصػػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة المشػػػركع عػػػف أمكالػػػو الخاصػػػة ا  
الصػػغيرة عمػػى فصػػؿ أمػػكاؿ المشػػركع عػػف أمػػكاليـ الخاصػػة مػػف أجػػؿ معرفػػة صػػافي الػػربح لممشػػركع 

 تطيع تقيـ أداء مشركعو مف ناحية الربح أك الخسارة كحتى يس
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 77.56ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   6فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   4

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ا صػػاحب المشػػركع الصػػغيرة يسػػتطيع القيػػاـ بعمػػؿ دراسػػة  05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 
أصػحاب المشػاريع  العديػد مػف ث ىذه النتيجة إلى اقتنػاعكيعزك الباحجدكل لممشركع المقدـ عميو ا  

معرفة تفاصيؿ المشركع  المقدـ عميو كمعرفة جكانب الضعؼ كالقكة الحرص عمى الصغيرة  ةالتجاري
  كىػذه النتيجػة تختمػؼ مػع دراسػة الشػريؼ حيانػا إلػى عمػؿ دراسػة جػدكم لمشػركعوفيو   لذلؾ يمجػأ أ

ع  الصػغيرة ال ييتمػكف بعمػؿ دراسػة جػدكل   حيػث تتسػـ ( التي تظير أف أصػحاب المشػاري2009)
( حيػث 2005مشاريعيـ باالرتجاؿ كالعشكائية كتختمؼ ىذه النتيجة أيضا مع دراسة الفرا كأخػركف ) 

تتسػػـ المشػػاريع الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة بعػػدـ كجػػكد تخطػػيط رسػػمي ككجػػكد المركزيػػة فػػي يػػد كبيػػر 
Makin & Davidson  (2000 )ه النتيجة مع دراسة العائمة أك صاحب المشركع   بينما تتفؽ ىذ

التي تظير أف ىناؾ اىتماـ كاضح مف قبؿ أصحاب المشاريع الصغيرة بالمرحمة التػي تسػبؽ مرحمػة 
 اإلنشاء 

ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 76.59ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   2فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   5
أك أعمؿ فيو يمتمػؾ سػجالت إليػرادات  أممكوف ا المشركع الذم مما يدؿ عمى أ 05 0كىي أقؿ مف 

كيفسػػر الباحػػث ىػػذه النتيجػػة حػػرص أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة كمصػػركفات المشػػركع ا  
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عمػػى معرفػػػة الصػػادرات كالػػػكاردات لمعرفػػػة الػػربح الصػػػافي مػػػف أجػػؿ تقػػػيـ المشػػػركع الػػذم يعمػػػؿ فيػػػو 
( 2009( كدراسػة الشػريؼ )2005دراسػة الفػرا كأخػركف )  باستمرار  كتختمؼ ىذه النتيجة أيضا مع

أيضا حيث تتسـ المشاريع الصغيرة في قطاع غزة بعدـ كجكد تخطيط رسمي ككجكد المركزية في يد 
  Makin & Davidsonكبير العائمة أك صاحب المشركع   بينما تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

قبػػؿ أصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة بالمرحمػػة التػػي ( التػػي تظيػػر أف ىنػػاؾ اىتمػػاـ كاضػػح مػػف 2000) 
 تسبؽ مرحمة اإلنشاء كمعرفة تكاليؼ المشركع كمصركفاتو 

 
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 71.22ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   8فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   6

ي البيػػع ا يمجػػأ أحيانػػا أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة إلػػ و ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػ 05 0كىػػي أقػػؿ مػػف 
كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى اعتمػػاد أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة عمػػى اآلجػػؿ)ديف(ا  

 شريحة كبيرة مف المكظفيف   لذلؾ يمجأ ركاد تمؾ المشاريع عمى التعامؿ معيـ بنظاـ البيع اآلجؿ  
الت البقالػػة كمػػف شػػرائح المشػػركعات التجاريػػة التػػي تعػػاني مػػف ىػػذه الظػػاىرة بدرجػػة كبيػػرة ىػػي محػػ

   تكالسكبر ماركا
ا   0.000%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 70.63ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   4فػػي الفقػػرة  رقػػـ ا   7

مما يدؿ عمى أف ا صاحب المشركع يحرص عمى تفكيض السمطات بػيف أفػراد  05 0كىي أقؿ مف 
ب المشركع التجارم الصػغيرة يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى حرص صاح المشركع لتسييؿ العمؿ ا 

عمى االعتماد عمى أكثر مف شػخص فػي العمػؿ   حيػث يشػعر بسػيكلة العمػؿ عنػدما يقػـك بتفػكيض 
( التػػػي تظيػػػر أف المشػػػركعات 2005السػػػمطات   كىػػػذه النتيجػػػة تختمػػػؼ مػػػع دراسػػػة الفػػػرا كأخػػػركف )

    حيث يككف صاحب القرار ىك مالؾ المشركع  الصغيرة تتسـ بالمركزية 
  
ا   0.393%ا  كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم ا 60.98ا   بمػػغ الػػكزف النسػػبي  ا   1الفقػػرة  رقػػـ ا  فػػي  8

 ا تكجد خطة مكتكبة لممشركع الذم أنتمي إليػة أك أعمػؿ فيػو  ومما يدؿ عمى أن 05 0كىي أقؿ مف 
كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة المتكسػػػطة إلػػػى ضػػػعؼ التخطػػػيط فػػػي المشػػػركعات  ا بدرجػػػة متكسػػػطة

( التػػي تظيػػر أنػػو ال تكجػػد ادارة 2010كىػػذه النتيجػػة تتقػػارب مػػع دراسػػة شػػرؼ ) اريػػة الصػػغيرة  التج
متخصصػة فػػي المشػركع مػػف قسػػـ تخطػيط كمراقبػػة كغيرىػػا   ككػذلؾ تتقػػارب ىػػذه النتيجػة مػػع دراسػػة 

باالرتجػػػػاؿ  ( التػػػػي تظيػػػػر أف أصػػػػحاب المشػػػػركعات التجاريػػػػة الصػػػػغيرة يتسػػػػمكف2009الشػػػػريؼ )
 العمؿ كالعشكائية في 

)تطــوير أســاليب العمــل  السػػادسوبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المحــور 
% وىــي اكبــر  مــن  الــوزن النســبي  75.72، و الــوزن النســبي  يســاوي  3.79  اإلداري( تســاوي

الجدوليــة  tوىــي اكبــر مــن قيمــة  32.445 المحســوبة المطمقــة تســاوي  t%   وقيمــة 60المحايــد   
 ممـا يـدل عمـٍ أن 0.05وىـي اقـل  مـن  0.000و والقيمة الحتماليـة تسـاوي  1.97 ي تساويوالت
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المعكقػات اإلداريػة التػي تكاجػو أصػحاب  مػفضعؼ أساليب العمؿ اإلدارم ألصحاب المشاريع الصػغيرة 
 0.05عند مستوى دللة المشاريع التجارية الصغيرة 

 
  

بػػػػيف متكسػػػػطات  α 0.05 = مستوى عندائية تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػو إحصػػػػ الفرضــــية الســــابعة :
اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي 

 :التالية قطاع غزة ا   تعزل لمبيانات  الشخصيةجنكب 
 
 .الجنس1

 .العمر2

 .الحالة الجتماعية 3

 .المؤىل العممي4

 .عدد سنوات الخبرة5

 لمشروع.عمر ا6

 .نوع المشروع التجاري7

 ل. حجم رأس الما8
 المشروع حسب األرض المقامة عمية . 9

 . صفة الممكية لممشروع 10
 . نوع تمويل المشروع 11
 . عدد الدورات التي أخذتيا لممشروع 12
 . مجال الدورات التي تمقيتيا 13
 . عدد العاممين في المشروع 14
 ية المشروع . طريقة اكتساب الخبرة في بدا15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 ًينجثق ين ىزه انفشضيخ انفشضيبد انفشعيخ انزبنيخ;

 
بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -

قطػػاع غػػزة ا   تعػػزل  جنػػكب ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي
 نسالجإلى  

 
لمفروق بين إجابات المبحوثين حول المعوقات اإلدارية  tنتائج  اختبار   : يوضح (36جدول رقم )

 قطاع غزة  ، تعزى إلٍ  الجنسجنوب التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
 

الوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

ت اإلدارية التي تواجو المعوقا
أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 

 في قطاع غزة

 0.671 0.306 3.697 400 ذكر
 

0.503 
 0.299 3.632 10 أنثى 

 1.97ا تساكم 418ك درجة حرية ا  1.15الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

 
المعكقػػػات ات المبحػػػكثيف حػػػكؿ الختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف إجابػػػ tالختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

كالنتػػائج  الجــنساإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة   تعػػزل إلػػى  
كىػػي اكبػػر       1.513لجميػػع المحػػاكر تسػػاكم  ( ك يتبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة36مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ )

الجدكليػة كالتػي تسػاكم  tكىػي اقػؿ مػف قيمػة    0.671المحسكبة المطمقػة  تسػاكم  tكقيمة   0.05مف 
بػػػيف   05.0ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة    1.97

المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ 
 فػركؽ كجػكد عػدـالتػي تظيػر ( 2007ىذه النتيجة مع دراسة القكقا ) كتتفؽ  الجنسغزة    تعزل إلى  

( التػي 2009ككذلؾ تتفػؽ ىػذه الدراسػة مػع دراسػة الشػريؼ ) الجنس متغير إلى تبعان  إحصائية داللة ذات
بػػػيف اسػػػتجابات اصػػػحاب  α 0.05 =تظيػػػر بعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد المسػػػتكل 

الخميؿ حكؿ درجة التحديات المالية كاإلدارية التي تكاجو مصانعيـ تعزل المشركعات الصغيرة في مدينة 
كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف كػػػال الجنسػػػيف يكاجيػػػكف نفػػػس الصػػػعكبات فػػػي إدارة  إلػػػى الجػػػنس 
  مشاريعيـ  
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -

 العمرعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى ا  الم

 

 

 

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (37جدول رقم )
ي استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة ف

 قطاع غزة   تعزى إلٍ العمرجنوب 
 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب 
المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع 

 غزة

بين 
 المجموعات

0.265 4 0.066 
0.708 

 
0.587 

تداخل المجموعا   37.857 405 0.093 

  409 38.121 المجموع

 

بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ ا  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفػركؽ 
عند  العمرالمعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

االحتماليػػة لجميػػػع  ك يتبػػيف أف القيمػػػة (37  كالنتػػػائج مبينػػة فػػي جػػػدكؿ رقػػـ )05.0مسػػتكل داللػػة  
بيف مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  1.15كىي اكبر مف  1.587المحاكر تساكم 

متكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيف حػػػكؿ ا  المعكقػػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو أصػػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة 
عػدـ كجػكد ( التي تظيػر 2117تتفؽ ىذه الدراسة مع القكقا ) .العمرلصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى ا

 يعزل إلى العمر عند مستكل داللة  فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف 

= 0.05 α ( حيػػث ال تكجػػد فػػركؽ ذات دال2009كتتفػػؽ أيضػػا ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة الشػػريؼ ) لػػة
بػػيف اسػػتجابات أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة حػػكؿ التحػػديات   α 0.05 =إحصػػائية عنػػد المسػػتكل 

كيعزك الباحث ىذه النتيجػة إلػى المعكقػات التػي المالية كاإلدارية التي تكاجو مصانعيـ تعزل إلى العمر  
العمػر تكاجو أصحاب المشركعات الصغيرة في جنكب قطاع غزة ىي معكقػات لػيس ليػا عالقػة بعنصػر 

 كانما تتعمؽ بأسباب سياسية كاجتماعية كمالية كادارية بحتو 
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
ا  المعكقػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو أصػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة فػػي قطػػػاع غػػػزة ا   تعػػػزل إلػػػى  

  الحالة الجتماعية

 
بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (38جدول رقم )

استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
 قطاع غزة   تعزى إلٍ الحالة الجتماعيةجنوب 

 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
لحريةا  

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.145 2 0.073 
0.779 

 
0.459 

داخل  
 المجموعات

37.976 407 0.093 

  409 38.121 المجموع
 

بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ ا  ايف األحادم الختبار الفػركؽ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التب
الحالــة المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة ا تعػػزل إلػػى 

ة ك يتبػػػيف أف القيمػػػ (38  كالنتػػػائج مبينػػػة فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ )05.0عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  الجتماعيـــة 
ممػا يػدؿ  عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات  1.15كىػي اكبػر مػف  1.459االحتمالية لجميع المحاكر تسػاكم 

بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب داللػػة إحصػػائية 
 الجتماعيةالحالة ازل إلى تع α 0.05 =لة عند مستكل دالالمشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا 

( التػي تظيػر عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد 2009ىذه الدراسػة مػع دراسػة الشػريؼ ) تتفؽ
 بػػيف اسػػتجابات أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة فػػي مدينػػة الخميػػؿ حػػكؿ درجػػة α 0.05 =المسػػتكل 

الباحػػث ىػػذه التحػػديات الماليػػة كاإلداريػػة التػػي تكاجػػو مصػػانعيـ تعػػزل إلػػى الحالػػة االجتماعيػػة   كيعػػزك 
 قطػاع غػزة جنكب لمعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة فيا إلى أف النتيجة

الخبػػرة كطريقػػػة ادارة  ال تعػػكد بالدرجػػة االكلػػى إلػػي الحالػػة االجتماعيػػة بقػػدر مػػا ترجػػع فػػي األسػػاس إلػػى
  العمؿ فييا 
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
ا  المعكقػػات اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو أصػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة فػػي قطػػػاع غػػػزة ا   تعػػػزل إلػػػى 

 المؤىل العممي

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (39جدول رقم )
دارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإل

 قطاع غزة   تعزى إلٍ المؤىل العمميجنوب 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

انًعٌقبد اإلداسيخ انزي رٌاجو 

أصحبة انًشبسيع انزجبسيخ 

 انصغيشح في قطبع غضح

 0.018 5 0.092 بين المجموعات

0.196 
 

0.964 
 

 0.094 404 38.029 داخل المجموعات

  409 38.121 المجموع

 
بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ ا  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفػركؽ 

المؤىـل رة فػي قطػاع غػزة ا تعػزل إلػى المعكقات اإلداريػة التػي تكاجػو أصػحاب المشػاريع التجاريػة الصػغي
ك يتبيف أف القيمة االحتمالية  (39  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة   العممي

ممػػػا يػػػدؿ  عمػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  1.15كىػػػي اكبػػػر مػػػف  1.964لجميػػػع المحػػػاكر تسػػػاكم 
كثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشػاريع بيف متكسطات استجابات المبحإحصائية 

 المؤىل العمميتعزل إلى  05.0عند مستكل داللة التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا 

عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متكسػطات ( التي تظير 2117تتفؽ ىذه الدراسة مع القكقا )
كتتفؽ أيضػا ىػذه الدراسػة  α 0.05 =يعزل إلى المؤىؿ العممي عند مستكل داللة استجابات المبحكثيف 
بػيف   α 0.05 =إحصػائية عنػد المسػتكل  ( حيث ال تكجد فػركؽ ذات داللػة2009مع دراسة الشريؼ )

اإلداريػػػة التػػػي تكاجػػػو مصػػػانعيـ تعػػػزل إلػػػى  اسػػػتجابات أصػػػحاب المشػػػركعات الصػػػغيرة حػػػكؿ التحػػػديات
كيعػزك الباحػث  ( مف ناحية التحػديات الماليػة 2009تمؼ مع نفس دراسة الشريؼ )كتخ  المؤىؿ العممي

تكاجو أصحاب المشركعات الصغيرة في جنكب قطاع غزة ىي معكقػات  ىذه النتيجة إلى المعكقات التي
كانما تتعمؽ بطريقة الممارسة اليكمية التي يكتسبيا أصحاب المشركعات  ليس ليا عالقة بالمؤىؿ العممي

 يرة يكميا الصغ
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
عدد ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا   تعزل إلى  

 سنوات الخبرة

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (40جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 قطاع غزة   تعزى إلٍ عدد سنوات الخبرةجنوب 
 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

قات اإلدارية التي تواجو المعو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.569 4 0.142 
1.535 

 
0.191 

داخل  
 0.093 405 37.552 المجموعات

  409 38.121 المجموع
 

ف حػكؿ ا  بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفػركؽ 
عــدد المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة ا تعػػزل إلػػى 

ك يتبػػيف أف القيمػػة  (41  كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ )05.0عنػػد مسػػتكل داللػػة   ســنوات الخبــرة
مما يػدؿ  عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات  1.15كىي اكبر مف   1.191االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب داللػػة إحصػػائية 
 عدد سنوات الخبرةتعزل إلى  05.0عند مستكل داللة المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا 

عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متكسػطات التي تظير  (2117تتفؽ ىذه الدراسة مع القكقا )
كتتفػػؽ أيضػػا ىػػذه  α 0.05 =اسػػتجابات المبحػػكثيف يعػػزل إلػػى عػػدد سػػنكات الخبػػرة عنػػد مسػػتكل داللػػة 

 0.05 =إحصػائية عنػد المسػتكل  ( حيػث ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة2009الدراسة مع دراسة الشريؼ )

α  اإلداريػة التػػي تكاجػو مصػانعيـ تعػػزل  الصػغيرة حػػكؿ التحػديات بػيف اسػتجابات أصػػحاب المشػركعات
تكاجػػو أصػػػحاب  عػػػدد سػػنكات الخبػػػرة كيعػػزك الباحػػػث ىػػذه النتيجػػػة إلػػى أف المعكقػػػات اإلداريػػة التػػػيإلػػى 

المشركعات الصغيرة في جنػكب قطػاع غػزة ازدادت بشػكؿ ممحػكظ بعػد تشػديد الحصػار عمػى قطػاع غػزة 
  2013ى المحظة كال يزاؿ مفركض حت 2007منذ سنة 
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
عمـر ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا   تعزل إلى 

 المشروع

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (41جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 قطاع غزة   تعزى إلٍ عمر المشروعجنوب 
 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

إلدارية التي تواجو المعوقات ا
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.383 5 0.077 
0.821 

 
0.535 

داخل  
 0.093 404 37.738 المجموعات

  409 38.121 المجموع
 

 

ؿ ا  بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػك تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفػركؽ 
عمــر المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة ا تعػػزل إلػػى 

ك يتبػػػػيف أف القيمػػػػة  (41  كالنتػػػػائج مبينػػػػة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ )05.0عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة   المشــــروع
مػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات ممػا يػدؿ  ع 1.15كىػي اكبػر مػف  1.535االحتمالية لجميع المحاكر تسػاكم 

بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب داللػػة إحصػػائية 
عمـــر تعػػػزل إلػػػى  05.0قطػػػاع غػػػزة ا عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة جنػػػكب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة فػػػي 

 المشروع
بيف متكسطات ى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عم( 2007تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة القكقا ) 

 عمر المشروعتعزل إلى  05.0عند مستكل داللة استجابات المبحكثيف 

لممشػركعات التجاريػة تتشػابو بدرجػة كبيػرة بينيػا  المعكقػات االداريػة   كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلػى أف
أك أكثػػػر يتعػػػرض لػػػنفس طبيعػػػة المعكقػػػات فػػػي عمميػػػة تسػػػكيؽ فمػػػثال المشػػػركع الػػػذم عمػػػرة ثػػػالث أعػػػكاـ 
 المنتجات ك زيادة نسبة الربحية لممشركع  
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
نــوع زل ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة ا   تعػػ

 المشروع التجاري

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (42جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 قطاع غزة   تعزى إلٍ نوع المشروع التجاري
 

ع مجمو  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.210 4 0.052 
0.560 

 
0.692 

داخل  
 المجموعات

37.912 405 0.094 

  409 38.121 المجموع
 

بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ ا  اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفػركؽ تـ استخداـ 
نــوع المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة ا تعػػزل إلػػى 

ك يتبيف أف القيمة  (42  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة   المشروع التجاري
ممػا يػدؿ  عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات  1.15كىػي اكبػر مػف  1.692االحتمالية لجميع المحاكر تسػاكم 

بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب داللػػة إحصػػائية 
ـــوع تعػػػزل إلػػػى  05.0عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة قطػػػاع غػػػزة ا  جنػػػكب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة فػػػي ن

 المشروع التجاري

كيعزك الباحث ىػذه النتيجػة إلػى أف المعكقػات اإلداريػة التػي تكاجػو أصػحاب المشػاريع التجاريػة الصػغيرة 
ىي متشابيا في طبيعتيا لعديد مف المشركعات التجاريػة القائمػة فػي جنػكب قطػاع في جنكب قطاع غزة 

البيئػػة كالسياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية     يع تكجػػد فػػي نفػػس الظػػركؼغػػزة   الف معظػػـ ىػػذه المشػػار 
 ف معظـ مشاكميا كمعكقاتيا متشابيا بدرجة كبيرة  لذلؾ فن
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندتكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
إلػػى  جاريػػة الصػػغيرة فػػي قطػػاع غػػزة ا   تعػػزل ا  المعكقػػات اإلداريػػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع الت

 حجم رأس المال

بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  : يوضح (43جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 قطاع غزة   تعزى إلٍ حجم رأس المال
 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.311 4 0.078 
0.832 

 
0.505 

داخل  
 المجموعات

37.811 405 0.093 

  409 38.121 المجموع
 

بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ ا  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفػركؽ 
حجم رأس المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

ك يتبػيف أف القيمػة االحتماليػة  (43بينة في جػدكؿ رقػـ )  كالنتائج م05.0عند مستكل داللة   المال
ممػػػا يػػػدؿ  عمػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  1.15كىػػػي اكبػػػر مػػػف  1.515لجميػػػع المحػػػاكر تسػػػاكم 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشػاريع إحصائية 
 حجم رأس المالتعزل إلى  05.0عند مستكل داللة  قطاع غزة ا جنكب التجارية الصغيرة في

بػيف متكسػطات عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية ( 2007تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة القكقا )
كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه  حجػػػـ رأس المػػػاؿإلػػػى تعػػػزل  05.0عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة اسػػػتجابات المبحػػػكثيف 

قطػاع غػزة تتعمػؽ إلػى أف المعكقػات اإلداريػة التػي تكاجػو أصػحاب المشػاريع التجاريػة فػي جنػكب  النتيجة
المشػػػاكؿ فػػػي الييكػػػؿ  بمجمكعػػػة مػػػف المعكقػػػات التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى اعاقػػػة العمػػػؿ فػػػي تمػػػؾ المشػػػاريع مثػػػؿ

التػػػػدريب المينػػػػي لصػػػػاحب المشػػػػركع كالمنافسػػػػة كاإلجػػػػراءات الحككميػػػػة الخاصػػػػة بالمشػػػػاريع ك التنظيمػػػػي 
كلػيس معكقػات تعػكد بشػكؿ  كنظػاـ االتصػاؿ عؼ القػدرات التسػكيقية كتطػكير أسػاليب العمػؿ اإلدارمكض

   مباشر عمى حجـ رأس الماؿ 
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف  α 0.05 =عند مستًٌ تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية  -
قطاع غزة ا    جنكب الصغيرة فيحكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية 

 المشروع حسب األرض المقامة عميةتعزل إلى  
 

 

لمفروق بين إجابات المبحوثين حول المعوقات اإلدارية  t: يوضح نتائج  اختبار   (44جدول رقم )
قطاع غزة  ، تعزى إلٍ  المشروع حسب  جنوب التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في
 مة عميةاألرض المقا
 

 البيان
المشروع حسب 

 العدد األرض المقامة عمية
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة 

 قطاع غزة   جنوب في

 0.251 0.324 3.707 46 ممؾ خاص
 

0.802 
 0.303 3.694 364 إيجار 

 97 1ا تساكم 408ك درجة حرية ا  05 0الجدكلية عند مستكل داللة  tيمة ق

 

 
المعكقػػػات  حػػػكؿ الختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف إجابػػػات المبحػػػكثيف tالختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

المشــروع قطػػاع غػػزة   تعػزل إلػػى  جنػػكب اإلداريػة التػػي تكاجػػو أصػػحاب المشػػاريع التجاريػة الصػػغيرة فػػي 
لجميػػع  ( ك يتبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة44كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) المقامــة عميــةحســب األرض 
كىػي    0.251المحسػكبة المطمقػة  تسػاكم  tكقيمػة   1.15كىػي اكبػر   مػف    0.802 المحاكر تسػاكم
 مما يدؿ عمى  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند   1.97الجدكلية كالتي تساكم  tاقؿ مف قيمة 
المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصػحاب المشػاريع  حكؿ بيف إجابات المبحكثيف  05.0مستكل داللة 

 المشروع حسب األرض المقامة عميةالتجارية الصغيرة في قطاع غزة    تعزل إلى  
لصغيرة سكاء الذيف كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف المعكقات التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية ا

يممكػػػكف المشػػػركع أك مسػػػتأجريف المكػػػاف يتعرضػػػكف لػػػنفس المعكقػػػات كالمشػػػاكؿ التػػػي تػػػكاجييـ   كمػػػا أف 
أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة الذيف يستأجركف المكاف يتعرضكف أحيانػا لضػغكط أكبػر مػف مػالكي 

 العقار مف ناحية تكمفة االيجار  
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عند إحصائية تكجد فركؽ ذات داللو -
إلى  ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا   تعزل 

 صفة الممكية لممشروع

بين متوسطات  (One Way ANOVA ):  نتائج تحميل التباين األحادي  (45جدول رقم )
ن حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في استجابات المبحوثي

 صفة الممكية لممشروعتعزى إلٍ  قطاع غزة  

 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
ية أصحاب المشاريع التجار 
 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.189 2 0.095 
1.015 

 
0.363 

داخل  
 المجموعات

37.932 407 0.093 

  409 38.121 المجموع
 
 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ 
صفة المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب 

ك يتبيف أف القيمة  (45  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة   الممكية لممشروع
مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ ذات  1.15كىي اكبر مف  0.363االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب ية داللة إحصائ
صفة تعزل إلى  05.0عند مستكل داللة قطاع غزة ا جنكب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 الممكية لممشروع

ك ممكية أسرة أك ممكيػة شػركة يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف صفة ممكية المشركع سكاء ممكية فردية أ
ال تظيػػر اخػػتالؼ بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ المعكقػػات االداريػػة فكػػؿ ممكيػػة مػػف ىػػذه 

  كمػػػا أف العديػػػد مػػػف  المشػػػركعات  الممكيػػػات تكاجػػػو نفػػػس المشػػػاكؿ كالظػػػركؼ التػػػي تكاجييػػػا األخػػػرل
  التجارية الصغيرة كانت بمثابة ممكية أسرة في األساس  
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندذات داللو إحصائية  كجد فركؽت -
 قطاع غزة ا   تعزل جنكب ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 نوع  تمويل المشروعإلى 

 
بين متوسطات  (One Way ANOVA ): يوضح  نتائج تحميل التباين األحادي (46جدول رقم )

استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
 قطاع غزة   تعزى إلٍ نوع  تمويل المشروعجنوب 

 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

دارية التي تواجو المعوقات اإل
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.294 4 0.074 
0.787 

 
0.534 

داخل  
 المجموعات

37.827 405 0.093 

  409 38.121 المجموع
 
 

ا   بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ 
نوع  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

ك يتبيف أف القيمة  (46  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة  تمويل المشروع 
يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ ذات مما  1.15كىي اكبر مف  0.534االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب داللة إحصائية 
نوع  تمويل تعزل إلى  05.0عند مستكل داللة قطاع غزة ا جنكب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 المشروع

ف العديػػػد مػػػف ركاد المشػػػركعات التجاريػػػة الصػػػغيرة يفضػػػمكف التمكيػػػؿ كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أ
الشخصػػي عػػف غيػػرة مػػف األنػػكاع االخػػرل لمتمكيػػؿ   حيػػث يبتعػػد العديػػد مػػنيـ عػػف تمكيػػؿ البنػػكؾ بسػػبب 

كألف العديد أيضا مف ركاد تمػؾ المشػاريع يمتنعػكف عػف التمكيػؿ الفكائد المرتفعة كصعكبة الحصكؿ عمية 
 عي دينية  مف قبؿ البنكؾ لدكا
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندركؽ ذات داللو إحصائية تكجد ف -
 قطاع غزة ا   تعزل جنكب ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 عدد الدورات التي أخذتيا لممشروعإلى 

 
بين متوسطات  (One Way ANOVA )التباين األحادي  : يوضح  نتائج تحميل(47جدول رقم )

استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
 قطاع غزة   تعزى إلٍ عدد الدورات التي أخذتيا لممشروعجنوب 

 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 قطاع غزة جنوب الصغيرة في

بين 
 المجموعات

0.964 5 0.193 
2.095 

 
0.065 

داخل  
 المجموعات

37.158 404 0.092 

  409 38.121 المجموع
 
 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  تبار الفركؽ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الخ
عدد المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

ك  (47  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة  الدورات التي أخذتيا لممشروع 
مما يدؿ  عمى عدـ  1.15كىي اكبر مف  0.065االحتمالية لجميع المحاكر تساكم  يتبيف أف القيمة

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
تعزل  05.0عند مستكل داللة قطاع غزة ا  جنكب تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في

 عدد الدورات التي أخذتيا لممشروعإلى 

( التػػي تظيػػر أنػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػة احصػػائية بػػيف 2007كتتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع دراسػػة القكقػا )
حػػػكؿ أثػػر التػػػدريب عمػػػى المشػػػاريع الصػػغيرة يعػػػزل إلػػػى عػػػدد الػػػدكرات  متكسػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيف

أف أصػػحاب المشػركعات التجاريػػة الصػغيرة يسػػتطيعكا تحديػػد  التدريبيػة ك يعػػزك الباحػث ىػػذه النتيجػة إلػػى
  عدد الدكرات التي ىـ بحاجة الييا كؿ حسب طبيعة العمؿ التجارم الذم يقكمكا بو 
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندركؽ ذات داللو إحصائية تكجد ف -
 قطاع غزة ا   تعزل جنكب ريع التجارية الصغيرة في ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشا

 مجال الدورات التي تمقيتياإلى 

 
بين متوسطات  (One Way ANOVA ): يوضح  نتائج تحميل التباين األحادي  (48جدول رقم )

استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
 ع غزة   تعزى إلٍ مجال الدورات التي تمقيتياقطاجنوب 

 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 قطاع غزةجنوب الصغيرة في 

بين 
 المجموعات

0.757 5 0.151 
1.638 

 
0.149 

داخل  
 المجموعات

37.364 404 0.092 

  409 38.121 المجموع
 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ 
مجال المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

ك يتبيف أف  (48  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة  تمقيتيا  الدورات التي
مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ  1.15كىي اكبر مف  0.149القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

لتي تكاجو بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية اذات داللة إحصائية 
تعزل إلى  05.0عند مستكل داللة قطاع غزة ا  جنكب أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في

 مجال الدورات التي تمقيتيا

( التػػي تظيػػر أنػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػة احصػػائية بػػيف 2007كتتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع دراسػػة القكقػا )
أثػػر التػػدريب عمػػى المشػػاريع الصػػغيرة يعػػزل إلػػى مجػػاؿ الػػدكرات متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ 

اختيػار التدريبية ك يعزك الباحث ىػذه النتيجػة إلػى أف أصػحاب المشػركعات التجاريػة الصػغيرة يسػتطيعكا 
( 2004الػػدكرة المناسػػبة ليػػـ حسػػب طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ رائػػد مشػػركع فػػييـ كىػػذه يخػػالؼ دراسػػة المػػدىكف )

 مشاريع كالمدراء ال يتـ تحديد الدكرة المناسبة لطبيعة عمميـ  الذم تشير إلى أف ركاد ال
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 =مستوى  عندركؽ ذات داللو إحصائية تكجد ف -
 قطاع غزة ا   تعزل جنكب ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 المشروععدد العاممين في إلى 

 
بين متوسطات  (One Way ANOVA ): يوضح  نتائج تحميل التباين األحادي  (49جدول رقم )

استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 
 قطاع غزة   تعزى إلٍ عدد العاممين في المشروعجنوب 

 

مجموع  مصدر التباين البيان
مربعاتال  

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 قطاع غزة جنوب الصغيرة في

بين 
 المجموعات

0.069 2 0.035 
0.370 

 
0.691 

داخل  
 المجموعات

38.052 407 0.093 

  409 38.121 المجموع
 
 
 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  اـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ تـ استخد
عدد المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

ك يتبيف أف  (49رقـ )   كالنتائج مبينة في جدكؿ05.0عند مستكل داللة   العاممين في المشروع
مما يدؿ  عمى عدـ كجكد فركؽ  1.15كىي اكبر مف  0.691القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو ذات داللة إحصائية 
تعزل إلى  05.0اللة عند مستكل دقطاع غزة ا جنكب أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 عدد العاممين في المشروع

 4كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف عػػدد العػػامميف فػػي المشػػركع التجػػارم تكػػكف فػػي الغالػػب أقػػؿ مػػف 
عمػػاؿ ألف المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة بشػػكؿ عػػاـ ال تحتػػاج إلػػى أيػػدم عاممػػو كبيػػرة مثػػؿ المصػػانع 

 الزراعية كغيرىا مف المشركعات 
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بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ  α 0.05 = مستوى عندركؽ ذات داللو إحصائية تكجد ف -
إلى  ا  المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا   تعزل 

 طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشروع

 

بين متوسطات  (One Way ANOVA )التباين األحادي : يوضح  نتائج تحميل (50جدول رقم )
استجابات المبحوثين حول    المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في 

 قطاع غزة   تعزى إلٍ طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشروع
 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 يمةق
  F   

القيمة 
 الحتمالية

المعوقات اإلدارية التي تواجو 
أصحاب المشاريع التجارية 

 الصغيرة في قطاع غزة

بين 
 المجموعات

0.233 5 0.047 
0.497 

 
0.779 

داخل  
 المجموعات

37.888 404 0.094 

  409 38.121 المجموع
 
 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  لفركؽ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار ا
طريقة المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا تعزل إلى 

 (51  كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة   اكتساب الخبرة في بداية المشروع
مما يدؿ  عمى عدـ  1.15كىي اكبر مف  0.779االحتمالية لجميع المحاكر تساكم ك يتبيف أف القيمة 

بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا  المعكقات اإلدارية التي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
إلى تعزل  05.0عند مستكل داللة تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في قطاع غزة ا 

 طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشروع

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف طريقة اكتساب الخبرة في بداية المشركع تختمؼ مف شخص ألخػر   
كما أنو يتـ تحديد طريقة اكتساب الخبرة حسب طبيعة عمؿ كؿ مشركع مػف المشػاريع التجاريػة الصػغيرة 

 في جنكب قطاع غزة  
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 دسالفصل السا
 

 النتائج والتوصيات
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 مقدمة :
 

كفقرات  محاكر ضحيا تحميؿك لتي تكصمت إلييا الدراسة كالتي ىذا الفصؿ أىـ النتائج اسكؼ نستعرض 
كىك التعرؼ  لمدراسة  تي يُؤمؿ مف خالليا تحقيؽ اليدؼ الرئيسيراسة  كأىـ التكصيات المقترحة الالد
كمعرفة    صحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنكب قطاع غزةالمعكقات اإلدارية التي تكاجو أ عمى

اإلدارية التي تكاجو أصحاب    كمعرفة المشاكؿ المشركعمدل تأثير المشاكؿ اإلدارية عمى زيادة ربحية 
الخاصة  بعض التكصيات   كما سيتـ اقتراحالمشاريع التجارية الصغيرة في مرحمة تأسيس المشركع 

غزة   كالعمؿ عمى تقميص  التي تكاجو أصحاب المشاريع الصغيرة في جنكب قطاع بالمعكقات اإلدارية
 تمؾ المعكقات 

 
 النتائج   -4
 

 :أىميا كان والتي النتائج من العديد إلٍ الدراسة ىذه خمصت
 

 التدريب الميني لصاحب المشروع :بمحور  النتائج الخاصة أوًل: 
 

 أصػػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة فػػػي  يسػػػاعد التػػػدريب المينػػػي أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف
%   حيػث يحػدد أصػحاب 83.9بنسػبة  جنكب قطاع غزة عمى زيادة نسبة الربحية فػي المشػركع

  دقة كعناية لممجاؿ الذم يعمؿ بو المشاريع الحاجة التدريبية بكؿ
 

 برة كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة أف أصحاب المشركعات يكاجيكف صػعكبات فنيػة   خاصػة بػالخ
%   حيػث يعػاني الكثيػر مػف ركاد 73.2كالممارسة المالئمة فػي مرحمػة تأسػيس المشػركع بنسػبة 

خصكصػػا فػػي مرحمػػة اإلنشػػاء المشػػاريع الصػػغيرة مػػف قمػػة الخبػػرة بطبيعػػة المشػػركع المقػػدـ عميػػو 
 كالتأسيس 

 
 أظيرت أيضا نتائج الدراسة أف أصػحاب المشػاريع التجاريػة الصػغيرة بحاجػة إلػى تػدريب خػاص   

%   حيػػث يفتقػػد الكثيػػر مػػف ركاد 74.9بمجػػاؿ العمػػؿ الػػذم يقكمػػكف بػػو فػػي مشػػركعاتيـ بنسػػبة 
المشاريع إلى التدريب المالئـ الذم يستطيع مف خالؿ صاحب المشركع التغمب عمى العديد مف 

 المعكقات التي تكاجييـ في أعماليـ اليكمية 
 



131 

 

 
 : المنافسةالنتائج الخاصة بمحور  ثانيًا:       

 
  بينػػػت الدراسػػػة أف انقطػػػػاع التيػػػار الكيربػػػػاء باسػػػتمرار يعتبػػػػر عػػػائؽ أمػػػػاـ المشػػػركعات التجاريػػػػة

%   حيػث يعػاني العديػد مػف أصػحاب 89.8الصغيرة   حيث يحد مػف منافسػتيا كتقػدميا بنسػبة 
مف ىذه الظاىرة التي تعيؽ أعماليـ اليكمية   كمػف ىػذه المشػاريع التػي تتػأثر  التجارية المشاريع
التجاريػػػة كالعديػػػد مػػػف المحػػػالت  تكالسػػػكبر ماركػػػامباشػػػر محػػػالت الحمكيػػػات كالبقػػػاالت بشػػػكؿ 

لتسػػييؿ عمميػػا خصكصػػا فػػي فتػػرة الميػػؿ مثػػؿ  بتشػػغيؿ المكلػػدات الكيربائيػػة األخػػرل التػػي تقػػكـ
 محالت المالبس كىذا يككف بمثابة العبء اإلضافي في التكمفة 

 مػػػى امػػػتالؾ مكػػػاف جيػػػد يعتبػػػر عػػػائؽ أمػػػاـ أظيػػػرت الدراسػػػة أف عػػػدـ قػػػدرة المشػػػاريع الصػػػغيرة ع
حيث يعتبر المكػاف المالئػـ كسػيمة %   83.4منافسة األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف بنسبة 

 جيدة لزيادة نسبة البيع كالربح في أف كاحد 
 

  أظيػػرت الدراسػػة أف كثػػرة المنافسػػيف فػػي المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة  تشػػكؿ عقبػػة أمػػاـ صػػاحب
%   حيػػػػث يعػػػػاني العديػػػػد مػػػػف أصػػػػحاب المشػػػػاريع مػػػػف ىػػػػذه المشػػػػكمة 81.6سػػػػبة المشػػػػركع بن

 كيعتبركنيا أنيا تقؿ مف تقدـ المشركع كنمكه  
 

 : أىمية رأس المال في المشروعالنتائج الخاصة بمحور  ثالثًا:      
 

 قمػػة رأس المػػاؿ فػػي مرحمػػة تأسػػيس المشػػركع يعتبػػر عقبػػة فػػي طريػػؽ  أظيػػرت الدراسػػة أيضػػا أف
%   حيػػػػث يعتبػػػػر حجػػػػـ رأس المػػػػاؿ 88.9لمشػػػػركع كتكسػػػػيع أنشػػػػطتو كمنتجاتػػػػو بنسػػػػبة نجػػػػاح ا

 المناسب لطبيعة كؿ مشركع ميـ جدان في نجاح المشركع كاستمراره  
 

    كلػػيس رأس المػػاؿ بينػػت الدراسػػة أيضػػا أف الخبػػرة ليػػا دكر كبيػػر فػػي نجػػاح المشػػركع كاسػػتمراره
 %  81.5بة كحدة كاؼ  لنجاح المشركع التجارم الصغير بنس

 
  أظيرت الدراسة أف الضمانات كالكفاالت التي تطمبيا البنكؾ في قطػاع غػزة تعتبػر بمثابػة عػائؽ

أمػػػاـ نجػػػاح المشػػػركعات التجاريػػػة الصػػػغيرة   كمػػػا أف السياسػػػات البنكيػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة تشػػػكؿ 
اتيـ   عائؽ أماـ حصكؿ العديد مف ركاد المشاريع التجارية عمى الماؿ الػالـز لمبػدء فػي مشػركع

مػػػف حيػػػث ارتفػػػاع نسػػػبة الفائػػػدة كالبيركقراطيػػػة التػػػي يعتمػػػدىا البنػػػؾ فػػػي التعامػػػؿ مػػػع أصػػػحاب 
 المشاريع الصغيرة  
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 :اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع النتائج الخاصة بمحور رابعًا:        

 
 سػػجيؿ الصػػغيرة ال يرغبػػكف فػػي ت أظيػػرت الدراسػػة أف العديػػد مػػف أصػػحاب المشػػركعات التجاريػػة

%   حيػػػػث يشػػػػكك الكثيػػػػر مػػػػف 84.3كتػػػرخيص مشػػػػاريعيـ  بسػػػػبب الضػػػػرائب المرتفعػػػػة بنسػػػػبة 
   ـ(2112) المشركعات التجارية الصغيرة مف قمة البيع كالشػراء فػي اآلكنػة األخيػرة  أصحاب 

مع حجـ البيع كالشراء فتككف ىنا بمثابة عػائؽ أمػاـ المفركضة حيث ال يتناسب حجـ الضريبة 
 كنجاحة   تقدـ المشركع

 
 

 :التسويق   النتائج الخاصة بمحور خامسًا:        
 

  أظيػػرت الدراسػػة أف أصػػحاب المشػػركعات التجاريػػة الصػػغيرة فػػي جنػػكب قطػػاع غػػزة يحرصػػكف
%   حيػث يػدرؾ أصػحاب المشػاريع التجاريػة 96.9بنػاء عالقػات طيبػة مػع الزبػائف بنسػبة  عمى

األساس في نجاح المشركع كزيػادة نسػبة الربحيػة أف بناء عالقات طيبة مع الزبائف ىك  الصغيرة
 يكجد اىتماـ كبير بيذا المجاؿ  فيو   لذلؾ

      
  تشػػير الدراسػػة أف مكقػػع المشػػركع كتحػػديث المنػػتج باسػػتمرار لػػو دكر عمػػى زيػػادة عمميػػة التسػػكيؽ

%   كػػذلؾ ييػػتـ أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة بمكقػػع المشػػركع   حيػػث يقكمػػكا بػػدفع 92.5بنسػػبة 
لغ كبيرة في استئجار المحػالت التجاريػة ذات المكػاف المالئػـ لعمميػة تسػكيؽ منتجػاتيـ بشػكؿ مبا

 سريع 
 

  تزيد   تزداد في كقت حصكؿ المكظفيف عمى ركاتبيـ   حيثأف فترة التسكيؽ بينت الدراسة أيضا
ي كقػػػت حصػػػكؿ المػػػكظفيف عمػػػى فتػػػرة التسػػػكيؽ لػػػدل أصػػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة فػػػ

  التسكيؽ في قطاع غزة    تحريؾ حركة  كىذا يدؿ عمى أف الركاتب تشكؿ نسبة كبيرة في ركاتبيـ
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 :تطوير أساليب العمل اإلداري النتائج الخاصة بمحور سادسًا:        

 
  ( مػػػف أصػػػحاب المشػػػاريع التجاريػػػة الصػػػغيرة ييتمػػػكف بشػػػكؿ 86.8أظيػػػرت الدراسػػػة بػػػأف ) %

يظيػػر اىتمػػاـ أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة بأحػػد جكانػػب أسػػاليب المنػػتج الػػذم يبيعكنػػو   كىػػذا 
 العمؿ اإلدارم كىك كيفية جذب الزبكف لشراء المنتج )تسكيؽ المنتج(  

 
 ( مف أصحاب المشػاريع التجاريػة الصػغيرة فػي جنػكب قطػاع غػزة   81.3تشير الدراسة بأف )%

لمتابعػػة شػػركع جيػػد كبيػػر يحرصػػكف عمػػى التفػػرغ الكامػػؿ إلدارة مشػػاريعيـ   حيػػث يحتػػاج كػػؿ م
 أنشطتو باستمرار مف أجؿ نجاح المشركع كتحقيؽ الربحية المطمكبة في النياية 

 
 ( مػػف أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة فػػي جنػػكب قطػػاع 81.6كمػػا تظيػػر الدراسػػة بػػأف )%

غػػػزة يقكمػػػكف بفصػػػؿ أمػػػكاؿ المشػػػركع عػػػف أمػػػكاليـ الخاصػػػة   مػػػف أجػػػؿ معرفػػػة الػػػربح الصػػػافي 
 كمعرفة نفقات المشركع كمصركفاتو لممشركع 

 
  0.05 =عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة أيضا أظيرت الدراسة α  بيف

 متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ ا المعكقات اإلدارية التػي تكاجػو أصػحاب المشػاريع التجاريػة
 لعمر  الحالة االجتماعيػة   المؤىػؿالصغيرة في جنكب قطاع غزة ا تعزل إلى المتغيرات التالية ) ا

 العممي   عدد سنكات الخبرة   عمر المشركع   نكع المشركع التجارم   حجـ رأس الماؿ ( 
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 التوصيات  -3
 

الحػد مػف المعكقػات التػي مف خالؿ نتائج الدراسة السابقة يمكف كضػع بعػض التكصػيات التػي تسػيـ فػي 
  غيرة في جنكب قطاع غزة كىي عمى النحك التالي :تكاجو أصحاب المشاريع التجارية الص

 

 بمجاؿ خاصة التدريبية ال دكرات الالصغيرة بحضكر  التجارية ضركرة اىتماـ أصحاب المشركعات -1
 العمؿ مف أجؿ تطكير أنفسيـ مينيا كمعرفيا عف طبيعة األعماؿ التي يقكمكا بيا       
 
     المنتجات المستكردة ى يككف عمى مستكلبدعـ كتطكير المنتج المحمي حتاالىتماـ  -2
 
ك ضركرة تكفير بنية تحتية تساعد المشركعات الصغيرة عمى المنافسة بشكؿ أفضؿ    العمؿ عمى  -3

 الظركؼ الخاصة بكؿ مشركع مف خالؿ الزيارات الميدانية ألصحاب تمؾ المشاريع مف أجؿ معرفة
 تكاجييا ككضع الحمكؿ المناسبة لحؿ المشاكؿ التياالطالع المباشر عمييا كمعرفة المعكقات التي 

 تعاني منيا تمؾ المشركعات 
  
 الصغيرة أك العمؿ  التجارية اب المشاريعالقركض الحسنة ألصح منح تسييؿبالبنكؾ  ضركرة قياـ -4
اإلجراءات  كالعمؿ عمى التخمص مف   التجارية المرابحة الغير مجحفة ألصحاب المشاريع نظاـب   
رضيا ينية كالصعكبات التي يكاجييا أصحاب المشاريع مف كفاالت كغيرىا مف المعكقات التي تفالركت

 البنكؾ العاممة في قطاع غزة 
 
تكفير ىيئة أك دائرة أك حتى كزارة تقكـ بمتابعة المشركعات الصغيرة   الف ىذه  العمؿ عمى-5

الجيات الحككمية في قطاع غزة بدعـ أك كضركرة اىتماـ لممشركعات الكبيرة    النكاةالمشركعات تعتبر 
  تشجيع إقامة المشركعات التجارية الصغيرة
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لة الخسارة أك تمؼ تكفير التعكيض الالـز لممشركعات الصغيرة في حا العمؿ عمى ضركرة -6
مما يؤدم إلى عدـ  سنكيُا اد المشاريع الصغيرة في قطاع غزة يخسر الكثير مف ركّ    حيثالمنتجات

اد العمؿ التجارم مرة أخرل بسبب عدـ كجكد جيات رقابية تقدـ الدعـ االستشارم كالمالي لركّ  لتيـمزاك 
 المشاريع الصغيرة 

المشركعات الصغيرة في قطاع غزة بعمؿ حمالت دعائية بشكؿ دكرم ضركرة اىتماـ أصحاب  -8
ك اإلنترنت لمتركيج عف التمفاز أك الصحؼ المحمية أطكاؿ السنة لمتركيج عف منتجاتيـ   كاستخداـ 

 منتجاتيـ  
خطة  متالؾباقطاع غزة  جنكب الصغيرة في التجارية صحاب المشركعاتكما تكصي الدراسة أ -9

لممشركع الصغير مف أجؿ النظاـ في العمؿ كالبعد عف العشكائية كالتخطيط المسبؽ لحيثيات  مكتكبة
 العمؿ في ىذه المشركعات 

 

 

 ثالثًا: دراسات مقترحة 
 

 ب المشركعات الصغيرة في قطاع غزة المعكقات البيئية التي تكاجو أصحا -1

 المعكقات األسرية التي تكاجو أصحاب المشركعات الصغيرة في قطاع غزة  -2

  اإلنشاءالمعكقات التمكيمية التي تكاجو أصحاب المشركعات الصغيرة في قطاع غزة في مرحمة  -3

 اب المشركعات الصناعية الصغيرة في قطاع غزة المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصح -4

 المعكقات اإلدارية التي تكاجو أصحاب المشركعات الزراعية الصغيرة في قطاع غزة  -5

 عالقة المشركعات الصغيرة بالمشركعات الكبيرة في قطاع غزة  -6

 المشركعات الصغيرة تعتبر بيئة مناسبة لالبتكار كاإلبداع  -7

 ماد عمى الذات مف خالؿ العمؿ في المشركعات الصغيرة في قطاع غزة نشر ثقافة االعت -8
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 المراجع
 
 
 

 العربية المراجع    :أولً 
 األجنبية المراجع  : ثانياً 
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 أوًل:   المراجع العربية  

 
 دوريات وأبحاث وأوراق عمل  -1
 
يتيــا فــي الحــد مــن مشــكمة البطالــة فــي المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة وأىمأبػػك جػػزر   فػػكزم   ا  -

ا   كرقة عمؿ   مقدمة إلي مؤتمر تنمية كتطكير قطػاع غػزة بعػد االنسػحاب اإلسػرائيمي   كميػة فمسطين 
  2006التجارة   الجامعة اإلسالمية   غزة  

 
 ا   كرقة عمؿ   بدكف تاريخ   التحديات التي تواجو المشاريع الصغيرةأبك رضكاف   عماد    -
 
ا   كزارة التجػارة الخارجيػة  مستقبل المشروعات الصغيرة في مصرالسرج   حسيف عبد المطمب   ا ا -

  2006(   مطابع مؤسسة األىراـ   القاىرة   229كالصناعة   كتاب األىراـ االقتصادم   العدد )
 
سـة نحـو أسـاليب حديثـة فـي تمويـل المشـاريع الصـغيرة فـي قطـاع غـزة ودراالبحيصػي   عصػاـ   ا  -

مػػؤتمر تنميػػة كتطػػكير بحػػث مقػػدـ إلػػي ا    اســتطالعية ألصــحاب المشــروعات الصــغيرة فــي قطــاع غــزة
المنعقػد فػي كميػة التجػارة   الجامعػة اإلسػالمية   غػزة   فمسػطيف    قطاع غػزة بعػد االنسػحاب اإلسػرائيمي

2006  
مكانالجيػػاز المركػػزم ل حصػػاء الفمسػػطيني   ا  - ا  كرقػػة  يــات التطــويرالواقــع التجــاري لقطــاع غــزة وا 

  2006عمؿ   الجامعة اإلسالمية   فمسطيف   
 
واقع الصناعة في محافظة طولكرم من وجية نظر رجال األعمال والتجار الصكيص   خالد   ا  -

ا   مجمة الجامعة االسالمية   المجمد التاسع عشر    )المشكالت والحمول المقترحة ( دراسة ميدانية
  2011مسطيف   (   غزة   ف2العدد )

 
مكتبػػة  ا  المــدخل إلــٍ البحــث فــي العمــوم الســموكية فــي العمــوم الســموكية    صػػالح حمػػد  العسػػاؼ -

  1995   الرياض  العبيكاف
 
ا   دراسػة  تقيـيم الممارسـات اإلداريـة لـدى المنشـآت العائميـة فـي قطـاع غـزةالفرا   ماجد محمػد  ا   -

  2005(   جامعة طنطا   1دد )تطبيقية   مجمة التجارة كالتمكيؿ   الع
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ــة القتصــاديةالفميػػت   عػػكدة   ا  - ــي التنمي ــي قطــاع غــزة ودورىــا ف ا   مجمػػة  المشــاريع الصــغيرة ف

 ـ  2011الجامعة اإلسالمية   المجمد التاسع عشر  العدد الثاني   
 
ـــــالمحػػػػػركؽ   مػػػػػاىر حسػػػػػف   مقابمػػػػػة   أييػػػػػاب   ا   -      االمشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة أىميتي

  2006ا  مركز المنشآت الصغيرة كالمتكسطة   عماف   األردف   ومعوقاتيا
 
  بعــض التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي مجــال تنميــة وتطــوير المشــاريع الصػػكص   سػػمير زىيػػر    -

ا   نمػػاذج يمكػػف االحتػػذاء بيػػا فػػي فمسػػطيف   دراسػػة الكتركنيػػة   قمقيميػػة   الضػػفة  الصــغيرة والمتوســطة
  2010  الغربية 

 
ا  بحػث مقػدـ إلػي  معوقات الستثمار الخارجي فـي قطـاع غـزةالنمركطي   خميؿ   الفرا   ماجػد   ا  -

  2005المؤتمر العممي األكؿ المنعقد في كمية التجارة   الجامعة اإلسالمية   غزة   فمسطيف   
 
 خاصة إشارة مع) يياف الذاتية والتحديات ماىيتيا : الصغيرة المشروعاتالكادم   محمكد   ا  -

 جامعةيا   افريق شماؿ اقتصاديات ك العكلمة مخبر    الممتقي الدكلي  (  األردن في التنمية في لدورىا
   2006  الجزائر     بكعمي بف حسيبة

 
ا   كرقة عمؿ   الجامعػة اإلسػالمية   غػزة    التنمية القتصادية في قطاع غزةبسيسك   نبراس    ا  -

  2006فمسطيف   
 
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل في المالية والمؤسسات البنوك دورحداد   مناكر ا   -
  ياافريق شماؿ اقتصاديات ك العكلمة مخبر  الممتقى الدكلي     (  والجزائر األردن تجربة من إضاهات)

   2006  الجزائر     بكعمي بف حسيبة جامعة
 
المعوقات التي تواجو فرع صناعة النسيج والمالبس في قطـاع غـزة المشاكل و  اعكدة   فؤاد محمد   -

  كرقة عمؿ   مقدمة إلي مؤتمر تنمية كتطكير قطاع غزة بعد االنسحاب ا  والسبل المقترحة لمعالجتيا
   2006اإلسرائيمي   كمية التجارة   الجامعة اإلسالمية   غزة  
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ا    صغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد قطاع غـزةأىمية المشاريع الدكيكات   محمكد اشنيكر   ا  -
كرقػػة عمػػؿ   مقدمػػة إلػػي مػػؤتمر تنميػػة كتطػػكير قطػػاع غػػزة بعػػد االنسػػحاب اإلسػػرائيمي   كميػػة التجػػارة   

  2006الجامعة اإلسالمية   غزة  
 
نحــو سياســات محفــزة لتــوفير التمويــل المناســب لمنشــآت األعمــال الصــغيرة عبػػد الكػػريـ   نصػػر   ا  -
  معيػػػػد أبحػػػػاث السياسػػػػات االقتصػػػػادية الفمسػػػػطيني   القػػػػدس   كراـ اهلل    متوســــطة الفمســــطينية  وال

2010  
 
عبد اليادم  عزت   عقؿ   منتيى   النحاس   زكريا   ا دكر المنظمات األىمية الفمسطينية في دعـ  -

 فمسطيف   بدكف تاريخ    كتطكير قطاع المشاريع الصغيرة ا   مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء   راـ اهلل  
 
مشاكل المنشآت الصـغيرة جـدًا والصـغيرة والمتوسـطة فـي عطياني   نصر  الحاج عمي   سارة   ا   -

 2009  معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني   القدس كراـ اهلل    فمسطين  
 
العممي  مفيكمو  أدكاتو  ـ( البحث 2001عبيدات  ذكقاف  كعدس  عبد الرحمف  كعبد الخالؽ  كايد) -

 كأساليبو  عماف: دار الفكر 
 
 2007ا  كرقة عمؿ    أسباب فشل المشاريع الصغيرةجميؿ   إبراىيـ مركاف  ا  -
 
   راـ اهلل   مشروع النشر وتحميل لبيانات التعداد(   2010جياز اإلحصاء المركزم الفمسطيني ) -
 فمسطيف     
   راـ اهلل   فمسطيف  التعداد العام لممنشآت(   2004طيني )جياز اإلحصاء المركزم الفمس  -
 
 ـ2003   غزة   فمسطيف    القدس المفتكحة ا    مناىج البحث العمميدياب   سييؿ   ا   -
 
دار  ا  مبـــادئ اإلحصـــاه واســتخداماتيا فـــي مجـــالت الخدمـــة الجتماعيـــة ا  كشػػؾ  محمػػد بيجػػػت -

  1996  مصر    اإلسكندرية الطباعة الحرة
 

   )الستثمار( في المدن الصناعية الفمسطينية : معوقاتو ، مقداد   محمد   القدرة   محمد    -
 ا   مجمة الجامعة  طموحاتو وأثرة في توفير فرص العمل )دراسة حالة : مدينة غزة الصناعية (   
  2009(  غزة   فمسطيف   2االسالمية   المجمد السابع عشر   العدد )   
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  ا  دور قطــاع األعمــال الصــغيرة فــي شــمال فمســطين الخصــائص والحتياجــاتكؿ   باسػػـ   ا حػػكم -
  2003(   غزة   فمسطيف   2مجمة الجامعة اإلسالمية   المجمد الحادم عشر   العدد )

 
ا   كرقة عمؿ  دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخفيف أزمة البطالةمنظمة العمؿ العربية   ا  -

  2009ممنتدل العربي لمتشغيؿ   بيركت   مقدمة ل
 
    برنػامج إرادة   عمػاف    األردفا  إدارة المشاريع الصغيرةمؤسسة الطرؽ المثالية لالستشػارات   ا  -

2007  
ــي تطــوير أعمــال المنشــآت   ا  آخػػركفمينػػد   حامػػد   أبػػك ىػػنطش   إبػػراىيـ   ك  - ــدول ف تجــارب ال

  معيػػػػد أبحػػػػاث السياسػػػػات االقتصػػػػادية ا : دروس لفمســــطين  الصــــغيرة جــــدًا والصــــغيرة والمتوســــطة
  2009الفمسطيني   القدس ك راـ اهلل   فمسطيف   

 
 ورؤيـة واقـع  :فمسـطين فـي الصـغيرة المشـاريع غػازم  الصػكراني  ك أحمػد الفتػاح عبػد اهلل  نصػر -

  2005   الكتركنية نسخة فمسطيف  عمؿ  كرقة     نقدية
 
 و العربية الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تواجو التي التحديات  نعيمة   بركدم    -

 شماؿ اقتصاديات ك العكلمة مخبرا   الممتقى الدكلي    العالمية المستجدات مع التكيف متطمبات
   2006  الجزائر     بكعمي بف حسيبة جامعةيا   افريق
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 الرسائل العممية : -
 
المعوقــات التصــال اإلداري المــؤثرة عمــٍ أداه العــاممين فــي جــوازات المجيػػد   ا   آؿ الشػػيخ   عبػػد  -

ا   أطركحة ماجستير   جامعة نايؼ العربيػة لمعمػـك األمنيػة   المممكػة العربيػة السػعكدية  مدينة الرياض
  2011  
 
مػى المشػاريع   دراسػة تطبيقيػة ع ، دور التمويـل فـي تنميـة المشـاريع الصـغيرةالدماغ   حنيف جالؿ  -

فػي قطػاع غػزة   أطركحػة ماجسػتير   جامعػة األزىػر   NGOsالنسائية الممكلة مف مؤسسات اإلقراض 
  2008  غزة   

 
التحــديات الماليــة واإلداريــة التــي تواجــو المشــاريع الصــناعية الصــغيرة فــي الشػػريؼ   نػػكر ربحػػي    -

  2009غربية     أطركحة ماجستير   جامعة الخميؿ   الضفة ال مدينة الخميل
 
 برامج موظفي عمٍ تطبيقية دراسة - المجموعة بضمان اإلقراض منيجية   ديب سماح الصفدم  -

   غػزة   اإلسػالمية الجامعػة ماجسػتير  أطركحػة  فمسـطين فـي والدخـار المجموعـة بضـمان اإلقـراض
.2004   

 
 تقـويم األداه اإلداري لممشـاريع فاعميـةتحسين في  اإلستراتيجيةالعوامل  أثرالعبيدم   أمؿ سعكد    -
األكاديميػػػة العربيػػػة فػػػي   أطركحػػػة ماجسػػػتير   مشػػػركع اتطػػػكير منػػػاىج الرياضػػػيات كالعمػػػـك الطبيعيػػػة  

ي  الخميجػػػالتعػػػاكف شػػػركة العبيكػػػاف لألبحػػػاث كالتطػػػكير لصػػػالح مكتػػػب التربيػػػة العربػػػي لػػػدكؿ الػػػدنمارؾ  
2009..  

  
ــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة ، مــدى تــوفر مقومــات تطالعػػؼ   محمػػد محمػػكد   ا  - بيــق المعيــار ال

أطركحػػػة ماجسػػػتير   الجامعػػػة  دراســـة حالـــة المنشـــآت الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم فـــي قطـــاع غـــزة  
  2012اإلسالمية   غزة   

  
القكاسمة   ميسكف محمد   ا كاقع حاضنات األعماؿ كدكرىا في دعػـ المشػاريع الصػغيرة فػي الضػفة   -

  2010ة ماجستير   جامعة الخميؿ   الغربية ا   أطركح
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أثـر التـدريب عمـٍ أداه المشـروعات الصـغيرة والصـغيرة جـداً  فـي قطـاع القكقا  إبراىيـ عبد المجيد   -
  2007دراسة حالة   أطركحة ماجستير  الجامعة اإلسالمية  غزة   -غزة 
 
ز المشاريع اإلنشائية مـن واقـع تقيم العوامل اإلدارية المسببة في تأخير إنجاجماز   طارؽ عمي    -

  أطركحػػػػة دكتػػػػكراه   األكاديميػػػػة العربيػػػػة المفتكحػػػػة البيئــــة الداخميــــة لشــــركات المقــــاولت بدولــــة قطــــر
 ـ  2010بالدنمارؾ 

 
شػػػػاليؿ   فػػػػارس عبػػػػد الجػػػػكاد   ا األسػػػػاليب الكميػػػػة فػػػػي صػػػػنع القػػػػرار كحػػػػؿ المشػػػػكالت ا أطركحػػػػة  -

 ـ 2012ماجستير  الجامعة اإلسالمية   غزة   
 
دور التخطيط ومراقبة اإلنتاج في تنمية الصناعات الصغيرة ، دراسة حالة شرؼ   ىاني يكسؼ   ا  -

ا أطركحػة ماجسػتير   الجامعػة  الصناعات المعدنية العاممة في قطاع غزة من وجية نظر اإلدارة العميا
   2010     عزة اإلسالمية

 
ــل اإلســالفرحػػاف   محمػػد عبػػد الحميػػد   ا  - ا   دراسػػة ألىػػـ مصػػادر  مي لممشــروعات الصــغيرةالتموي

 بدكف تاريخ  األردف      لمعمـك التطبيقية التمكيؿ   أطركحة ماجستير   األكاديمية العربية
 
 فـي التنافسـية السياسـات عمـٍ الشـاممة الجـودة إدارة نظـام تطبيـق أثـرا قنػديؿ   باسػؿ فػارس    -

أطركحػة   اغـزة  قطـاع فـي الصـناعي القطـاع نشـآتم عمـٍ تطبيقيـة دراسـة"المنشـآت الصـناعية ، 
 ـ 2008غزة   ماجستير   الجامعة االسالمية   

 
واقع التمويل األصغر اإلسالمي وآفاق تطويره في فمسطين )دراسة تطبيقية عمٍ غانـ   محمد   ا  -

   2010ا   أطركحة ماجستير   الجامعة اإلسالمية   غزة    قطاع غزة (
 
،   العوامـل المـؤثرة عمـٍ إنتاجيـة الصـناعات الصـغيرة فـي فمسـطين   ، دراسـة  ماؿنكفؿ   محمد ج -

  2006أطركحة ماجستير   الجامعة اإلسالمية   غزة   تطبيقية عمٍ الصناعات في قطاع غزة ، 
 
ا   أطركحػة ماجسػتير    واقع وأفاق تنمية قطاع صناعة المالبس في فمسـطينكافي   ربا سػميـ   ا  -

  2011إلسالمية   غزة   الجامعة ا
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ى
ى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 غزة  -الجامعة اإلسالمية 
 يا كمية الدراســــــــــــــــــات العم

 ماجستير إدارة اإلعــــــــمال 
 
 
 

 استبانة
 األخ / األخت الفاضل/ة ...

ىالدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاته
 

  المعوقــات اإلداريــة التــي تواجــو أصــحاب المشــاريع يقػػـك الباحػػث بدراسػػة ميدانيػػة حػػكؿ 
 ا    قطاع غزة جنوب التجارية الصغيرة في

 االسػػػتبانةت ىػػػذه دارة األعمػػػاؿ   كقػػػد أعػػػدبغػػػرض الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي إد
بكػؿ دقػة  االسػتبانةخصيصا ليذا البحث   لذا أرجك مف سػيادتكـ التكػـر باإلجابػة عمػى ىػذه 

كعنايػػة بكضػػع عالمػػة كاحػػدة أمػػاـ اإلجابػػة التػػي تعبػػر عػػف كجيػػة نظػػركـ لمػػا يعػػكد بالفائػػدة 
خدـ فقػط ألغػراض البحػث إجابتكـ ستسػت عمى البحث العممي في فمسطيف    مؤكدا ن لكـ أفّ 

 العممي 
 

 كلكـ جزيؿ الشكر كالعرفاف
 الباحث                                                                    

 زكريا محمد زعرب                                                                      
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 البيانات الشخصية :
 في الخانة التي تنطبق عميك : (  Xيرجٍ وضع إشارة )

  أنثي        ذكر         الجنس 1

 العمر 2

        35 -31مف                      30 -26مف         سنة فأقؿ  25        
 

  سنة فأكثر   41            40 -36مف        

 غير ذلؾ        أعزب         متزكج           الحالة الجتماعية  3

 المؤىل العممي 4
 دبمـك متكسط        ثانكية عامة         أقؿ مف ثانكية         

 ماجستير          دبمـك عالي          بكالكريكس         

 عدد سنوات 5
 الخبرة 

 15 -11مف  10 - 6مف          سنكات فأقؿ  5        

  سنة فأكثر -21        20 - 16        

ــــــــوع المشــــــــروع  6 ن
 التجاري

 محؿ عطكر         بقالو أك ماركت           محؿ مالبس        

 غير ذلؾ)حدد(       محؿ  كمبيكتر         محؿ خضار كفكاكو        
___________ 

 عمر المشروع 7
 11 - 8مف         7 - 4مف         سنكات فأقؿ  3        

  فأكثر 16مف          15 - 12مف        

 رأس حجم  8
 المال

 أقؿ مف
5000 $ 

 مف
5001-10000$ 

 مف         
10001-15000$ 

 مف          
15001 - 50000$ 

 أكثر مف
50000$  
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9  
المشـــــــــــروع حســـــــــــب 
 األرض المقامة عمية

 إيجار ممؾ خاص        
 

10 
 صفة الممكية 

 لممشروع
 ممكية شركة         ممكية أسرة           ممكية فردية        

 نوع  تمويل المشروع  11
 مصرفي         عائمي           شخصي        

 غير ذلؾ )حدد( _______________          مؤسسات        

 عدد الدورات التي  12
 أخذتيا لممشروع 

 ثالث دكرات         دكرتاف          دكرة         

 لـ أتمقى أم دكرة         أكثر مف أربعو           أربع دكرات        

مجــــال الــــدورات التــــي  13
 تمقيتيا 

 مالية كمحاسبة          تسكيؽ          إدارة        

 غير ذلؾ)حدد(           حاسكب        
______________ 

 لـ أتمقى أم دكرة        

14 
عــــــدد العــــــاممين فــــــي 

 المشروع

  10  -  5          فأقؿ 4        

   فأكثر  11        

15 
 طريقة اكتساب 
 الخبرة في بداية

 المشروع

 مف دكرة تعميميو        مف األسرة           مف صديؽ        

 غير ذلؾ)حدد(           يكمية الممارسة ال         مف الجامعة        
 

_______________ 

 
 
 
 
 



151 

 

فيما يمي مجموعـة مـن الفقـرات وأمـام كـل فقـرة خمـس درجـات ل جابـة 
شدة ( أمام درجة اإلجابة التي تتوافق مع رأيك  x يرجٍ وضع إشارة )

ق ب
مواف

 

فق
موا

انا ً  
أحي

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

 مشروعأوًل:  التدريب الميني لصاحب ال

1- 
صػػػعكبات فنيػػػة    اجػػػو صػػػاحب المشػػػركع التجػػػارم الصػػػغيريك 

خاصػػػػػػػة بػػػػػػػالخبرة كالممارسػػػػػػػة المالئمػػػػػػػة فػػػػػػػي مرحمػػػػػػػة تأسػػػػػػػيس 
 المشركع  

     

2- 
 يحدد صاحب المشركع الصغير الحاجة التدريبية التي يحتاجيػا

  بكؿ دقة كعناية
     

ىنػػاؾ اىتمػػاـ كاضػػح مػػف أصػػحاب المشػػاريع التجاريػػة الصػػغيرة  -3
 بحضكر دكرات خاصة بمجاؿ العمؿ مف أجؿ تطكير أنفسيـ  

     

4- 
يسػػتطيع صػػاحب المشػػركع التجػػارم الصػػغير تحديػػد المشػػركع  

 المناسب مف البداية 
     

5- 
يحتػػػػاج صػػػػاحب المشػػػػركع التجاريػػػػة الصػػػػغير تػػػػدريب خػػػػاص  

 بمجاؿ العمؿ الذم يقـك بو في مشركعو 
     

6- 
دائػؾ فػي إدارة المشػركع كزيػادة يساعدؾ التدريب عمػى تحسػيف أ

 نسبة ربحية المشركع 
     

 ثانيًا:   المنافسة  
      كثر المنافسيف تشكؿ عقبة أماـ صاحب المشركع    -1

2- 
تشػػكؿ المنتجػػات الصػػينية كاإلسػػرائيمية عقبػػة أمػػاـ بيػػع المنػػتج  

 المحمي 
     

3- 
غيرة تػػكفر الحككمػػة بنيػػة تحتيػػة جيػػد تسػػاعد المشػػركعات الصػػ 

 المنافسة بشكؿ أفضؿ عمى 
     

4- 
يعتبر انقطاع التيار الكيربػاء باسػتمرار عػائؽ أمػاـ المشػركعات 

 التجارية الصغيرة عمى المنافسة كالتقدـ 
     

      تشكؿ األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف عقبة أماـ المشركع   -5

6- 
د يعتبػػػر عػػػدـ قػػػدرة المشػػػاريع الصػػػغيرة عمػػػى امػػػتالؾ مكػػػاف جيػػػ
 عائؽ أماـ منافسة األسكاؽ الشعبية كالباعة المتجكليف 

     

       اإلسرائيمية جاتبسيكلو مثؿ المنتيتـ تسكيؽ المنتج الكطني  -7
 ثالثًا:  أىمية رأس المال في المشروع    

 يسعى صاحب المشركع التجارم الصغير الحصكؿ عمى الماؿ -1
  أخرل غير البنكؾ الالـز لممشركع مف مصادر تمكيؿ 
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ير 
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   ثالثًا:  أىمية رأس المال في المشروع  

2- 
إلػى مؤسسػات غيػر حككميػة تقػـك بػدعـ يمجأ صػاحب المشػركع 

 المشركع التجارم في فترة تأسيس المشركع 
     

3- 
يعتمد صاحب المشركع التجارم الصغير عمى مصادر تمكيػؿ  

 ذاتية  لممشركع المقدـ عميو 
     

4- 
يعتبػػػر قمػػػة رأس المػػػاؿ فػػػي مرحمػػػة تأسػػػيس المشػػػركع عقبػػػة فػػػي 

 اتو طريؽ نجاح المشركع كتكسيع أنشطتو كمنتج
     

يعتبر الحصكؿ عمى رأس الماؿ الالـز ليس كحػدة كػاؼ  لنجػاح  -5
 المشركع التجارم الصغير 

     

6- 
يعتمػػػػػد صػػػػػاحب المشػػػػػركع التجػػػػػارم الصػػػػػغير عمػػػػػى القػػػػػركض 

 المقدمة مف البنكؾ العاممة في قطاع غزة 
     

7- 
تعتبر الضمانات كالكفػاالت التػي تطمبيػا البنػكؾ فػي قطػاع غػزة 

 عائؽ أماـ نجاح المشركعات التجارية الصغيرة   بمثابة
     

 رابعًا:   اإلجراهات الحكومية الخاصة بالمشاريع

1- 
يعتبر المشركع الصغير الخاص بػؾ مػرخص كمسػجؿ مػف قبػؿ 

 السمطات المعنية باألمر 
     

2- 
تقػػػػػػـك الحككمػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػات المعنيػػػػػػة بػػػػػػدعـ كتشػػػػػػجيع إقامػػػػػػة 

 ة في القطاع المشركعات التجارية الصغير 
     

ىناؾ العديد مف أصػحاب المشػركعات الصػغيرة ال يرغبػكف فػي  -3
 تسجيؿ كترخيص مشاريعيـ بسبب الضرائب المرتفعة 

     

4- 
يقػػـك صػػاحب المشػػركع الصػػغير بػػدفع الضػػرائب مػػرة كاحػػدة فػػي 

 السنة 
     

5- 
عنػػػدما يقػػػـك صػػػاحب المشػػػركع الصػػػغير بػػػنجراءات التػػػرخيص  

كع فػػنف دكائػػر التػػرخيص المعنيػػة بػػاألمر تكػػكف كتسػػجيؿ المشػػر 
 مكجكدة في مكاف كاحد 

     

6- 
تقػػػـك الجيػػػات الحككميػػػة بػػػدعـ كمسػػػاندة المشػػػركعات التجاريػػػة 
الصػػغيرة  كتقػػػديـ التعػػػكيض الػػالـز عنػػػدما تتعػػػرض لمخسػػػارة أك 

 الضعؼ  

     

7- 
تقػػػـك الحككمػػػة بمتابعػػػة المشػػػركع الصػػػغير بشػػػكؿ دكرم لػػػػتأكد  

 ة المنتجات كمطابقتيا لممكاصفات العالمية مف سالم
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فيما يمي مجموعـة مـن الفقـرات وأمـام كـل فقـرة خمـس درجـات ل جابـة 
شدة ( أمام درجة اإلجابة التي تتوافق مع رأيك x يرجٍ وضع إشارة )

ق ب
مواف

 

فق
موا

انا ً  
أحي

فق 
موا

ير 
غ

شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

 خامسًا:   التسويق
      كع الصغير في قطاع غزة بعممية التسكيؽ ييتـ صاحب المشر  -1

2- 
يقػػـك أصػػحاب المشػػاريع الصػػغيرة باستشػػارة ُأنػػاس ذك خبػػرة فػػي 

 مجاؿ التسكيؽ  
     

يعػػػرؼ أصػػػحاب المشػػػاريع حاجػػػة السػػػكؽ كرغبػػػات المسػػػتيمكيف  -3
 مف المنتجات المطمكبة طكاؿ السنة  

     

4- 
حػديث فػي عمميػة يكاكب المدير أك صاحب المنشػأة األسػمكب ال

 التسكيؽ كالتركيج لممنتج الخاص بيـ  
     

5- 
يسػػػػػتخدـ صػػػػػاحب المشػػػػػركع التمفػػػػػاز أك الصػػػػػحؼ المحميػػػػػة أك 

 اإلنترنت لمتركيج عف بضائعو التجارية 
     

6- 
يقػػـك صػػػاحب المشػػركع التجػػػارم بعمػػػؿ حمػػالت دعائيػػػة بشػػػكؿ 

 دكرم طكاؿ السنة لمتركيج عف منتجاتو 
     

7- 
ب المشػػركع  الصػػغير عمػػى بنػػاء عالقػػات طيبػػة يحػرص صػػاح 

 مع الزبائف 
     

8- 
يعتبػػر مكقػػع المشػػركع كتحػػديث المنػػتج باسػػتمرار لػػو دكر عمػػى 

 زيادة عممية التسكيؽ 
     

      تزيد فترة التسكيؽ في كقت حصكؿ المكظفيف عمى ركاتبيـ   -9
 سادسًا:  تطوير أساليب العمل اإلداري

      ة لممشركع الذم أنتمي إلية أك أعمؿ فيو  تكجد خطة مكتكب -1

أك أعمػػػؿ فيػػػو سػػػجالت إليػػػرادات كمصػػػركفات  أممكػػػويمتمػػػؾ المشػػػركع الػػػذم  -2
 المشركع 

     

3- 
يحػػرص صػػاحب المشػػركع الصػػغير عمػػى فصػػؿ أمػػكاؿ المشػػركع عػػف أمكالػػو 

  الخاصة
     

لتسػييؿ يحرص صاحب المشركع عمى تفكيض السمطات بيف أفراد المشػركع  -4
 العمؿ 

     

يحػػػػرص صػػػػاحب المشػػػػركع التجػػػػارم الصػػػػغير عمػػػػى التفػػػػرغ الكامػػػػؿ إلدارة  -5
 مشركعة 

     

      يستطيع صاحب المشركع الصغيرة القياـ بعمؿ دراسة جدكل لممشركع المقدـ عميو  -6
      ييتـ صاحب المشركع الصغيرة بشكؿ المنتج الذم يبيعو  -7
      المشركعات الصغيرة إلي البيع اآلجؿ)ديف(يمجأ أحيانا أصحاب  -8
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ى(2ملحقىرقمى)
 

ىاإلدتبانظأدماءىمحكمونى
 

 مكان العمل العمل السم الرقم
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  ماجد الفرا  دأ   -1
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  حمدم زعرب  دأ   -2
 غزة  –الجامعة االسالمية  معي أستاذ جا د  رشدم كادم  -3
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  د  سامي أبك الركس  -4
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  د  كسيـ اليبيؿ  -5
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  د  ماىر درغاـ  -6
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  د  نافذ بركات  -7
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  د  سمير صافي  -8
 غزة  –الجامعة االسالمية  أستاذ جامعي  د  أكـر سمكر -9
  غزة –الجامعة اإلسالمية   أستاذ جامعي  د  كائؿ الدايو -10
 

ى
ى*تمتىىبحمدىالله*ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى




