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 :لخصامل

الضفة الغربية. ركزت الدراسة البحثية على هدفت الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على واقع نمو املشاريع الصغيرة واملتوسطة في  

معوقات ومحددات نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة والعالقة بين املعوقات املالية واإلدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية ونمو  

الشركات الصغيرة واملتوسطة    املشروعات الصغيرة واملتوسطة. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي، وتألف مجتمع الدراسة من 

( شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتم استرجاع  328عينة عشوائية بسيطة قوامها ) في ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم. تم اختيار

استبانة  322) )صالحة  (  استرجاع  بمعدل  والدراسة،  بين  %98.1للتحليل  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  الدراسة  أظهرت   .)

معوقات التمويل بوحدة واحدة يؤثر على نمو   ات ونمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة. كما أظهرت النتائج أن انخفاض مستوى املعوق

 (. كما أن العوائق اإلدارية والتنظيمية ال تؤثر بشكل فردي على نمو هذه املؤسسات.%17.7املشروعات الصغيرة واملتوسطة بنسبة )

. نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربيةهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين املعوقات و ن  أ أظهرت نتائج الدراسة  

النتائج واملتوسطة بنسبة أ   كما أظهرت  الصغيرة  املنشآت  التمويلية بمقدار وحدة واحدة يؤثر على نمو  املعوقات  انخفاض مستوى  ن 

أن هناك عالقة إيجابية بين محددات النمو )الفردية ر منفردة على نمو هذه املنشآت،  %(، وأن املعوقات اإلدارية والتنظيمية ال تؤث17.7)

أخير   العالقة.  الفردية ال تؤثر بشكل فردي على هذه  املحددات  الصغيرة واملتوسطة وأن  املشروعات  أن   ،والداخلية والخارجية( ونمو 

 
 
 .نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطةين املعوقات و من العالقة ب العالقة بين املحددات والنمو كانت أكثر تأثيرا

وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها على املستوى الحكومي إعادة دراسة تكلفة املعامالت والرسوم واإلجراءات الحكومية الخاصة  

املنشآت بهدف تشجيعها على االستمرار وا  لهه  إعفاءات وتسهيالت ضريبية  الصغيرة واملتوسطة، ووضع  لنمو والتوسع، كما  باملنشآت 

قدمت الدراسة عدة توصيات على مستوى املنشآت الصغيرة واملتوسطة منها أن على مالكي ومديري املنشآت الصغيرة واملتوسطة االهتمام 

والعمل،  اإلنتاج  في  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  أكبر  بشكل  االهتمام  إلى  إضافة  العمل،  في  واعتماده  االستراتيجي  بالتخطيط 

 لكتروني الحديث بغرض تسويق منتجاتها وخدماتها.استخدام الجهات املتخصصة في الترويج والتسويق اإلو 

 الضفة الغربية.   ؛املشاريع ؛املنشآت الصغيرة واملتوسطة  الكلمات املفتاحية:
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 :املقدمة .1

%( من الناتج املحلي اإلجمالي، وقد مر هذا  90قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين، حيث تشكل هذه املنشآت ما نسبته )تزداد أهمية  

، حيث تمثلت تلك الفترة 1967القطاع في مراحل عديدة، كانت أوالها في فترة الستينيات من القرن املاض ي خاصة بعيد االحتالل اإلسرائيلي لألراض ي عام 

، كانت بنمو وازدهار للمنشآت الصغيرة واملتوسطة بشكل غير رسمي، وطوال سنوات االحتالل اإلسرائيلي وحتى قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية

طات اإلسرائيلية في ذلك الوقت السياسات اإلسرائيلية تشكل أزمة مستمرة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الفلسطيني، فقد كانت السل

 عل
 
ى املنتج ترفض إعطاء ومنح الرخص لتأسيس املؤسسات واملشاريع اإلنتاجية والخدمية، وال تمنح تراخيص سوى لتلك املشاريع التي ال تشكل تهديدا

املتتبع للبيانات االقتصادية في ذلك الوقت، سيجد أن  اإلسرائيلي، أو تلك املشاريع التي تعتبر منتجاتها تكميلية للمنتج اإلسرائيلي وتخدم اقتصاده، ولعل

، ثم هبطت لتصبح  1983( منشأة في العام  2363ا ارتفعت لتصبح )يم( منشأة، ف2332) 1978عدد املنشآت الصناعية في الضفة الغربية كانت في العام  

ود واملعيقات التي كانت تواجه االقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت، ، وهو ما يعكس سوء حالة استثمار القي(1999)ناصر،    1993( منشأة في العام  2146)

 وتعكس تعمد إسرائيل في استخدام السالح االقتصادي في حربها على الشعب الفلسطيني.

النشاط االقتصاد إدارة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الفلسطينية وكيان االحتالل، تسلمت  التحرير  بين منظمة  أوسلو  اتفاقية  ي وتوقيع وبعد 

 نتيجة إلقرار قانون االستثمار وكذلك بناء املدن الصناعية، و 
 
يعتبر االقتصاد االتفاقيات االقتصادية املختلفة، وقد شهد االقتصاد الفلسطيني ازدهارا

 للمساهمة البارزة لنشاط الخدمات وما يرتبط به من فروع  في الناتج املحلي اإلج
 
مالي والعمالة، ورغم هذا فقد بقي الفلسطيني هو اقتصاد خدماتي نظرا

أو غير مباشر بالسياسات ا  الرسالة، ويتأثر بشكل مباشر   لسياسات االحتالل اإلسرائيلي حتى تاريخ إعداد هذه 
 
القتصادية االقتصاد الفلسطيني تابعا

الكامل باملوارد واملقدرات الطبيعية والبشرية خاصة في والسياسية اإلسرائيلية، وفي ذات الوقت يعاني من املنافسة غير العادلة، إضافة إلى عدم التحكم 

 ظل وجود سياسات عنصرية وحواجز وتقسيمات جغرافية.

ذه وعلى الرغم من األزمات االقتصادية والسياسية التي تعصف بالواقع الفلسطيني، فإن املنشآت الصغيرة واملتوسطة موجودة ومستمرة، وتأتي ه

نموها ومعرفة أهم املعوقات التي تؤثر في نموها، وأهم املحددات التي تساعد هذه املنشآت على النمو، إضافة إلى تحديد   الدراسة لتسليط الضوء على واقع

الغربية، من خالل دراسة واقع شريحة كبيرة م الضفة  الصغيرة واملتوسطة في  املنشآت  النجاح وبين نمو  املعوقات ومحددات  بين هذه  ن هذه العالقة 

 قتي محافظة بيت لحم ومنطقة ضواحي القدس.املنشآت في منط

 :الدراسة مشكلة  .1.1

  1967  بدأت املنشآت واملشاريع الصغيرة واملتوسطة في فلسطين منذ فترة بعيدة من القرن املاض ي، وبعد احتالل إسرائيل للمناطق الفلسطينية عام

الواقع االقتصادي  وبشكل غير رسمي، حيث تميزت هذه املنشآت واملشاريع بالطابع العائلي، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإعادة تنظيم  

 للقانون الفلسطيني.
 
 الفلسطيني فاهتمت باملنشآت واملشاريع الصغيرة واملتوسطة وسمحت بإنشائها وفقا

واإلداري والتسويقية  املالية  التحديات  أهمها  واملعوقات،  التحديات  من  الكثير  الفلسطينية  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  املشاريع  ة  تواجه 

 والتنافسية. 

 للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في 95املشاريع الصغيرة واملتوسطة في فلسطين ما نسبته )وتمثل 
 
%( من حجم الناتج املحلي الفلسطيني، ووفقا

، يتوزع هذا (2012إلحصاء الفلسطيني،  )الجهاز املركزي ل ( منشأة عاملة  98,384( فإن في الضفة الغربية وحدها ما يعادل )2012تعداد املنشآت للعام )

االقتصادي العدد على كافة محافظات الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى أهمية هذه املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الفلسطيني ودورها النمو  

تي تهدد استمراريتها، كما أن االقتصاد الفلسطيني يبقى بحاجة  في فلسطين، غير أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تواجه العديد من املعوقات والتحديات ال

حتاج إلى ماسة ملنشآت تحقق املستويات العالية من النمو والنجاح ألن ذلك ينعكس على الحالة االقتصادية ككل، وهنا يبرز تساؤل مهم يمثل مشكلة ت

 ملنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ ما هي معوقات ومحددات نمو ادراسة يمكن صياغتها في التساؤل التالي: 

 :أهمية الدراسة  .2.1

التي تأتي أهمية الدراسة من أهمية طرحها ملوضوع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وهو القطاع الذي شهد أهمية كبيرة خاصة بعد األزمة العاملية  

الكثيرين  ، حيث صمدت الكثير من هذه املنشآت أمام آثار هذه األزمة العاملية، ما جذب  2008عصفت باالقتصادات وقطاع املال واألعمال في العالم في  

 من الباحثين إلى تسليط الضوء عليها. 

الستمرارية،  وفي الجانب العملي تبرز أهميتها في أنها تقدم للمنشآت الصغيرة واملتوسطة أهم املعوقات التي تعيق نموها وتحد من فرصها في النجاح وا

 يات تهديدها ملنشآتهم.وذلك كي يتسنى ألصحاب هذه املنشآت ومديريها التعامل مع هذه املعوقات وخفض مستو 

االقتص  في 
 
 مهما

 
التي تشكل قطاعا املنشآت  الحكومة فيما يخص واقع هذه  للدراسة على طاولة  األمور  الكثير من  الدراسة تطرح  أن هذه  اد كما 

عها للنمو والتقدم بما ينعكس الفلسطيني، وتقدم لها بعض التوصيات التي من شأنها أن تحسن من أوضاع هذه املنشآت وتقديم التسهيالت الضرورية لدف

 على الحالة االقتصادية العامة في الضفة الغربية. 
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الصغيرة واملتوسطة ومحددات ومعوقات نموها ملؤسسات   املنشآت  الدراسة في كونها تقدم معلومات حول واقع  لهذه  بالغة  أهمية  أن هناك  كما 

ذه املنشآت، كمؤسسات اإلقراض والتمويل والغرف التجارية واالتحادات الصناعية وجهات حكومية وغير حكومة لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة به

 والتجارية وغيرها من املؤسسات التي ترتبط بهذه املنشآت في الضفة الغربية. 

الصغيرة واملتوسطة في ف املنشآت  أدبيات  إلى  أنها تمثل إضافة جديدة  الدراسة في  أهمية هذه  العلمي فتبرز  الجانب  لسطين، مع تزويدها  أما على 

 ع الفلسطيني. للباحثين وغيرهم من الجهات األكاديمية املهمة بنتائج حول تأثير املعوقات ومحددات النمو في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الواق

 :أهداف الدراسة  .3.1

النمو في الضفة التعرف على واقع نمو املنشآت الصغيرة  يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في   واملتوسطة، من حيث معوقات ومحددات نجاح هذا 

 ولتحقيق هذا الهدف ال بد من تحقيق عدة أهداف فرعية هي: ، الغربية 

 التعرف على أهم املعوقات التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  •

 واملتوسطة في الضفة الغربية. املحددات لنمو املنشآت الصغيرة أهم التعرف على  •

 التعرف على العالقة بين املعوقات ومحددات النجاح للنمو، على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  •

 التعرف على الفروق في استجابات املبحوثين حول مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  •

 :الدراسةأسئلة    .4.1

 ما هي معوقات ومحددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس وهو: 

 وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

)التمويل، اإلدارية والتنظيمية، القانونية  معوقاتما هي أهم املعوقات التي تحد من نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية من حيث   •

 التسويقية(؟  و واملؤسسية، 

 رجية(؟الخاو )الفردية، الداخلية،  املحدداتما هي أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من حيث   •

 ما العالقة بين املعوقات ومحددات للنمو، على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

 :فرضيات  الدراسة  .5.1

األولى  • الرئيسة  )  : H0-1  الفرضية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد  )التمويلα≤0.05ال  املعوقات  أهم  بين  اإلدارية  ية(   ،

 تسويقية( وبين مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. و والتنظيمية، قانونية ومؤسسية، 

الداللة )  :H0-2  الفرضية الرئيسة الثانية • داخلية،  ال فردية،  ال( بين محددات النمو )α≤0.05ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.خارجية( وبين وال

الثالثة  • الرئيسة  )  : H0-3  الفرضية  الداللة  إحصائية عند مستوى  ذات داللة  يوجد فروق  نمو  α≤0.05ال  املبحوثين حول مستوى  إجابات  في   )

جة العلمية، سنوات عمل املنشأة، طبيعة عملها، عدد  املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية تعزى للعوامل الديمغرافية )الجنس، الدر 

 العاملين فيها، نوع امللكية، تقييم النمو للمنشأة قبل جائحة كورونا( لعينة الدراسة.

 :أنموذج  الدراسة  .6.1

والشكل ،  لتحقيق الهدف من الدراسة، تم تطوير أنموذج الدراسة باالعتماد على املراجع والدراسات السابقة التي تم االطالع عليها في هذه الدراسة

 ( يبين هذا  األنموذج:  1)
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    (Louis & Macamo ,2011)، (Al-tit & et al., 2019) ) : أنموذج الدراسة )إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات واملراجع السابقة (1)شكل 

 :مصطلحات الدراسة  .7.1

دوالر أمريكي، ورأس مالها املدفوع    200,000من    أقلموظفين ومردودها السنوي يساوي أو    9-5تلك املنشآت التي يعمل بها من   املنشآت الصغيرة:  •

 (. OECD,2018دوالر أمريكي )  50,000أو يساوي  أقل

دوالر أمريكي، ورأس    500,000من    أقلعامل، ومردودها السنوي يساوي أو    19-10تلك املنشآت املتوسطة التي يعمل بها من    املنشآت املتوسطة: •

 (. OECD,2018أمريكي )دوالر  100,000أو يساوي  أقلمالها املدفوع 

• :)
ً
عاملين وحتى   5من  أقلسيتم تعريف املنشآت الصغيرة ألغراض هذه الدراسة بأنها املنشآت التي تشغل عدد عاملين  املنشآت الصغيرة )إجرائيا

 عاملين. 9

• :)
ً
عاملين   10من    أقلسيتم تعريف املنشآت املتوسطة ألغراض هذه الدراسة بأنها املنشآت التي تشغل عدد عاملين    املنشآت املتوسطة )إجرائيا

.  50وحتى 
 
 عامال

 :منهجية الدراسة  .8.1

الدراسة وتصنيفها   البيانات من مجتمع  إلى جمع  احتاجت  التي  الدراسة  الوصفي، وذلك ملالئمته لطبيعة  املنهج  وتحليلها وتفسيرها  تم استخدام 

ة نظر الستخالص الدالالت والوصول إلى نتائجها، والتعرف على معوقات ومحددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، وذلك من وجه

وذلك من خالل مجموعة   ، وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،مالكي ومديري هذه املنشآت في ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم 

 من الفقرات املرتبطة ببعضها البعض بما يحقق أهداف الدراسة. 

 لبيانا
 
ت تكون مجتمع الدراسة من مالكي ومديري املنشآت الصغيرة واملتوسطة في مناطق ضواحي القدس ومحافظة بيت لحم، والبالغ عددهم وفقا

من مجتمع الدراسة املكون  عينة عشوائية بسيطة( منشأة عاملة،  وتم أخذ 2235ت لحم )غرفة صناعة وتجارة ضواحي القدس وغرفة صناعة وتجارة بي

لبيانات غرفتي تجارة وصناعة بيت لحم وضواحي 2235من )  
 
القدس وفي محافظة بيت لحم وذلك وفقا الصغيرة واملتوسطة في ضواحي  املنشآت  ( من 

 على معادل
 
اعتمادا للعينة  اإلجمالي  الحجم  وكان  )القدس،  ثامبسون  ستيفن  بحثية،  328ة  )( مفردة  استرجاع  للتحليل  322تم  منها صالحة  استبانة   )

 %(. 98.1والدراسة بنسبة استعادة بلغت )

 يحقق األهداف املرجوة منها، تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 علميا

 
 إحصائيا

 
(؛ وذلك إلدخال  SPSS V.23)ولتحليل بيانات الدراسة تحليال

، وتم االعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  
 
واختبار كرونباخ ألفا،    واختبارات إحصائية كالتحليل العاملي،البيانات ومعالجتها إحصائيا

للعينات املستقلة، واعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماس ي والذي     Tإضافة إلى اختبار واختبار معامل االنحدار املعياري وتحليل التباين األحادي  

 (. 1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4( ، موافق )5يتراوح من موافق بشدة )
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 الدراسات السابقة:   .9.1

في  البحث موضوع املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل عدة مداخل، والتي استفادت   هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت 

 منها الباحثة في هذه الدراسة والتي أهمها: 

واملتوسطة،    Xuan & et al., (2020)دراسة   • الصغيرة  الفيتنامية  الشركات  دراسة  للمؤسسات:  أداء األعمال  على  املؤثرة  العوامل  بعنوان: 

ن مجتمع الدراسة من املؤسسات الصغيرة تحديد العوامل املؤثرة على أداء الشركات الصغيرة واملتوسطة في فيتنام، وتكو    والتي هدفت إلى،  فيتنام

( شركة صغيرة ومتوسطة الحجم كعينة للدراسة، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج 456ختيار عينة عشوائية قدرها )واملتوسطة في فيتنام حيث تم ا 

التعليمي ملالك املؤسسة وحجم املؤسسة والعالقات املجتمعية للمؤسسة ومعدل نمو اإليرادات تؤثر  أهمها   أن سياسات دعم املوانئ، واملستوى 

الصغيرة واملتوسطة، كما بينت الدراسة أن األداء في هذه املؤسسات يتأثر بعوامل مثل الحجم ومعدل النمو والربحية وتماسك على أداء األعمال  

 الصناعة. 

والتي هدفت  بعنوان: محددات نمو املشاريع الصغيرة واملتوسطة: دراسة تجريبية في اململكة العربية السعودية،    Rafiki, Ahmad (2019)دراسة   •

 اسة محددات نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية، من خالل دراسة )رأس املال البشري، رأس املال االجتماعي، در إلى 

واملتوسطة وتم  ، وقد طبقت الدراسة على مدراء املؤسسات الصغيرة  االستراتيجية والتنظيم(، حيث تم اعتماد نظرية العرض القائمة على املوارد

( تكونت من  طبقية  أن حجم 119أخذ عينة  الدراسة  نتائج  وأظهرت  السعودية،  العربية  اململكة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات   من 
 
( مديرا

متغي أن هناك  كما  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  بنمو  كبيرة  لها عالقة  الشبكة  التمويل، وعالقة  التدريب،  املدير،  خبرة  أخرى  الشركة،  رات 

 كالتعليم وعمر الشركة ليس لها عالقة كبيرة بنمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة..

اقع والطموح، بغداد، العراق.  2019الجنابي، حيدر )دراسة   • والتي هدفت إلى النظر في أهمية  ( بعنوان: املشاريع الصغيرة واملتوسطة بين الو

ى املشاكل التي تواجه أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة في الحصول على التمويل املطلوب  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع تسليط الضوء عل

املشروعات الصغيرة واملتوسطة في مدينة كربالء املقدسة، حيث تم توزيع استبانة الدراسة على عينة  ، وقد طبقت على للنهوض بواقع هذه املشاريع

ن املشاريع الصغيرة واملتوسطة تواجه مجموعة من املعوقات أهمها  أ ، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  ( مشروع صغير ومتوسطة50قدرها )

الحكومي  الدعم  وانخفاض  املشاريع،  هذه  عن  تدافع  التي  والنقابية  املدنية  املنظمات  وقلة  ألنشطتها،  الداعمة  والقوانين  التشريعات  ضعف 

 . الالزم لها، رغم أن هذه املؤسسات تساهم في تشغيل أكثر من نصف القوى العاملة في املجتمع العراقي واملؤسسات املالية التي توفر التمويل

( بعنوان: دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في التنمية االقتصادية في فلسطين، مجلة اقتصاد املال واألعمال  2019حمدان، بدر )دراسة   •

JFBE  ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل محاور )عدد العاملين، عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة،  هدفت إلى قياس أثر  والتي  ، فلسطين

( االقتصادية  التنمية  في فلسطين( على  واالستثمار  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  املضافة  في إ القيمة  الثابتة(  باألسعار  املحلي  الناتج  جمالي 

املؤسفلسطين على  الدراسة  طبقت  وقد  املؤسسات  ،  هذه  بيانات  تحليل  خالل  من  املجتمع  دراسة  وتم  فلسطين،  في  واملتوسطة  الصغير  سات 

الفترة من ) املؤسسات في  ببيانات هذه  العينة  الفلسطيني، وتمثلت  املركزي لإلحصاء  الجهاز  الدراسة في 2017-1995والشركات من  بينت  (، وقد 

املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أظهرت النتائج أن معامل انحدار عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة  نتائجها وجود عالقة طردية قوية بين 

 حيث أن زيادة عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة بمقدار وحدة واحدة سيؤثر في زيادة التنمية االقتصادية بمقدار )
 
 إحصائيا

 
 %(.53كان داال

، وقد هدفت الدراسة اقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة وسبل تعزيزها، غزة. فلسطينو ان:  و ( بعن 2018دراسة املصري، بالل ) •

لحلول املالئمة  إلى  البحث في واقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة وإظهار أهميتها وتحليل أهم املشاكل واملعوقات التي تعاني منها ووضع ا 

( 150طبيق الدراسة على أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة والعاملين فيها، وتم اختيار عينة عشوائية بلغت )لعالجها، وقد تم ت

الدراسة   ، وأظهرت نتائج 
 
 ومتوسطا

 
 صغيرا

 
العدوان اإلسرائيلي وانقطاع  مشروعا الصغيرة واملتوسطة كان  املشروعات  أهم مسببات ومعوقات  أن 

 .الدعم واملالي وخاصة الحكومي لهاي املستمر والحصار املفروض على قطاع غزة ووقف التمويل و التيار الكهربائ

في تقليل مستوى البطالة في محافظة طولكرم، فلسطين،  2017دراسة زنديق، خلود ) • والتي ( بعنوان: دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

معرفة واقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في فلسطين بشكل عام وفي محافظة طولكرم بشكل خاص وبيان أهم العوامل املؤثرة عليها هدفت إلى  

جه هذه املشروعات في محافظة طولكرم، وطبقت الدراسة على املشاريع الصناعية املسجلة في محافظة طولكرم وأهم املشكالت والصعوبات التي توا 

، ومن نتائجها أنه   ( مفردة 130( مشروع صغير ومتوسط، وتم اختيار عينة عشوائية من هذا املجتمع بلغت )189)  2016والبالغ عددها حتى عام  

توسطة كلما قلت نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، إضافة إلى أن وجود هذه املشروعات يزيد من  كلما زاد عدد املشروعات الصغيرة وامل

املتكر  االغالقات  هي مشكلة  في محافظة طولكرم  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تواجه  التي  املشاكل  أهم  وأن  العمل،  في سوق  املرأة  ر  مشاركة 

 ائيلي. للمعابر والطرق من قبل االحتالل اإلسر 
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حيث اهتمت   ومن خالل استعراض الدراسات السابقة، نجد بأنها اهتمت بدراسة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل عدة مداخل ومتغيرات،

فقد حاولت تسليط   Rafiki, Ahmad (2019)دراسة  بتسليط الضوء على واقع هذه املؤسسات في فيتنام، فيما     Xuan & et al., (2020)دراسة دراسة  

( بدراسة أهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتركيز على املشاكل التي تواجه 2019اهتمت دراسة الجنابي )  الضو ء محددات نمو هذه املنشآت، فيما

(  2018( فقد اهتمت بدراسة دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في التنمية االقتصادية، بينما دراسة املصري )2019حمدان )أصحابها، فيما دراسة  

الدراسة فقد اهتمت بدراسة واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة والتعرف على مشكالت ومعوقات تعاني منها هذه املؤسسات، وهو ما يتفق و 

( فقد 2015( فقد اهتمت بمعرفة دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تقليل مستوى البطالة، فيما دراسة درويش )2017دراسة زنديق )  ماأ الحالية،  

 ذهبت على معرفة دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في دعم االقتصاد الوطني الفلسطيني.

من حيث املعوقات واملحددات املؤثرة على  نموها، من خالل عدة مؤشرات  ملتوسطة  وتتميز هذه الدراسة في أنها تدرس واقع املنشآت الصغيرة وا 

املحددات لدراسته إلى تصنيف  الخارجية، إضافة  التسويقية واملعوقات  القانونية،  اإلدارية،  املالية،  بالنمو ومعوقاته، كاملعوقات  إلى محددات  تتعلق  ا 

الحالية تبحث في عالقة محددات النمو ومعوقاته بمستوى النمو في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في ، كما أن الدراسة فردية، داخلية ومحددات خارجية

 الضفة الغربية. 

 :اإلطار النظري  .2

 الصغيرة واملتوسطة: املنشآت  .1.2

 مفهوم املنشآت الصغيرة واملتوسطة:  .1.1.2
 ويخضع لكال  

 
اإلطارين القانوني واالجتماعي، ويهدف إلى دمج جميع عوامل اإلنتاج من أجل تحقيق تعرف املنشأة بأنها كل هيكل تنظيمي مستقل ماليا

نتاج وإثراء املجتمع أكبر قدر ممكن من اإلنتاج أو تبادل السلع أو الخدمات املختلفة، وهي بالتالي منظمة لها دورها في كافة املجاالت كالحياة والعمل واإل 

 ( 2019)محمد،  .ملوحدة من خالل الجهود الجماعية املشتركة وا 

، بجميع جوانبه اإلدارية واملالية واإلنتاجية" )آل  
 
 اقتصاديا

 
،  2017غزوي،  وتعرف املنشأة بأنها " ذلك الكيان القائم املستقل، الذي يمارس نشاطا

الخصوص و   (.30 امتالك األصول وتحقيق  اقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على  بأنها "كيان  املنشأة  الفلسطيني  االرتباط ويعرف مركز اإلحصاء 

أعمال ينتج عنها مجموعة معينة من   بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفات مع أطراف أخرى"، كما يوضح النشاط االقتصادي بأنه عملية أو مجموعة 

 ( 17،  2005)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .املنتوجات أو الخدمات

سة بأنها كل كيان مستقل يقوم بنشاط مشروع  تجاري، خدماتي، زراعي، صناعي.. الخ ،  ومن التعريفات السابقة، يمكن تعريف املنشأة في هذه الدرا 

لبشرية واملادية يهدف إلى تلبية احتياجات أصحابه من خالل الربح، وبنفس الوقت له أثره في االقتصاد، وذلك من خالل دمج كافة عوامل اإلنتاج املالية وا 

 جتمع. بعرض إنتاج السلع والخدمات التي تفيد امل

قد ينظر ألحد هذين   أو  بها  العاملين  السوق وعدد  في  تعامالتها  االعتماد على حد معين من حجم  فيتم  الحجم،  املنشآت من حيث  تصنيف  أما 

 ملعهد 
 
 للحجم على النحو التالي IFMألبحاث قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة  Bonnاملقياسين فقط، فوفقا

 
 ( 2009ف،  )شاو  :فهو يقسم املنشآت وفقا

 من مليون يورو.  أقل، ويكون معدل دوران املبيعات حتى 9املنشأة الصغيرة: هي املنشأة التي يكون عدد العاملين فيها حتى  •

 مليون يورو.  50من  أقل، ومعدل دوران املبيعات فيها مليون يورو حتى 499-10املنشأة املتوسطة: هي املنشأة التي يكون عدد العاملين فيها من  •

 مليون يورو فأكثر. 50فأكثر ويكون معدل دوران املبيعات فيها   500املنشأة الكبيرة: هي املنشأة التي يكون عدد العاملين فيها  •

من عدد معين    أقلاملنشآت الصغيرة واملتوسطة بأنها شركات مستقلة غير فرعية تستخدم  OECDفيما تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

 في تحديد الشركات الصغيرة واملتوسطة هو )
 
، وتعتبر الواليات 250من العاملين، يختلف هذا العدد من دولة ألخرى، لكن الحد األعلى األكثر شيوعا

 
( موظفا

 OECDموظف، وتحدد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية    500ملتوسطة بأنها الشركات التي يقل عدد موظفيها عن  املتحدة األمريكية املنشآت الصغيرة وا 

 
 
   50هي تلك التي يقل عدد موظفيها عن  تعريفها بأن املنشآت الصغيرة عموما

 
 . (OECD, 2007)موظفا

 أهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة:  .2.1.2

 
 
 ضروريا

 
في معالجة الكثير من القضايا   باإلضافة إلى دورها في جلب املنفعة والربح ألصحابها ومؤسسيها، فإن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تلعب دورا

دورها   ولها  واالقتصادية،   االجتماعية 
 
املنتجات    أيضا فتشكل  املجتمع،  في  التنمية  تحقيق  الصغيرة في  املنشآت  وإنشاء  املبتكرة  والخدمات  الجديدة 

ن املوارد  واملتوسطة يساعد في خلق فرص العمل والنمو االقتصادي من خالل تعزيز االستخدام الكامل واألمثل للموارد االقتصادية والبشرية وغيرها م

 (Al-Haddad & Sial, 2019) .املتاحة

 (: 2019تلخيص دور وأهمية هذه املنشآت خاصة في الدول النامية فيما يلي )مرابط وطبايبية، ويمكن 

 فاملنشآت الصغيرة واملتوسطة تسعى من خالل تنوع املنتجات والخدمات إلى تنمية املناطق املحلية. التنمية املحلية: •
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يعرف مجال املقاولة من الباطن وهي العملية التي تلجأ بها منشآت إلى    وهو من خالل دخولها إلى ما  الدور التكميلي للمنشآت الكبيرة والضخمة: •

األمر  منشآت أخرى طالبة منها تنفيذ جزء من عملياتها اإلنتاجية أو الخدمية، وذلك العتبارات وأسباب اقتصادية أو قانونية واستراتيجية، وهو  

 بين املنشآت الصغيرة واملتوس 
 
 اقتصاديا

 
 طة وبين املنشآت الضخمة والكبيرة.الذي بات يحقق تكامال

فاملنشآت الصغيرة واملتوسطة لها دور في توفير فرص العمل، ومن خالل املعدالت الكبيرة واملرتفعة ملعدالت البطالة في الدول   توفير فرص العمل: •

 النامية فإن املنشآت الصغيرة واملتوسطة لها الدور األكثر في خفض هذه املعدالت. 

الصغيرة واملتوسطة ساهمت فجذب استثمارات صغار املدخرين • إلى استثمارات في : فاملنشآت  املدخرين وتحيلها  املدخرات لدى صغار  ي تحويل 

مختلف قطاعات العمل، فهي باألساس تعتمد على محدودية رأس املال مما يجعل صغار املدخرين قادرين على الدخول في استثمارات تمكنهم من  

 اإلشراف املباشر على مدخراتهم. 

نشآت الصغيرة واملتوسطة تتميز بانتشارها الجغرافي مقارنة باملنشآت الكبيرة والضخمة التي تتركز في : فاملتحقيق التوازن والالمركزية في التنمية •

فعال في وقف   املدن او املناطق ذات الكثافة السكانية أو االقتصادية، وبالتالي فإن امتالك املنشآت الصغيرة واملتوسطة لهذه امليزة يجعلها ذات دور 

 يف إلى املدينة، إضافة إلى انتعاش املناطق الداخلية والريفية باالعتماد على نشاط وتواجد املنشآت الصغيرة واملتوسطة فيها.الهجرة املتزايدة من الر 

 العوامل املؤثرة على  املنشآت الصغيرة واملتوسطة:   .3.1.2

العمل  تؤثر العديد من العوامل على عمل املنشآت الصغيرة واملتوسطة بشكل دائم، منها عوامل تتعلق باملنشأة نفسها وبيئتها الداخلية وأساليب  

 يما يلي: والتنظيم، ومنها عوامل خارجية ال تملك املنشآت عادة السيطرة عليها أو على وقت حدوثها، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين نلخصها ف

)أوبختي،  وتتمثل هذه العوامل باملؤثرات التي تقع ضمممممن تنظيم املنشممممأة ومواردها الداخلية وانعكاسمممماتها على املنشممممأة ككل ومنها  العوامل الداخلية:  .1

2011): 

 تطابق منتجات أو خدمات املنشأة مع املعايير املحلية والدولية.  •

 تغير في أذواق املستهلكين.إشكاليات التطور التكنولوجي الحديث ملراعاة ال •

 املوارد الداخلية للمنشأة )املوارد البشرية، األنظمة، أساليب العمل، منهجيات اإلدارة ..الخ(.  •

 مدخالت املنشأة: )االستثمار، األيدي العاملة، العتاد، اآلليات واإلعالم(.  •

 قبة الجودة، الصيانة، تكنولوجيا اإلنتاج ... الخ.عوامل تتعلق باإلنتاج كتجهيزات اإلنتاج، اإلعداد، القدرة التخزينية، مرا  •

 لخ.التسويق وبحوث التنمية: منهجيات البحث والتطوير، تنمية السوق، فعالية عمالء البيع، مراكز املبيعات، العالمات اإلسمية للمنتج، .. ا  •

 اإلدارة ووظائف إدارة املنشأة.  •

املا • رأس  واملعدات،  كاآلالت  باملدخالت:  مؤثرة  إجراء عوامل  على  املنشأة  قدرة  التنافسية،  ومراكزهم  املنافسين  باملوردين،  الشركة  عالقة  ل، 

 تعاقدات مع املوردين .. الخ. 

 : (Sani & et al., 2018) .ويمكن تلخيصها في املؤثرات التاليةالعوامل الخارجية:  .2

الحكومية، العوامل االجتماعية، الديمغرافية، التكنولوجية واالقتصادية في املجتمع  البيئة التي تعمل بها املنشأة: وتشمل عادة على السياسات   •

 املحيط. 

الص • املنشأة  على  الخارجية  املؤثرات  أكثر  من  والزبائن  فاألسواق  وخدماتها،  إنتاجها  املنشأة  بها  تصرف  التي  الجهة  وهي  والزبائن:  غيرة  السوق 

غبات واختالف األذواق لدى الزبائن يؤدي إلى كثير من املشاكل التي قد تهدد بإنهاء عمل املنشأة، واملتوسطة، فعدم مراعات احتياجات الطلب ور 

 والعكس يؤدي إلى نموها ونجاحها. 

لة، والقدرة القدرة على التنافس: فاملنشأة تتأثر بالقيود عند الخروج والدخول، واالختراعات، والزبائن واملوردين، وكثافة رأس املال، واليد العام •

 على التخزين، وكلفة رأس املال، وتتأثر  
 
فسين، كما أنها  باملنافسين وعددهم وقدراتهم التنافسية والهيمنة املسبقة على السوق من قبل املنا  أيضا

 تتأثر باملنافسة الخارجية واألجنبية ومنافسة الخدمات واملنتجات البديلة. 

 ة.العوامل املؤثرة على نتائج املنشاة كاستراتيجيات التسويق املعتمدة وطرق الترويج وغيرها من العوامل التي تؤثر على نتائج عمل املنشأ •

 محددات نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة:  .4.1.2

ل هناك العديد من وجهات النظر حول أهم العوامل التي تعتبر من أسباب نجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة، فهناك من يرى أن أهم هذه العوام

 (Chawla & et al., 2010) . التسويق، القوة التنافسية، اتجاهات الصناعة، املوقع، توافر رأس املال، وتجربة املالكهي:  

ة، وهي في حين أن هناك من صنف هذه املحددات إلى مجموعتين، املجموعة األولى هي املحددات الفردية واملجموعة الثانية هي املحددات غير الفردي

 (Al-tit & et al., 2019)، (Olszak & Ziemba, 2012) :كما يلي
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 مهارات مالك ومدير املنشأة، الخصائص الشخصية، الجنس.املحددات الفردية: وتتمثل هذه املحددات في:  •

 التسويق، القدرة التنافسية، التكنولوجيا، واالبتكار.   املحددات الداخلية وتتمثل في: •

 محدودية املوارد، ظروف السوق، وشدة املنافسة.  املحددات الخارجية وتتمثل في:  •

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة: نمو  .5.1.2

قصيرة،   في القرن املاض ي ُعرف نمو املنشأة بأنه الظاهرة التي تؤثر على حجم املنشأة بشكل مباشر وذلك خالل فترة زمنية يمكن أن تكون طويلة أو

فترة طويلة فإن النمو حينها يرتكز على اإلنتاج، أما في حال كانت الفترة قصيرة فإن النمو يرتكز على معدل   فإذا كان هذا األثر على حجم املنشأة خالل 

 (Bienayme, 1971) .دوران رأس املال مقارنة مع قدرة اإلنتاج

كربوش محمد  ويورد  واملتوسطة،  (  44،  2014)،  الصغيرة  املؤسسات  نمو  استراتيجية  حول  دراسته  يراه في  كما  املنشأة  نمو  ملفهوم   
 
توضيحا

(Penroseوالذي يرى أن النمو في املنشأة يتمثل في زيادة حجم اإلنتاج بشكل متتاٍل مع التوسع في امتالك املوارد، وبالتالي فهو ظاهرة ال تت ،) ،
 
م أوتوماتيكيا

تأث نتاج  العوامل ووفورات  بل هي  املنشأة، وهو ما يتحقق من خالل عاملين هما مردودية  اإلدارة داخل  املحيط على أسلوب وطريقة  ير حركات وتغيرات 

 الحجم. 

دة الزياوهنا من يرى بأن النمو في املنشأة ليس عملية عفوية، بل هو عملية ترتكز إلى قرارات إدارية مبنية على تغيرات وتقلبات وخطط وأهداف، ف

رباح املنشأة ما يسح  في اإلنتاج وهي ما يحقق النمو في املنشأة تحدث بسبب زيادة في الطلب داخل السوق، وهو ما يؤدي إلى زيادة املبيعات، وبالتالي زيادة أ 

ا كان الحجم املتزايد في املنشأة يرتبط  لها باالستثمار في عوامل إنتاج أخرى كي تتكيف مع متغير الطلب الجديد، وبالتالي فإن النمو ال يمكن أن يحدث إال إذ

 ( 2014)كربوش،  .بشكل إيجابي بتحقيق أهداف املنشأة أو أهداف أصحابها الفردية

 (Yeboah, 2015) :ويشير مفهوم نمو املنشأة إلى عدة أمور من ضمنها

 الزيادة في إجمالي حجم املبيعات.  •

 اإلنتاجية. زيادة الطاقة  •

 زيادة العمالة.  •

 زيادة حجم اإلنتاج. •

 زياد استخدام املواد الخام.  •

إلى الحصة كما يشار إلى نمو املنشأة من خالل حساب التغييرات النسبية في املبيعات واألصول والعمالة واإلنتاجية واألرباح وهوامش الربح، إضافة 

 السوقية وقيمة األصول اإلجمالية. 

 أن نمو املنشأة الصغيرة واملتوسطة يتركز على ثالثة أمور ذات أهمية بالغة في االهمية وهي:  Rafiki (2019)فيما يرى 

 املدير.-املالك •

 املنشأة.  •

 االستراتيجية.  •

النمو، يجعلنا ندرك بأن   نمو املنشأة هي عملية معقدة ومما سبق؛ فإن الخلط بين مفهوم نمو املنشآت وبين املعايير واملقاييس املستخدمة لهذا 

والتي تسعى لتحقيق وليست مجرد زيادة في األرباح أو املبيعات، بل هي مزيج من العناصر الداخلية والخارجية واإلدارية واملكونات التنظيمية داخل املنشأة 

 أهداف واحتياجات املنشأة املتعلقة بالنمو. 

افع النمو  .6.1.2  في املنشأة:  دو

 ( 2014)كربوش،  :دوافع املنشآت نحو السعي للنمو فهي كثيرة، ويمكن طرح بعض منها فيما يليأما 

وهو ما يرتبط بالنمو االقتصادي على مستوى الدولة ويرتبط به، فارتفاع الناتج املحلي والذي يعد نتيجة الرتفاع أداء العمل واإلنتاج  زيادة الطلب: •

 العام   في املنشآت ضمن الدولة من خالل تحقيقها للقيمة املضافة، يؤدي إلى ارتفاع مستوى االستهالك الكلي ما يؤدي إلى حدوث الزيادة في الطلب

 للمنشأة نحو النمو وذلك ملحاول سد هذا االرتفاع من الطلب العام. 
 
 وهو ما يشكل دافعا

الكلية لإلنتاج، وهو ما يخلق   ضغوط املنافسة: • إن كثافة املنافسة تؤدي إلى دفع املنشأة نحو النمو وذلك ألن نموها يؤدي إلى خفض التكاليف 

ي املنشأة، إضافة إلى أن إدخال التقنيات الحديثة واملبتكرة في عمل املنشأة يعطيها ميزة تنافسية أكبر حاجة إلى رفع القدرة اإلنتاجية ووفرة اإلنتاج ف

 ويجعلها في موقع تنافس ي مريح.
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ل الترويج  فهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى التغير الكبير والسريع في أذواق املستهلكين، فالتكنولوجيا الحديثة ووسائ  تغير أذواق املستهلكين: •

لتطور بغية الحديثة والحمالت التسويقية الكبيرة تغير من ذوق املستهلك نحو الخدمة أو السلعة، وبالتالي فإن هذا يدفع املنشآت عادة إلى النمو وا 

 مواكبة األذواق الجديدة من خالل قدرتها على النمو واإلنتاج وتوفير اإلبداع واالبتكار في أعمالها. 

فإدارة أي منشأة لديها األهداف التي تضعها ملالئمة منفعة املنشأة ومالكيها، وبالتالي فإن تحقيق هذه األهداف يسعى لزيادة   دارية:أهداف املنشأة اإل  •

ء  والبقا الدخل ألصحاب املنشأة واملالكين واملساهمين فيها، وهو ما يستدعي تفكير املنشأة بالنمو أو عدمه، فالكثير من املنشآت تفضل عدم النمو

 من الدخول في أخطار قد تكلفها استمراريتها.
 
 بحجمها املوجود خوفا

فكثير من املنشآت تسعى إلى النمو من خالل توزيع املخاطر من خالل تنويع األنشطة واألعمال فيها، وهو ما   التقليل من درجة الخطر على املنشأة: •

 يجعل نموها يحقق مرونة  

 :املتوسطةمحددات نمو املنشآت الصغيرة و  .7.1.2

 هناك العديد من النماذج التي ناقشت محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وفيما يلي سيتم استعراض أكثر هذه النماذج شهرة. 

يرى    :Davidssonنموذج   • وتتمثل هذه    Davidsson & et al.(2010)حيث  واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  لنمو  املحددات  نوعين من  أن هناك 

 املحددات في:  

 محددات تتعلق بمالك أو مدير املنشأة. .1

 .محددات تتعلق بالخصائص التنظيمية للمنشأة  .2

 محددات تتعلق باستراتيجية املنشأة. .3

 لنمو املنشآت يعتمد على : weinzimmerنموذج  •
 
 (Wenzimmer, 1993) :املحددات التاليةحيث حدد نموذجا

 محددات استراتيجية. .1

 محددات تتعلق بمحيط وبيئة املنشأة. .2

 محددات تتعلق باإلدارة. .3

 ,Herron & Robinson)حيث يرى الباحثان في نموذجهما بأن أهم املحددات التي تؤثر على نمو املنشأة تتمثل في  :  Herron and Robinsonنموذج   •

1993)  : 

 السمات الشخصية للمالك أو اإلدارة. .1

 استراتيجية املنشأة. .2

 املحيط الخارجي للمنشأة. .3

 .، وذلك ألنها األقرب إلى قياس العوامل في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطينDavidssonوفي هذه الدراسة سيتم اعتماد املحددات التي اعتمدها  

 :معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة .8.1.2

في  العوامل  هذه  حصر  حاولت  التي  الدراسات  من  العديد  أجريت  وقد  واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  نمو  تعيق  التي  العوامل  من  كثير  هناك 

 املعوقات التي تعيق نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة فيما يلي:  Louis & Macamo (2011)يحدد و تصنيفات، 

الضمانات   • وتشمل  مالية:  االئتمان،  معوقات  تكلفة  وارتفاع  االستثمار  املال  ورأس  الخارجي  التمويل  ونقص  املرتفعة  املصرفية  والرسوم  املرتفعة 

 إضافة إلى عدم مناسبة مدة السداد للقروض، وضمان السداد املرتفع.

 املعوقات التنظيمية: وهي تعرف   •
 
 باملعوقات الداخلية وتشمل القدرات اإلدارية واملهارات واملعرفة وأهداف املنشأة، ومن هذه املعوقات    أيضا

 
  أيضا

ا  امتالك  الكفاءة، عدم  وذات  املؤهلة  البشرية  للكوادر  املنشأة  امتالك  املحترفة، عدم  لإلدارة  املنشأة  مالكي  قبل  املجال من  إفساح  ملنشأة  عدم 

 مة إلحداث النمو وإنجاحه، وغيرها من العوامل التنظيمية. للمهارات واملعرفة الالز 

البدء • املنشآت تريد  املؤثرات لو كانت هذه  الصغيرة واملتوسطة ولكنها تؤثر في نموها، وهي نفس  املنشآت  في    معوقات خارجية: هي معوقات خارج 

الوصول  الخدمة، وصعوبة  أو  املنتج  الطلب على  بالسوق كانخفاض  تتعلق  الفواتير من قبل    العمل، وهي  الخام واألولية، وتأخر سداد  املواد  إلى 

 العمالء واملوردين، والتدخالت الحكومية وقواعد املشتريات العامة وصعوبات التصدير واالستيراد وغيرها من العوامل. 

وا  • الصغيرة  باملنشآت  الخاصة  التنظيمية  واللوائح  الضريبي  كالنظام  املؤسسية:  أو  القانونية  استراتيجية املعوقات  استخدام  أن  كما  ملتوسطة، 

 مؤسسية غير مناسبة في املنشأة يؤدي إلى إعاقة النمو. 

معوقات اجتماعية: وهي معوقات تتعلق بثقة املجتمع باملنتج أو الخدمات املقدمة وكذلك عدم توافر شبكات اتصال وتواصل جيدة مع املجتمع  •

 ملجتمع باملنشأة وإدارتها وما تقدمه من منتجات وخدمات. املستهدف وغيرها من العوامل التي تتعلق بثقة ا 
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 (2011)محمد و عبد الكريم،  :أما في الحالة الفلسطينية، فهناك عدة معوقات تؤثر في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، ومن أبرز هذه املعوقات

حدث انخفاض ملحوظ في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين، وهو ما كان نتيجة    م2008وحتى    م2000السياسات اإلسرائيلية: ففي الفترة من   •

 فترةمباشرة للسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية التي طالت الكثير من املنشآت الفلسطينية وخاصة الصناعية منها، فالتدمير واإلغالق خاصة في  

كان له دور كبير في هروب الكثير من االستثمارات وإغالقها والعزوف عن االستثمار في   م2005وحتى  م2000انتفاضة األقص ى التي امتدت من العام 

 السوق الفلسطيني. 

متالك املوارد ذات الكفاءة معوقات إدارية: وهي املعوقات التي تتعلق باإلدارة وطرق وأساليب العمل، واستخدام االستراتيجيات املناسبة وكذلك ا  •

 خاصة من ناحية املوارد البشرية. 

 معوقات لها عالقة بالتكنولوجيا والحصول عليها. •

 معوقات ضعف البنية التحتية املناسبة لالستثمار. •

 معوقات الحصول على املواد األولية خاصة للمؤسسات الصناعية.  •

املنشآت الصغيرة واملتوسطة ضعيفة أمام الدخول في أسواق خارجية أو حتى امتداد   املعوقات املتعلقة بالتسويق: وهي معوقات تجعل من قدرة  •

 منتجاتها نحو كامل السوق الفلسطيني. 

شآت، معوقات التمويل: فنقص التمويل من أبرز املعوقات التي تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة كمحدودية مصادر التمويل املتوافرة لهذه املن •

مويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتركيز عند منح القروض على املشاريع الكبيرة والقائمة منذ مدة طويلة، وكذلك حجم املخاطرة وقلة االهتمام بت

الحكوم ي في تمويل هذه املنشآت مرتفع نتيجة لكثير من العوامل االقتصادية والسياسية في فلسطين، وارتفاع كلفة التمويل وعدم وجود الدعم 

 ذه املنشآت.املباشر له

ى  نقص املؤسسات الداعمة واملساندة: رغم وجود املؤسسات املتمثلة باالتحادات وغرف التجارة والصناعة في املحافظات الفلسطينية والتي ترع  •

ت وتقدم خدمات للمنشآت الصغيرة واملتوسطة، إال أن هناك نقص وغياب ملؤسسات مساندة كمؤسسات تسويق وتصديق وترويج لخدمات ومنتجا

 هذه املؤسسات، ومراكز تمويل وتطوير وتدريب وبحث علمي تختص بأعمال هذه املؤسسات.

 ملا يلي:  
 
 وألغراض هذه الدراسة، سيتم تصنيف املعوقات التي سيتم دراستها في املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين وفقا

 معوقات التمويل.  •

 معوقات إدارية وتنظيمية.  •

 ومؤسسية.معوقات قانونية  •

 معوقات تسويقية. •

اقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين .9.1.2  :و

 تم تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة بموجب قرار مجلس وزراء للعام 
 
، ولم يتغير هذا التغير حتى تاريخ اعداد هذه الرسالة، 2014فلسطينيا

 للتعريف الفلسطيني املوضح في الجدول )
 
، والتي تمت  2018( التالي كما تمت اإلشارة إليه في تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للعام  1ووفقا

الرسمية، محاولة الوصول إليه من مصادر فلسطينية، غير أن هذه املحاولة باءت بالفشل من خالل البحث في قرارات الحكومات الفلسطينية في الجريدة  

 (2018)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  :ويتم إيراده كما يلي

 : تعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين (1)جدول 

 رأس املال  املردود السنوي  عدد  العاملين  التسمية

من   أقل املردود السنوي يساوي أو  موظفين  9-5التي يعمل بها من  املنشآت الصغيرة 

 دوالر أمريكي.   200,000

أو   أقل رأس املال املدفوع 

 دوالر أمريكي. 50,000يساوي 

من   أقل املردود السنوي يساوي أو  موظف  19-10التي يعمل بها من  املنشآت املتوسطة 

 دوالر أمريكي   500,000

او   أقل رأس املال املدفوع 

دوالر  100,000يساوي 

 أمريكي.

 ملؤشر سياسة املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم للعام  
 
، تتمتع فلسطين بسوق متنوع لخدمات دعم تنمية األعمال التي توفرها شبكة  2018ووفقا

الشباب، فيما تهدف جهات   للنساء  اقتصادي أفضل  إدماج  إلى تحقيق  الداعمة  الجهات  مؤسسات عامة وخاصة وممولة وجهات مانحة، تهدف بعض 

يوج والتكنولوجيا، كذلك  والتسويق  كالتصدير  أنشطة  تفعيل  إلى  أخرى  بتكنولوجيا   22د  داعمة  املتعلقة  األعمال  في  لألعمال خاصة  داعمة  حاضنة 

في فلسطيني،   املعلومات، أما فيما يتعلق بالشراء العام فقد بين التقرير وجود تدابير لتسهيل وصول املنشآت الصغيرة واملتوسطة إلى هذا السوق الهام

 ات إلى فئات ونشر املعلومات حول فرص الشراء عبير اإل وذلك ضمن تعديالت قانون الشراء العام وإمكانية تقسيم العطاء
 
ويرى  ،نترنت والصحف مجانا
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 في املشروعات الصغيرة واملتوسطة في فلسطين البد من عدة إجراءات يمكن اتخاذها أهمها  
 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  التقرير أنه للمض ي قدما

2018)  : 

 تحسين تنسيق سياسة املنشآت الصغيرة واملتوسطة عن طريق تنفيذ استراتيجية متعددة السنوات بناء على الحوار بين القطاعين العام والخاص  •

 وبدعم الشركاء األوروبيين.

املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتيسير  زيادة الجهود الرامية على تحسين بيئة األعمال بمن خالل إدخال إطار لإلعسار وتحليل األثر التنظيمية واختبار   •

 إنشاءها. 

 التوعية وزيادة الفهم في مجاالت الريادة واالبتكار خاصة لدى النساء والشباب. •

نشآت الحصول على درجة أعلى من االعتراف باملهارات لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل تفعيل األبعاد الرأسمالية البشرية الستراتيجيات امل •

 املتوسطة.الصغيرة و 

 في االقتصاد الفلسطيني والتنمية االقتصادية الفلسطينية، وذلك من خالل ت
 
 مهما

 
شغيلها  وقد لعبت املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين دورا

 في معدل البطالة والذي بلغ في الر 
 
 مستمرا

 
بع األول من العام ألكبر عدد ممكن من العاطلين واملتعطلين عن العمل، ففلسطين من الدول التي تشهد ازديادا

 .  (2021)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، %( 25ما نسبته ) 2020

)ويرى   الصغيرة    ( 211-210،  2019حمدان  املنشآت  بأن  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  للجهاز  بيانات غير منشورة  اعتمدت على  التي  دراسته  في 

العام   الفترة من  استوعبت خالل  في فلسطين قد  )  2017-2010واملتوسطة  املنشآت  366,147ما معدله  في  للعاملين  االستيعابية  كانت  ، حيث 
 
( عامال

 لترتفع في العام  273582)  2010الصغيرة واملتوسطة في العام  
 
، أما من حيث عدد املنشآت الصغيرة واملتوسطة فقد  437555إلى )  2016( عامال

 
( عامال

- 2010، حيث بلغ متوسط عدد املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين للفترة من 2016ولغاية    2010بينت الدراسة أنها في تزايد مستمر خالل الفترة  

 نشأة.( م124,666) 2017

 عرض وتحليل النتائج:  .3

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:   .1.3

 :صدق االستبانة .1.1.3

 ( لفقرات أداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في الجدول التالي: Factor Analysisمن خالل العينة االستطالعية تم إجراء اختبار التحليل العاملي )

 نتائج تحليل اختبار التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة  (:2)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ين املصدر: إعداد الباحث

 درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة درجة التشبع  رقم العبارة

1 .649 21 .632 41 .683 61 .694 

2 .741 22 .752 42 .547 62 .788 

3 .684 23 .695 43 .608 63 .637 

4 .770 24 .792 44 .556 64 .937 

5 .636 25 .727 45 .690 65 .826 

6 .770 26 .703 46 .810 66 .913 

7 .621 27 .805 47 .760 67 .763 

8 .869 28 .819 48 .627 68 .713 

9 .768 29 .749 49 .803 69 .940 

10 .844 30 .685 50 .644 70 .876 

11 .814 31 .687 51 .716 71 .789 

12 .781 32 .797 52 .697   

13 .677 33 .694 53 .681   

14 .792 34 .895 54 .747   

15 .728 35 .733 55 .755   

16 .618 36 .846 56 .704   

17 .747 37 .703 57 .807   

18 .799 38 .670 58 .904   

19 .861 39 .653 59 .898   

20 .917 40 .909 60 .819   
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، وهي تتمتع بدرجة عالية من التشب
 
ع، كانت ويتضح من الجدول السابق، بأن جميع نتائج التحليل العاملي لفقرات أداة الدراسة كانت دالة إحصائيا

وبالتالي فهي تتمتع بدرجة عالية من الصدق ( والتي تم إقصائها من االستبانة، 44،  42، باستثناء الفقرات )%(60جميع قيم التشبع الخاصة بها أعلى من )

 في قياس ما وضعت ألجل وتتسم بالتناسق فما بينها. 
 
 وتشترك معا

 ثبات أداة الدراسة:  . 2.1.3

تعلقة بهذا تم التحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة )االستبانة( ومحاورها عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا، ويوضح الجدول التالي النتائج امل

 املعامل:  

 : معامل كرونباخ ألفا الكلي ألداة الدراسة وملحاورها (3)جدول 

العينة   البيان

 االستطالعية 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات 

 0.929 38 30 املحور األول: معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة

 0.868 11 معوقات التمويل 

 0.761 8 معوقات إدارية وتنظيمية 

 0.864 7 معوقات قانونية ومؤسسية 

 0.886 12 معوقات تسويقية 

 0.881 23 املحور الثاني: محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 0.841 8 محددات فردية 

 0.828 8 محددات داخلية 

 0.888 7 محددات خارجية 

 0.881 8 املحور الثالث: نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 0.914 69 30 الثبات الكلي ألداة الدراسة 

 الباحثيناملصدر: إعداد                               

نة  ويتضح من الجدول أعاله، أن استبانة الدراسة قد حققت درجة عالية من الثبات، حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا للثبات الكلي لالستبا

 ات. تحتويها وأنها تتمتع بدرجة عالية من الثبوهو ما يجعل الباحثة مطمئنة إلى سالمة إجراءات بناء االستبانة وسالمة األسئلة التي (،  0.914)

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:  . 2.3

املبحوثين   استجابات  وتفسير  تحليل  تناول  تم  الدراسة،  من  الجزء  هذا  الغربية في  الضفة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  نمو  بواقع  املتعلقة 

 . فرضياتهااملحددات واملعوقات، حيث سعت الدراسة في هذا الجزء إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار 

 (  2001)أبو صالح،   :(4األهمية النسبية ملقياس ليكرت الخماس ي كما يوضح الجدول التالي )ولغرض تفسير النتائج، تم اعتماد مقياس 

 : األهمية النسبية لنتائج املتوسطات الحسابية (4)جدول 

 تفسير الدرجة  مقياس ليكرت  املتوسط الحسابي

  غير موافق بشدة  1.8 - 1
 
 منخفضة جدا

 منخفضة  غير موافق  2.60- 1.81

 متوسطة  محايد 2.61-3.40

 كبيرة  موافق  3.41-4.20

  موافق بشدة  4.21-5
 
 كبيرة جدا

 منخفض 2.33من  أقل – 1 •

 متوسط 2.66من  أقل – 2.33 •

 كبير  5من  أقل – 2.66 •

إحصائية   واختبارات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخدام  تم  واختبار فرضياتها،  الدراسة  أسئلة  في  ولإلجابة عن  ذكرها  سبق 

 : يلياملنهجية، وتم عرض النتائج كما 

   نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة:  . 3.3

أهم املعوقات التي تحد من نمو ونجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من حيث ما هي    نتائج اإلجابة على السؤال األول للدراسة:  .1.3.3

 ؟ )معوقات التمويل، املعوقات اإلدارية والتنظيمية، املعوقات القانونية واملؤسسية، املعوقات التسويقية(

 عة عنه كما يلي: وللوصول إلى إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة، كان ال بد من إجابة األسئلة املتفر 
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 ما درجة أهمية معوقات التمويل التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما يلي: معوقات التمويل، كما

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات معوقات التمويل(5)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

التسهيالت املالية املقدمة من قبل البنوك العاملة في فلسطين غير مشجعة    .1

 للمنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

 كبيرة  79.4 % 955. 3.97

 كبيرة  78.8 % 950. 3.94 تعاني املنشأة من محدودية مصادر التمويل التي تساعدها في التوسع والنمو.   .2

 كبيرة  78.0 % 956. 3.90 لتمويل توسع املنشأة ونموها. ال يوجد لدينا السيولة الكافية   .3

ال أعلم عن توفر برامج مخصصة لدعم وتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة    .4

 من الوزارات الفلسطينية. 

 كبيرة  77.8 % 779. 3.89

أمام    .5  
 
اإلقراض عائقا قبل مؤسسات  واإلجراءات املطلوبة من  املعايير  تشكل 

 املنشأة. تمويل نمو  

 كبيرة  77.8 % 785. 3.89

هناك صعوبة في توفير الضمانات املطلوبة للحصول على تمويل ألجل النمو    .6

 والبنوك.  من مؤسسات اإلقراض

 كبيرة  75.6 % 898. 3.78

 على رغبة املنشأة في الحصول على قروض    .7
 
تؤثر أسعار الصرف املتذبذبة سلبا

 تمويلية بغرض النمو. 

 كبيرة  75.2 % 874. 3.76

نمو    .8 تمويل  أمام   
 
عائقا البنوك  قبل  من  املطلوبة  واإلجراءات  املعايير  تشكل 

 املنشأة. 

 كبيرة  74.8 % 880. 3.74

ال يتوفر لدى املنشأة مصادر تمويل خاصة بها من أجل تمويل عملية التوسع    .9

 والنمو. 

 كبيرة  72.2 % 911. 3.61

 كبيرة  71.4 % 971. 3.57 )الفائدة( لنمو املنشأة مرتفعة. تكلفة الحصول على التمويل   .10

واملتوسطة غير    .11 الصغيرة  للمشاريع  تمويل  بمؤسسات  لدينا معرفة  يوجد  ال 

 البنوك في فلسطين. 

 كبيرة  71.4 % 972. 3.57

 كبيرة  % 75.6 0.572 3.78 الدرجة الكلية ألهمية معوقات التمويل على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة  

املتوسط   بلغ  حيث  كبيرة،  بدرجة  جاءت  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  نمو  على  التمويل  معوقات  أهمية  درجة  أن  يتبين  السابق،  الجدول  ومن 

 %(. 75.6( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )0.572االنحراف املعياري بلغ )( فيما 3.78الحسابي لهذه الدرجة )

تبين لنا أن املعوقات التمويلية لها أهمية كبيرة في واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، ( 5)ومن خالل النتائج السابقة في الجدول  

 ويمكن لها أن تحد من استمراريتها وبقائها. يمكن لها في حال وجدت أن تحد من نمو هذه املنشآت بل 

 ما درجة أهمية املعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

لفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من ا 

 : التالي (6املعوقات اإلدارية والتنظيمية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في جدول )
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افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات اإلدارية  (6)جدول   والتنظيمية: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 امام نمو املنشأة  .1
 
 كبيرة  76.6 % 918. 3.83 .يشكل ضعف التخطيط االستراتيجي عائقا

 كبيرة  74.0 % 865. 3.70 .هنالك نقص لدينا في مواكبة األنظمة املحاسبية الحديثة في املنشأة  .2

 كبيرة  72.6 % 919. 3.63 .نعاني من نقص األفراد ذوي الكفاءة في مجال عمل املنشأة  .3

 كبيرة  70.8 % 857. 3.54 .مستوى تفويض الصالحيات للعاملين محدود  .4

 كبيرة  68.8 % 913. 3.44 .هناك صعوبة في إدارة املوارد املالية في املنشأة بكفاءة  .5

 متوسطة  64.8 % 964. 3.24 .اإلدارية في املنشأةهناك نقص في الخبرات   .6

 متوسطة  64.2 % 986. 3.21 .هناك صعوبة في تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين في املنشأة  .7

 متوسطة  62.6 % 1.053 3.13 .تواجه املنشأة صعوبة في تقييم أداء العاملين لديها  .8

الدرجة الكلية ألهمية املعوقات اإلدارية والتنظيمية على نمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  69.2 % 0.588 3.46

جة  ومن الجدول السابق، يتبين أن درجة أهمية املعوقات التنظيمية واإلدارية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة جاءت بأدنى مستويات الدر 

 %(. 69.2( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )0.588( فيما االنحراف املعياري بلغ )3.46بلغ املتوسط الحسابي لهذه الدرجة )الكبيرة، حيث 

 لذلك، فإن املعوقات اإلدارية والتنظيمية تشكل أهمية في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة رغم أن أهميتها كانت بأدنى مستويات ا 
 
لدرجة ووفقا

 مقارنة بأهمية املعوقات التمويلية. الكبيرة 

 ما درجة أهمية املعوقات القانونية واملؤسسية التي تواجه نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ •

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 : ( التالي7)املعوقات القانونية واملؤسسية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في جدول 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات القانونية واملؤسسية  :(7)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

مممموم    .12 مم مممموم واملعامالت الحكومية )رسم مم ترخيص،  تكلفة الكثير من اإلجراءات والرسم

.
 
 بلديات، رسوم مهن( مرتفعة جدا

 كبيرة  83.0 % 886. 4.15

مممممغيرة    .13 مم ممم مم ممماريع الصم ممم مم ممم مم مممممحمماب املشم مم ممم مم مممممريبيممة ألصم مم ممم مم مممممهيالت الضم مم ممم مم غيمماب اإلعفمماءات والتسم

 واملتوسطة يقلل من احتماالت النجاح والنمو.

 كبيرة  81.2 % 955. 4.06

 كبيرة  78.0 % 880. 3.90 املنشأة.ارتفاع تكاليف العمل نتيجة السياسات الضريبية يحد من نمو   .14

ممممة بتنظيم   .15 ممم مم ممممريعات الخاصم ممم مم ممممحة حول القوانين والتشم ممم مم ليس لدينا معلومات واضم

 عمل املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

 كبيرة  77.8 % 996. 3.89

مممممغيرة    .16 مم ممم مم مممممآت الصم مم ممم مم مممممبمة للمنشم مم ممم مم مممممت منماسم مم ممم مم مممممريعمات القمانونيمة املعمول بهما ليسم مم ممم مم التشم

 واملتوسطة.

 كبيرة  75.0 % 898. 3.75

 كبيرة  73.6 % 865. 3.68 وضوح القوانين التي تتعلق باإلفالس يؤثر على نمو املنشأة.عدم   .17

 على نمو املنشأة.  .18
 
 كبيرة  70.2 % 915. 3.51 قانون العمل الفلسطيني يؤثر سلبا

الدرجة الكلية ألهمية املعوقات القانونية واملؤسسية على نمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  76.8 % 0.636 3.84

حيث    ومن خالل الجدول السابق، يتبين بأن درجة أهمية املعوقات القانونية واملؤسسية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة،

 %( وهي نسبة كبيرة.76.8( وبنسبة مئوية بلغت )3.84املتوسط الحسابي الذي يقيس هذه الدرجة )بلغ 

ا  القانونية واملؤسسية على نمو وتوسع  املعوقات  أهمية  تبرز  أثيرت حول ذلك، والتي  التي  الدراسات  الكثير من  لتأكيد  النتائج  ملنشآت  وتأتي هذه 

النتائج في الجدول السابق وجود معوقات قانونية ومؤسسية في واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، الصغيرة واملتوسطة، حيث تبين  

 وهي معوقات تحمل درجة كبيرة من األهمية ال بد من معالجتها وتقليل مستوى خطرها على هذه املنشآت.
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 صغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟ما درجة أهمية املعوقات التسويقية التي تواجه نمو املنشآت ال •

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 التالي:  (8) ول الجداملعوقات التسويقية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املعوقات التسويقية (8)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

19.   
 
 كبيرة  81.4 % 883. 4.07 على نمو املنشأة هناك منافسة سعرية قوية في السوق الفلسطيني تؤثر سلبا

 كبيرة  77.0 % 879. 3.85 تعتمد املنشأة في تسعير منتجاتها على التكلفة الكلية كأساس لعملية التسعير.   .20

 كبيرة  76.8 % 959. 3.84 ال يوجد اهتمام كافي في البحوث التسويقية من قبل املنشأة.   .21

في    .22 عالية  تكلفة  املنشأة  نتيجة  تتحمل  املحلي  السوق  في  منتجاتها  تسويق 

 للمنافسة الشديدة.

 كبيرة  76.0 % 978. 3.80

 كبيرة  74.8 % 838. 3.74 ال تستعين املنشأة بخدمات استشارية تسويقية خارجية.   .23

 كبيرة  74.4 % 911. 3.72 الخطط التسويقية في املنشأة قصيرة األمد وليس طويلة األمد.   .24

 كبيرة  70.8 % 934. 3.54 خطة تسويقية محددة. ال يوجد لدينا    .25

االعتماد في املنشأة يكون على استراتيجية البيع الشخص ي أكثر من استخدام    .26

 استراتيجية اإلعالنات.

 كبيرة  70.4 % 918. 3.52

هناك نقص في شبكة العالقات مع أصحاب املصلحة )زبائن، موردين...( لدى   .27

 املنشأة. 

 كبيرة  68.8 % 988. 3.44

 متوسطة  67.2 % 979. 3.36 يوجد نقص في الخبرة التسويقية لدى املنشأة.   .28

 متوسطة  65.8 % 1.074 3.29 . اإللكترونيةهناك صعوبة في استخدام أساليب التسويق   .29

 منخفضة  52.0 % 969. 2.60 يوجد صعوبة في استخدام وسائل الترويج الحديثة.   .30

 كبيرة  71.2 % 0.565 3.56 الدرجة الكلية ألهمية املعوقات التسويقية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة  

حيث   ومن الجدول السابق، نجد بأن درجة أهمية املعوقات التسويقية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية كانت بدرجة كبيرة، 

%(، وهو ما يعكس أهمية كبيرة للمعوقات  71.2( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )3.56التي تقيس هذه األهمية بمتوسط حسابي بلغ )جاءت الدرجة الكلية  

 التسويقية على واقع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. 

 الجدول التالي:لصغيرة واملتوسطة كانت كما في ومن خالل النتائج السابقة، يمكن القول بأن أهم املعوقات التي تؤثر على نمو املنشآت ا 

 : أهم املعوقات التي تواجه نمو املنشآت مع ترتيب األهمية (9)جدول 

املتوسط   الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

الصغيرة   1 املنشآت  نمو  على  واملؤسسة  القانونية  املعوقات  أهمية  درجة 

 واملتوسطة  

 كبيرة  % 76.8 0.636 3.84

 كبيرة  %  75.6 0.572 3.78 درجة أهمية معوقات التمويل على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   2
 كبيرة  % 71.2 0.565 3.56 درجة أهمية املعوقات التسويقية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   3
الصغيرة   4 املنشآت  نمو  على  والتنظيمية  اإلدارية  املعوقات  أهمية  درجة 

 واملتوسطة  

 كبيرة  69.2 % 0.588 3.46

اقع معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   كبيرة  % 73.2 0.457 3.66 الدرجة الكلية لو

%(  76.8ومن الجدول السابق، يتبين بأن أكثر املعوقات أهمية من حيث ترتيبها هي املعوقات القانونية واملؤسسية والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )

املعوقات رغم أهميتها من حيث الترتيب هي املعوقات اإلدارية والتنظيمية  أقل%(، فيما كنت 75.6بنسبة أهمية بلغت )تليها معوقات التمويل والتي جاءت 

 %(. 69.2والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )

(  3.66حسابي بلغ )كما يبين الجدول السابق الدرجة الكلية لواقع املعوقات التي تحد من نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتي جاءت بمتوسط  

%(، وهو ما يعكس األهمية الكبيرة للمعوقات املحددة في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، فمن خالل  73.2وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )

 كس على النمو االقتصادي ككل. النسبة املذكورة فإن وجود أي  من هذه املعوقات كفيل بالحد من نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة وبالتالي ينع
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ما هي أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من حيث )املحددات الفردية،   نتائج اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة:   . 2.3.3

 ؟ املحددات الداخلية، واملحددات الخارجية(

 وللوصول إلى إجابة السؤال الرئيس األول للدراسة، كان ال بد من إجابة األسئلة املتفرعة عنه كما يلي:  

 ما درجة أهمية املحددات الفردية كمحددات نمو للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟  •

رية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيا

   الجدول التالي:املحددات الفردية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات (10)جدول   املحددات الفردية : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 كبيرة  82.6 % 676. 4.13 امتالك املالك لروح املبادرة يسهل من نمو املنشأة.   .31

 كبيرة  82.2 % 751. 4.11 وجود الدافع لدى )مالك /مدير( املنشأة يساهم في نموها.  .32

الشخصية املؤثرة لدى )املالك/ املدير( تساعد في تحفيز العاملين نحو تحقيق    .33

 أهداف املنشأة ودفعها للنمو.

 كبيرة  82.2 % 749. 4.11

 مهما في نمو املنشأة.   .34
 
 كبيرة  79.8 % 957. 3.99 قوة السمات القيادية لدى )مالك/مدير( املنشأة عامال

االبتعاد عن تقليد املنافسين واالتجاه نحو االبتكار  يميل )املالك/ املدير( إلى    .35

 في اإلنتاج.

 كبيرة  79.0 % 823. 3.95

 لنموها.  .36
 
 كبيرة  79.0 % 865. 3.95 تشكل رغبة املالك في بقاء واستمرارية املنشأة حافزا

 في تحقيق النمو في املنشأة.   .37
 
 هاما

 
 كبيرة  78.6 % 924. 3.93 تشكل شخصية املالك الريادية عنصرا

 للتحقيق.   .38
 
 قابال

 
 كبيرة  76.2 % 902. 3.81 يمتلك )املالك/ املدير( رؤية واضحة تجعل من نمو املنشأة أمرا

 كبيرة  % 79.8 0.603 3.99 الدرجة الكلية ألهمية املحددات الفردية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة  

توسطة  ويتبين من الجدول السابق بأن الدرجة الكلية التي تقيس أهمية املحددات الفردية كأحد املحددات املؤثرة على نمو املنشآت الصغيرة وامل

 %( تعكس أهمية هذا البعد. 79.8( وبنسبة مئوية كبيرة بلغت )3.99كبيرة، حيث جاءت هذه الدرجة بمتوسط حسابي بلغ )جاءت بدرجة 

ي املنشآت  ومما سبق، فإن هناك أهمية كبيرة للمحددات الفردية املتعلقة بمدير أو مالك املنشأة على نموها، وهي نتيجة تؤكد ارتباط عملية النمو ف

 الكين واإلدارة فيها، والذي أكدته الكثير من الدراسات السابقة.بخصائص وسمات امل

 ما درجة أهمية املحددات الداخلية كمحددات نمو للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟  •

رة من الفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فق

   التالي:املحددات الداخلية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما في الجدول 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املحددات الداخلية (11)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 كبيرة  79.4 % 894. 3.97 امتالك التكنولوجيا الحديثة في العمل يسهم في نمو املنشأة.   .45

 كبيرة  74.6 % 735. 3.73 تمتلك املنشأة القدرة على ابتكار طرق عمل جديدة.   .46

 كبيرة  72.8 % 843. 3.64 ابتكار منتجات جديدة. تمتلك املنشأة القدرة على   .47

 كبيرة  71.4 % 672. 3.57 تتوافر لدى املنشأة املعلومات الالزمة التي تزيد من قدرتها على النمو.   .48

 كبيرة  69.0 % 934. 3.45 لدى املنشأة أنظمة إدارية فعالية تساعدها على النمو.   .49

 كبيرة  69.0 % 769. 3.45 بالطلب على منتجاتها وخدماتها. لدى املنشأة الوسائل الفعالة للتنبؤ   .50

 كبيرة  68.6 % 984. 3.43 تمتلك املنشأة نظام حوافز فعال يسهم في رفع إنتاجية العاملين.  .51

لدى املنشأة خطط قابلة للتطبيق ملواجهة الزيادة املستمرة في تكاليف املواد    .52

 الخام.

 متوسطة  66.0 % 989. 3.30

الدرجة الكلية ألهمية املحددات الداخلية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  % 71.2 0.570 3.56
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  حيث يتبين من الجدول السابق بأن الدرجة الكلية ألهمية املحددات الداخلية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة 

ملقياس    
 
)وفقا الدرجة  يقيس هذه  الذي  الحسابي  املتوسط  بلغ  )3.56الدراسة، حيث  بلغت  كبيرة  71.2( وبنسبة مئوية  أهمية  تعكس  وهي درجة   ،)%

 للمحددات الداخلية في املنشآت الصغيرة واملتوسطة كمحددات لنموها.

املحددات الداخلية في نمو املنشآت الصغيرة   واملتوسطة، وهي محددات إدارية وتنظيمية تلقي بظاللها على نتائج عمل ومما سبق، يتضح أهمية 

هارها املنشأة من منتجات وخدمات، تطور ونمو، ورغم أن البعض من املبحوثين قد أجاب على فقرات هذا البعد بش يء من التحيز ملنشأته من خالل إظ

 إال أن ذلك ال يمنع أهمية املحددات الداخلية في تحقيق نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.   من خالل إجاباتهم بأنها تمتلك الكفاءة الداخلية الالزمة للنمو،

 ما درجة أهمية املحددات الخارجية كمحددات نمو للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية؟  •

ت عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابا

 الجدول التالي: املحددات الخارجية، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا البعد، وكانت النتائج كما 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات املحددات الخارجية (12)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

زيادة تشجيع املنتجات والخدمات الوطنية يساهم في نمو املنشآت الصغيرة    .53

 واملتوسطة. 

 كبيرة  82.4 % 832. 4.12

 كبيرة  80.4 % 868. 4.02 ازدياد الدعم املجتمعي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة يساعدها على النمو.   .54

 كبيرة  80.2 % 773. 4.01 ازدياد الوعي لدى الزبائن يساعد في نمو املنشأة.   .55

االجتماعي    .56 التواصل  شبكات  خالل  من  للمنتجات  الترويج  وسائل  تطور 

 وااللكتروني يزيد من فرص النمو. 

 كبيرة  80.0 % 833. 4.00

 كبيرة  79.0 % 916. 3.95 قليلة يشجعنا على النمو وجود مؤسسات مالية توفر تمويل بشروط وفوائد   .57

الصغيرة    .58 املنشآت  ألصحاب  والتدريب  الدعم  تقدم  دولية  مؤسسات  وجود 

 واملتوسطة مهم لنجاح املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

 كبيرة  78.6 % 974. 3.93

زيادة مستوى التواصل مع الزبائن نتيجة للتطور التكنولوجي املتسارع يزيد من    .59

 فرص النمو. 

 كبيرة  77.4 % 663. 3.87

الدرجة الكلية ألهمية املحددات الخارجية كمحددات مؤثرة في نمو املنشآت الصغيرة  

 واملتوسطة  

 كبيرة  % 79.6 0.618 3.98

  ويتبين من الجدول السابق بأن الدرجة الكلية ألهمية املحددات الخارجية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة  
 
واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة وفقا

%( وهي نسبة تعكس الدرجة الكبيرة ألهمية 79.6( وبنسبة مئوية بلغت )3.98ملقياس الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابي الذي يقيس هذه الدرجة )

 املحددات الخارجية كونها محددات ضرورية لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. 

غربية ل اإلجابات السابقة لألسئلة املتفرعة عن السؤال الثاني للدراسة يمكن تحديد أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الومن خال

 التالي: الجدول أهمية من خالل  قلمن خالل ترتيبها من األكثر أهمية لأل

 واملتوسطة مع الترتيب : أهم محددات نمو املنشآت الصغيرة (13)جدول 

 

 

 

 

 

الصغيرة واملتوسطة هي املحددات الفردية والتي جاءت نسبة أهميتها بدرجة كبيرة  حيث يتبين من الجدول السابق بأن أهم محددات النمو للمنشآت  

 %(.71.2%( ثم املحددات الداخلية والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )79.6%( تليها املحددات الخارجية والتي جاءت بنسبة كبيرة بلغت )79.8بلغت )

 

 

املتوسط   الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

تقدير 

 االستجابة 

الدرجة الكلية ألهمية املحددات الفردية كمحددات لنمو املنشآت الصغيرة   1

 واملتوسطة  

 كبيرة  %  79.8 0.603 3.99

املنشآت   2 لنمو  كمحددات  الخارجية  املحددات  ألهمية  الكلية  الدرجة 

 الصغيرة واملتوسطة  

 كبيرة  %  79.6 0.618 3.98

املنشآت   3 لنمو  كمحددات  الداخلية  املحددات  ألهمية  الكلية  الدرجة 

 الصغيرة واملتوسطة  

 كبيرة  %  71.2 0.570 3.56

 كبيرة  % 76.8 0.467 3.84 الدرجة الكلية ملحددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
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اقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية للدراسة:نتائج اإلجابة على السؤال الثالث   .3.33  ؟ما و

تقيس  لإلجابة على هذا السؤال، تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة عن كل فقرة من الفقرات التي 

 الجدول التالي: واقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، كما تم استخراج الدرجة الكلية ألهمية هذا الواقع، وكانت النتائج كما في 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة (14)جدول   : املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الفقرة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

تقدير  النسبة املئوية 

 االستجابة 

 كبيرة  79.6 % 808. 3.98 هناك زيادة في أصول املنشأة من لحظة التأسيس حتى اليوم.  .45

46.   .
 
 كبيرة  78.2 % 794. 3.91 تسعى املنشأة إلدخال خطوط انتاج ملنتجات )خدمات( جديدة مستقبال

هنالك التزام لدى املنشأة بالتجديد على منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات    .47

 الزبائن املتغيرة. 

 كبيرة  75.6 % 763. 3.78

 كبيرة  75.6 % 803. 3.78 الطلب على املنتجات أو الخدمات التي تقدمها املنشأة. هناك زيادة سنوية في    .48

الخدمات   .49 املنتجات/  تقديم  في  مبتكرة  طرق  إلى  للوصول  املنشأة  تسعى 

 تساعدها في النمو. 

 كبيرة  75.4 % 952. 3.77

 كبيرة  74.0 % 727. 3.70 هنالك زيادة في الحصة السوقية للمنشأة بشكل مستمر   .50

51.  .
 
 كبيرة  71.4 % 952. 3.57 هناك زيادة واضحة في عدد )املنتجات، الخدمات( التي تقدمها املنشأة سنويا

 متوسطة  65.6 % 909. 3.28 هناك زيادة سنوية ملحوظة بعدد العاملين في املنشأة.   .52

اقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة   كبيرة  % 73.6 0.577 3.68 الدرجة الكلية لو

ا  ملتوسط  ومن النتائج السابقة، يتبين بأن الدرجة الكلية لواقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية كانت بدرجة كبيرة، حيث بلغ 

 %(. 73.6( وبنسبة مئوية بلغت )3.68الحسابي لهذه الدرجة )

، وهو ما يعني أن هذه 
 
 جدا

 
املنشآت   ومن خالل النتائج في الجدول السابق، فإن واقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية كان جيدا

 رغم املعوقات والتحديات التي توجهها ورغم املنافسة القوية التي تشهدها السوق الفلسطينية. 
 
 تحقق نموا

   ر فرضيات الدراسة: نتائج اختبا  . 4.3

األولى:   . 1.4.3 الرئيسة  )  الفرضية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد  اإلدارية α≤0.05ال  )التمويل،  املعوقات  أهم  بين   )

 والتنظيمية، قانونية ومؤسسية، ومعوقات تسويقية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين. 

( وذلك ملعرفة العالقة بين الدرجة Standardized Regressionالفرضية السابقة، تم إجراء اختبار معامل االنحدار املعياري )وللتحقق من صحة 

  و املنشآت الصغيرةالكلية ألهم املعوقات )التمويل، اإلدارية والتنظيمية، القانونية واملؤسسية، واملعوقات التسويقية( وبين الدرجة الكلية التي تقيس نم

 التالي: الجدول واملتوسطة في الضفة الغربية، وكانت النتائج كما في 

 : نتائج اختبار االنحدار املعياري للعالقة بين معوقات النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة (15)جدول 

 الداللة اإلحصائية Rقيمة   املتغير 

والتنظيمية،   اإلدارية  )التمويل،  النمو  واملعوقات  معوقات  واملؤسسية،  القانونية 

 التسويقية( 

0.325 0.000 

• R Square = 0.105 

 للنتائج السابقة، يتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ملعوقات النمو املتمثلة في معوقات )التمويل، اإلدا 
 
رية والتنظيمية،  ووفقا

التسويقية( وبين الدرجة الكلية لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، حيث كانت الداللة اإلحصائية القانونية واملؤسسية، واملعوقات  

 لقيمة  0.05من )  أقل( وهي  0.000لنموذج االنحدار املعياري )
 
(، يمكن القول أن معوقات النمو املذكورة تفسر 0.105والتي كانت )  R Square(، ووفقا

ه  التباين الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، وهي نسبة قليلة، وبالتالي تكون الفرضية السابقة قد رفضت، وعلي%( من  10.5)

التنظيمية، ( بين أهم املعوقات )التمويل، اإلدارية و α≤0.05يتم قبول الفرضية البديلة التي تفيد بوجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 قانونية ومؤسسية، ومعوقات تسويقية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين. 

 فيها تم عمل نموذج االنحدار املعياري املتعدد والذي كانت نتائجه كما في 
 
 التالي:  الجدول ولتوضيح هذه العالقة ومعرفة أكثر األبعاد تأثيرا
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 اختبار االنحدار املعياري املتعدد للعالقة بين معوقات النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة : نتائج (16)جدول 

 قيمة Fداللة   Fقيمة   Rقيمة  املتغير املستقل  املتغير التابع
Beta 

 tداللة   tقيمة 

نمو املنشآت  

الصغيرة  

 واملتوسطة 

 005. 2.850- 177.- 0.000 9.339 0.325 معوقات التمويل 

 367. 903.- 063.- املعوقات اإلدارية والتنظيمية 

 044. 2.026 121. معوقات قانونية ومؤسسية 

 000. 4.418 315. معوقات تسويقية 

• R Square = 0.105 

 للنتائج السابقة، يتبين بأن عالقة االنحدار بين أبعاد معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة كانت عالقة ذات داللة معنوية، 
 
فمن خالل ووفقا

نجد أن هذه  R Square(، وكما يتضح من قيمة 0.05من مستوى الداللة ) أقل( كانت 0.000( وبداللتها اإلحصائية التي بلغت )9.339التي بلغت ) Fقيمة 

املتغير 10.5األبعاد تفسر ) تأثير  أن عالقة  الغربية وهو نسبة قليلة تدل على  الضفة  واملتوسطة في  الصغيرة  املنشآت  الحاصل في نمو  التباين  %( من 

 لهذه العالقة هي املعوقات التمويلية والتي جاءت وداللتها نجد بأن األبعاد املؤثر   tاملستقل ضعيف على املتغير التابع، ومن خالل قيمة  
 
ة على النمو وفقا

، حيث يتبين أنه كلما انخفضت املعوقات التمويلية بنسبة وحدة واحدة كلما أثر ذلك على زيادة النمو بواقع )
 
%(، وكذلك بعد املعوقات 17.7تأثيرها عكسيا

 للنتائج في الجدول )  Betaة  القانونية و املؤسسية والتي تؤثر على النمو بنسبة قيم
 
( أنه كلما كانت زادت املعوقات القانونية  16الخاصة بها، وهذا يعني طبقا

 لقيمة  12.1واملؤسسية بمقدار وحدة واحدة أثر ذلك بنسبة )
 
الخاصة بها  t%( على نمو املنشأة، وكذلك املعوقات التسويقية والتي كان تأثيرها األعلى وفقا

ن أنه كلما زادة املعوقات التسويقية بمقدار وحدة واحدة كلما أثر ذلك على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية بنسبة وداللتها والتي تبي

 %(، فيما أظهرت النتائج أن املعوقات اإلدارية والتنظيمية ال تؤثر على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 31.5)

األولى للدراسة تم التحقق منها وتم رفضها والقبول بالفرضية البديلة والتي تقول بأنه يوجد عالقة ذات داللة   ومما سبق، فإن الفرضية الرئيسية

( بين أهم املعوقات )التمويل، اإلدارية والتنظيمية، قانونية ومؤسسية، ومعوقات تسويقية( وبين نمو املنشآت  α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 واملتوسطة في فلسطين، غير أن هذه عالقة التأثير هذه ضعيفة. الصغيرة 

( بين محددات النمو )محددات فردية، محددات α≤0.05الفرضية الرئيسة الثانية: ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   .2.4.3

 لضفة الغربية. داخلية، محددات خارجية( وبين مستوى نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في ا

( وذلك ملعرفة العالقة واتجاهها  Standardized Regressionوللتحقق من صحة الفرضية السابقة، تم إجراء اختبار معامل االنحدار املعياري )

  التالي:( 17)جدول وتأثير كل بعد من األبعاد املذكورة بالنمو، وكانت النتائج كما في 

 : نتائج اختبار االنحدار املعياري للعالقة بين محددات النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة (17)جدول 

 الداللة اإلحصائية Rقيمة   املتغير 

 0.000 0.591 محددات النمو )املحددات الفردية، املحددات الداخلية، املحددات الخارجية( 

• R Square = 0.349 

امل الفردية،  )املحددات  في  املتمثلة  النمو  ملحددات  الكلية  الدرجة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  يتبين  السابقة،  للنتائج   
 
حددات ووفقا

لنموذج الداخلية،   اإلحصائية  الداللة  كانت  حيث  الغربية،  الضفة  في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  لنمو  الكلية  الدرجة  وبين  الخارجية(  واملحددات 

 لقيمة  0.05من )  أقل( وهي  0.000االنحدار املعياري )
 
ن  %( من التباي34.9( فإن محددات النمو تفسر ما نسبته )0.349والتي كانت )  R Square(، ووفقا

 الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. 

 فيها تم عمل نموذج االنحدار املعياري والذي كانت نتائجه كما في 
 
 التالي:  (18)الجدول ولتوضيح هذه العالقة ومعرفة أكثر األبعاد تأثيرا

 النمو ونمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة : نتائج اختبار االنحدار املعياري للعالقة بين محددات (18)جدول 

 قيمة Fداللة   Fقيمة   Rقيمة   املتغير املستقل  املتغير التابع

Beta 

 tداللة   tقيمة  

نمو املنشآت  

الصغيرة  

 واملتوسطة 

 423. 801.- 038.- 0.000 93.484 0.591 املحددات الفردية 

 000. 4.368 208. املحددات الداخلية 

 000. 13.225 570. الخارجية املحددات 

• R Square = 0.349 

 للنتائج السابقة، يتبين بأن عالقة االنحدار بين أبعاد محددات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة كانت عالقة ذات داللة معنوية، 
 
فمن خالل  ووفقا

الداللة )  أقل( والتي كانت  0.000( وبداللتها اإلحصائية التي بلغت )93.484التي بلغت )  Fقيمة   اللتها نجد بأن  ود  t(، ومن خالل قيمة  0.05من مستوى 

الخاصة بها أنه كلما زاد مستوى املحددات الداخلية بمقدار وحدة  tاألبعاد املؤثرة على النمو هي املحددات الداخلية، حيث يتبين من خالل قيمة وداللة 
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الخاصة  Betaعلى النمو بنسبة قيمة  %(، وكذلك املحددات الخارجية والتي تؤثر20.8واحدة كلما أثر ذلك على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة بسنة )

 للنتائج في  
 
%( على نمو املنشأة،  57.0كلما كانت زادت املحددات الخارجية بمقدار وحدة واحدة أثر ذلك بنسبة )  ( أنه18الجدول )بها، وهذا يعني طبقا

 فيما لم تظهر النتائج أي تأثير للمحددات الفردية على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

داللة  وب ذات  يوجد عالقة  أنه  تنص على  والتي  الصفرية  للفرضية  البديلة  الفرضية  قبول  يتم  وعليه  السابقة قد رفضت،  الفرضية  تكون  التالي 

( الداللة  مستوى  عند  نمو  α≤0.05إحصائية  وبين  الخارجية(  واملحددات  الداخلية،  املحددات  الفردية،  )املحددات  في  املتمثلة  النمو  محددات  بين   )

معة وبين نمو  املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية، حيث كانت العالقة كبيرة وطردية بين محددات النمو )الفردية، الداخلية، والخارجية( مجت

توسطة، إضافة إلى عالقة كل من املحددات الداخلية والخارجية منفردتين على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وهو ما يبين أهمية املنشآت الصغيرة وامل

 النمو. املحددات الداخلية والخارجية في نمو هذه املنشآت، وأهمية املحددات الفردية إذا ما اجتمعت مع املحددات الداخلية والخارجية على هذا 

( في إجابات املبحوثين حول نمو املنشآت الصغيرة  α≤0.05الفرضية الرئيسة الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .3.4.3

افية )الجنس، الدرجة العلمية، عمر املنشأة، طبيعة عمل املنشأة، عدد العاملين، ملكية   املشروع، نوع التمويل، واملتوسطة تعزى للعوامل الديمغر

 وموقع املنشأة(.

السابقة، فإن الفرضية الرئيسية الثالثة قد رفضت وتم التحقق من عدم صحتها،  للفرضية الرئيسة  خالل نتائج التحقق من الفرضيات الفرعية    من

( في إجابات املبحوثين حول الدرجة الكلية لنمو  α≤0.05وتم القبول بالفرضية البديلة التي تقول بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الديمغرافية   للعوامل  تعزى  واملتوسطة  الصغيرة  قيمة    الجنسالتالية:  املنشآت  بلغت  املستقلة    Tوالذي  بلغت  2.863له )للعينات  إحصائية  ( وبداللة 

 ، عمر املنشأة(0.006( وبداللة إحصائية بلغت )5.283لهذه الفروق )من اختبار التباين األحادي  املحسوبة   Fحيث بلغت قيمة    ، الدرجة العلمية(0.005)

والذي بلغت    ، طبيعة عمل املنشأة (،0.000( وبداللة إحصائية بلغت )24.488املحسوبة من اختبار التباين األحادي لهذه الفروق )  Fوالذي بلغت قيمة  

املحسوبة من   Fوالذي كانت قيمة    ملكية املنشأة ،  (0.000بداللة إحصائية بلغت )  (7.036التباين األحادي لهذه الفروق )املحسوبة من اختبار    Fقيمة  

املحسوبة من اختبار التباين األحادي لهذه الفروق  Fونوع التمويل الذي بلغت قيمة  (  0.003( وبداللة إحصائية بلغت )6.060اختبار التباين األحادي لها )

(16.074( بلغت  إحصائية  قيمة  0.000( وبداللة  بلغت  والذي  املنشأة  وموقع   )F    املحسوبة( الفروق  لهذه  األحادي  التباين  اختبار  بداللة 7.967من   )

(، فما لم يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعوامل  0.005من مستوى الداللة )  أقل( وجميعها كانت داللتها اإلحصائية  0.000إحصائية بلغت )

( وكذلك عامل 0.792( وبداللة إحصائية بلغت )0.346املحسوبة من اختبار التباين األحادي لهذه الفروق ) Fعدد العاملين في املنشأة والذي بلغت قيمة 

( وهي دالالت أعلى من  0.328( وبداللة إحصائية )0.980-للعينات املستقلة )  Tتبار   املحسوبة من اخ tاملحافظة التي تتواجد بها املنشأة حيث بلغت قيمة 

 (. 0.005مستوى الداللة )

 ملخص نتائج الدراسة:  . 5.3

 بعد تحليل إجابات املبحوثين حول أسئلة الدراسة يتبين عدة نتائج أهمها:

  النتائج املتعلقة بالسؤال األول للدراسة: .1.5.3

 ملقياس الدراسة، فقد بلغت النسبة ا بينت  •
 
لتي  النتائج أن الدرجة الكلية ألهمية معوقات نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة كانت بدرجة كبيرة وفقا

 %(. 73.2تقيس هذه الدرجة )

املعوقات   أقل%( فيما كانت  76.8)  أظهرت النتائج أن أكثر معوقات النمو أهمية هي املعوقات القانونية واملؤسسية، والتي جاءت بلغت نسبة أهميتها •

 %(. 69.2أهمية هي املعوقات اإلدارية والتنظيمية والتي جاءت بأدنى مستويات الدرجة الكبيرة بنسبة مئوية بلغت )

هذا   أظهرت النتائج وجود إشكالية لدى املنشآت الصغيرة املتوسطة فيما يتعلق بمحدودية مصادر تمويلها، حيث جاءت نسبة من يجدون بأهمية •

 %(.78.8األمر كمعوق على نمو هذه املنشآت كبيرة بلغت )

دون  بينت نتائج الدراسة أهمية كبيرة لعدم توفر السيولة املالية لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة كأحد معوقات النمو، حيث جاءت نسبة من يج •

 %(. 78.0ذلك كبيرة بلغت )

 وبلغت هذه النسبة )أظهرت النتائج نسبة كبيرة ممن يجدون بأن  •
 
 %(.71.4تكلفة الحصول على التمويل للنمو والتوسع تشكل عائقا

 أمام نمو امل •
 
 مهما

 
نشآت، فيما يتعلق بالجانب اإلداري والتنظيمي من املعوقات، فقد أظهرت النتائج أن ضعف التخطيط االستراتيجي يشكل عائقا

 %(. 76.6وجاءت درجة أهمية هذا املعوق كبير بلغت نسبتها )

 بدرجة كبيرة بلغت ) •
 
 مهما

 
 %(.74.0أظهرت النتائج أن درجة أهمية ضعف مواكبة األنظمة املحاسبية الحديثة في املنشآت يشكل عائقا
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%(، كذلك كانت درجة  62.6أظهرت النتائج أن درجة أهمية مواجهة املنشآت لصعوبة في تقييم أداء العاملين فيها جاءت بدرجة متوسطة بلغت ) •

%(، أما فيما يتعلق بنقص الخبرات 64.2أهمية مواجهة املنشآت لصعوبات في تحديد االحتياجات التدريبة الالزمة للعاملين والتي جاءت بنسبة )

 %(.64.8اإلدارية في املنشآت فقد كانت درجة أهمية هذا املعوق متوسطة بلغت )

امل • كأعلى  جاءت  والتي  واملؤسسية  القانونية  املعوقات  حيث  والرسوم من  اإلجراءات  تكلفة  أن  النتائج  بينت  فقد  املنشآت  نمو  في  أهمية  عوقات 

األ  النمو، وبلغت نسبة هذه   بدرجة كبيرة على 
 
 مهما

 
املنشآت كانت مرتفعة وهو ما يشكل عائقا الحكومة على هذه  التي تفرضها  همية  واملعامالت 

(83.0 .)% 

 بينت النتائج   •
 
 يقلل من احتماالت نجاحها  أن غياب اإلعفاءات والتسهيال   أيضا

 
 مهما

 
ت الضريبية ألصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة يعد عائقا

 %(. 81.2ونموها، وبلغت نسبة هذه الدرجة )

ذلك  • أهمية  درجة  نسبة  وبلغت  املنشآت،  هذه  نمو  أمام  مهما   
 
يعتبر عائقا الضريبة  للسياسات  كنتيجة  العمل  تكاليف  ارتفاع  أن  النتائج    بينت 

(78.0 .)% 

%(، كذلك فيما يتعلق  70.2كما بينت النتائج وجود أهمية للتأثير السلبي لقانون العمل الفلسطيني على نمو املنشآت، وجاءت أهمية ذلك بنسبة ) •

 %(.73.6بعدم وضوح القوانين الخاصة باإلفالس والتي جاءت بدرجة أهمية كبيرة نسبتها )

%(، حيث يتبين من النتائج أن قوة املنافسة السعرية في السوق 71.2قية كانت كبيرة، وبلغت نسبتها )بينت النتائج أن درجة أهمية املعوقات التسوي •

 %(. 81.4الفلسطيني لها تأثير سلبي على النمو بدرجة كبيرة بلغت نسبتها )

 %(. 76.8أظهرت النتائج أن عدم وجود اهتمام كافي في البحوث التسويقية جاء بدرجة أهمية كبيرة بلغت نسبتها ) •

بينت نتائج الدراسة أن صعوبة استخدام وسائل الترويج الحديثة ليست ذات أهمية فيما يتعلق بكونها أحد معوقات النمو، حيث جاءت بدرجة   •

في التسويق كانت بدرجة متوسطة بلغت   اإللكترونية%(، فيما أظهرت النتائج أن صعوبة استخدام األساليب 52.0منخفضة وبنسبة مئوية بلغت )

 %(.65.8بتها )نس

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة:   .2.5.3

• ( بلغت نسبتها  الصغيرة واملتوسطة جاءت بدرجة كبيرة  املنشآت  الكلية ملحددات نمو  الدرجة  أن  الدراسة  الدراسة 76.8أظهرت  أظهرت  %(، كما 

النمو حيث جاءت   املؤثرة في  املحددات  الفردية كأعلى  املحددات  )79.8بنسبة )أهمية  الخارجية بنسبة  العوامل  تليها   )%79.6  ) 
 
املحددات   وأخيرا

 %(.71.2الداخلية والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت )

د الدافع  فيما يتعلق باملحددات الفردية كمحددات مؤثرة في النمو، فقد بينت الدراسة أن أهم هذه املحددات هي امتالك املالك لروح املبادرة ووجو  •

 %(. 80.0املؤثرة لديه، وهي محددات جاءت بنسبة عالية جميعها أعلى من )والشخصية 

حيث  أظهرت النتائج أن أكثر املحددات الداخلية أهمية كمحددات مؤثرة في نمو  املنشآت الصغيرة واملتوسطة هو امتالك التكنولوجيا الحديثة،   •

%( وذلك  74.6نشأة للقدرة على ابتكار طرق العمل الجديدة والتي بلغت نسبتها )%(، إضافة إلى امتالك امل79.4جاء هذا املحدد بنسبة كبيرة بلغت )

 %(. 72.8امتالك املنشأة للقدرة على ابتكار املنتجات الجديدة والتي جاءت بنسبة بلغت )

ضافة إلى افتقارها ألنظمة حوافز  بينت النتائج وجود ضعف لدى املنشآت فيما يتعلق بالتخطيط ملواجهة الزيادة املستمرة في تكلفة املواد الخام، إ  •

 فعالة تسهم في رفع إنتاجية عامليها. 

 في املنشآت الصغيرة واملتوسطة هو ازدياد تشجيع املن •
 
تجات  من حيث املحددات الخارجية فقد بينت الدراسة أن أعلى املحددات الخارجية تأثيرا

 %(.80.0ازدياد الوعي لدى الزبائن، وهي كلها محددات جاءت بدرجة كبيرة فاقت )والخدمات الوطنية، وكذلك ازدياد الدعم املجتمعي لهذه املنشآت و 

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة:   .3.5.3

املئوية لهذه أظهرت املتعلقة بهذا السؤال بأن الدرجة الكلية لنمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين كانت بدرجة كبيرة، حيث بلغت النسبة  •

 %(. 73.6الدرجة )

(، وأن املنشآت تسعى إلدخال خطوط إنتاج  79.6بينت النتائج أن زيادة أصول املنشآت من لحظة التأسيس حتى اليوم كانت بنسبة عالية بلغت ) •

آت بالتجديد على منتجاتها وخدماتها  %( وهي درجة كبيرة، كما بينت النتائج أن هناك التزام لدى املنش78.2جديدة في املستقبل وشكل ذلك ما نسبته )

 %(. 75.6لتلبية احتياجات الزبائن املتغيرة، حيث جاءت هذه الفقرة بدرجة عالية بلغت )

%( وكذلك زيادة املنتجات والخدمات  65.6أظهرت النتائج أن زيادة عدد العاملين بشكل ملحوظ كمؤشر على النمو كانت بدرجة متوسطة بلغت ) •

 والتي جاءت بأدنى مستويات الدرجة الكبيرة بواقع )التي تقدمها املنشآ
 
 %(. 71.4ت سنويا
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 ملخص النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:  .6.3

 يمكن تلخيص ما نتج عن التحقق من فرضيات الدراسة فيما يلي:

بين   • إيجابية طردية  تبين وجود عالقة  البديلة والتي  بالفرضية  األولى والقبول  الفرضية  اإلدارية والتنظيمية، تم رفض  )التمويلية،  النمو  معوقات 

نسبته  القانونية واملؤسسية، واملعوقات التسويقية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وقد بينت اختبارات الفرضية بأن املعوقات تفسر ما  

 الغربية. %( من التباين الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة 10.5)

التمويلية و  • التسويقية واملعوقات  املعوقات  النمو هي   في 
 
تأثيرا املعوقات  أكثر  أن  النتائج  بينت  املؤسسية، ويمكن  أقلكما  القانونية  املعوقات  ها هي 

 يل الشخص ي ملنشآتهم. تفسير عدم احتالل املعوقات التمويلية املرتبة األولى في التأثير كون اعتماد عينة الدراسة كان بشكل أكبر على التمو 

 كما بينت النتائج أن املعوقات اإلدارية والتنظيمية ليس لها تأثير في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. •

البديلة والتي تفيد بوجود عالقة إيجابية طردية بين محددات النمو )الفردية، الداخ • الثانية للدراسة والقبول بالفرضية  الفرضية  لية،  تم رفض 

%( من التباين  34.9وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين، وكان تأثيرها أكبر من املعوقات، حيث تفسر املحددات ما نسبته )  الخارجية(

 الحاصل في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

ؤثرة في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة،  أظهرت النتائج من اختبار الفرضية الثانية أن هناك تأثير للمحددات الداخلية والخارجية كمحددات م •

 فيما لم يالحظ أي تأثير للمحددات الداخلية.

 حول الدرجة الكلية لنمو املنشآت  •
 
الصغيرة تم رفض الفرضية الثالثة في الدراسة والقبول بالفرضية البديلة التي تفيد بوجود فروق دالة إحصائيا

، وتبين النتائج وجود هذه الفروق في عوامل الجنس، الدرجة العلمية، عمر املنشأة، طبيعة عملها،  واملتوسطة وبين العوامل الديمغرافية للدراسة

 . ملكيتها، نوع التمويل، موقع املنشأة، وتقييم نموها قبل كورونا، فيما لم يكن هناك فروق في عوامل عدد العاملين في املنشأة واملحافظة

 :االستنتاجات  .7.3

 إلى نتائج ا 
 
 لدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: استنادا

%( من التباين الحاصل  10.5هناك عالقة مؤثرة وذات معنوية بين املعوقات وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة، حيث تفسر املعوقات ما نسبته ) •

 في نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

 %(. 17.7املعوقات التمويلية بشكل سلبي على النمو، فكلما انخفضت املعوقات املالية بمقدار درجة واحدة كلما أثر ذلك على النمو بواقع )تؤثر  •

 لقيمة  •
 
 لهذه العالقة.  R Squareتؤثر املعوقات على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية ولكن هذا التأثير ضعيف وفقا

 قة طردية إيجابية بين محددات النمو )الفردية، الداخلية، والخارجية( وبين نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. هناك عال •

 على النمو هي املحددات الخارجية والتي بزيادتها وحدة واحدة تؤثر على النمو بواقع ) •
 
 %( وهي نسبة تأثير كبيرة.57.0أكثر املحددات تأثيرا

 في إدارة وملكية املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية.  هناك ضعف في مشاركة املرأة  •

 لوحظ أن القليل من املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تبدأ العمل هي ما يستمر وأن هناك نسبة من هذه املنشآت تخرج من السوق. •

 ية. هناك توجه كبير نحو القطاع الخدماتي لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغرب •

 منها هي ما يعتمد على ال •
 
قروض النسبة الكبرى من املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية تعتمد على التمويل الشخص ي ونسبة قليلة جدا

 في التمويل. 

 ق الفلسطينية.أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتجه نحو الريف الفلسطيني كمواقع لها أكثر من توجهها نحو املناطق الصناعية في املناط •

 ملؤسسية.املعوقات التي تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة تشكل أهمية كبيرة في عملية النمو، ومن أبرز هذه املعوقات هي املعوقات القانونية وا  •

لية أكبر من البنوك تعاني املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين من محدودية مصادر التمويل، كما أنها بحاجة إلى الحصول على تسهيالت ما •

 العاملة في الضفة الغربية بغرض التوسع والنمو. 

 نقص السيولة املالية لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة يعتبر من أهم املعوقات التي توجه نموها. •

 أمام توجه هذه  •
 
 املنشآت نحو النمو والتوسع. تكلفة التمويل الذي تحصل عليه املنشآت الصغيرة واملتوسطة مرتفعة وهي تشكل عائقا

 هناك أهمية كبيرة لضعف التخطيط االستراتيجي في املنشآت الصغيرة واملتوسطة كأحد املعوقات املهمة لعملية النمو والتوسع. •

 يتمثل في ارتفاع تكلفة اإلجراءات والرسوم واملعامالت ال •
 
 مهما

 
 حكومية. تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية عائقا

 هناك غياب لإلعفاءات والتسهيالت الضريبية املوجهة بشكل خاص للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية من قبل الحكومة.  •

 تؤثر املنافسة القائمة على السعر بشكل سلبي وكبير على نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة. •



اقع نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة    درويش &  بّصة                                                                                             الغربية: املحددات واملعوقاتو

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 59-85 
 81 

 

 لقة بتسويق املنتجات والخدمات الخاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة في الضفة الغربية. يوجد ضعف واضح في االهتمام بالبحوث التسويقية املتع •

  هناك سهولة لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة في استخدام وسائل الترويج الحديثة، غير أن هناك بعض الصعوبات لديها فيما يتعلق باستخدام  •

 في تسويق منتجاتها وخدماتها. اإللكترونيةاألساليب 

 تشكل املحددات الفردية املتعلقة بمالك أو مدير املنشأة أكثر املحددات أهمية في املنشآت الصغيرة واملتوسطة. •

 امتالك املالك لروح املبادرة ووجود الدافع لديه وامتالكه للشخصية املؤثرة هي محددات مهمة في توجه املنشأة نحو النمو والتوسع.  •

 :التوصيات .8.3

 استنتاجات الدراسة السابقة، خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:من خالل 

 
ً
 على املستوى الحكومي:: أوال

ة إعادة دراسة تكلفة املعامالت والرسوم واإلجراءات الحكومية فيما يخص املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وتقديم هذه الخدمات الحكومية بتكلف •

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة. مناسبة لجميع املستثمرين في قطاع 

 وضع إعفاءات وتسهيالت ضريبية خاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة بما يشجعها على االستمرار والنمو والتوسع. •

 ديمالعمل بالشراكة مع املنشآت الصغيرة واملتوسطة والغرف التجارية والصناعية على إنشاء مؤسسة أو هيئة خاصة بتنظيم عمل هذه املنشآت وتق •

 . واالستشارات والتدريبالخدمات لها وخاصة ما يتعلق بالبحوث التسويقية 

 تطوير مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية املناسبة فيها الستقطاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة للعمل فيها.  •

شريعات إلخراجها من دائرة كونها معوقات أمام البدء في دراسة حالة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطين والعمل على تحديث القوانين والت •

 لهذه املنشآت نحو النمو واالزدهار. 
 
 ومحفزا

 
 نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة لتصبح مشجعا

من   شآتتوفير مصادر تمويل متعددة لهذه املنشآت وبتكلفة تمويل مناسبة يمكن االستفادة منها في نمو هذه املنشآت وتوسع أعمالها ملا لهذه املن •

 فائدة على االقتصاد الوطني ككل. 

ي تناسب العمل من خالل سلطة النقد الفلسطينية على وضع البنوك العاملة أمام مسؤوليتها فيما يتعلق بتوفير التسهيالت املالية واالئتمانية الت  •

 برى، بل وضعها في إطار خاص يراعي ظروفها. هذه املنشآت الصغيرة واملتوسطة وعدم التعامل معها بشكل عام كغيرها من الشركات واملنظمات الك

والل • املالية  والتسهيالت  التمويل  واملتوسطة وتقديم  الصغيرة  املنشآت  وإدارة  ملكية  في  املرأة  لزيادة مشاركة  وتوجهات  برامج  وجستية العمل على 

 الالزمة لتطبيق الكثير من املشاريع واألفكار الريادية النسوية. 

 
ً
 على مستوى املنشآت الصغيرة واملتوسطة: :ثانيا

 في تحقيق نموها  •
 
 مهما

 
 وتوسعها.على مالكي ومديري املنشآت الصغيرة واملتوسطة االهتمام بالتخطيط االستراتيجي واعتماده في العمل لكونه عامال

امل • وابتكار  وتطوير  والعمل،  اإلنتاج  في  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  أكبر  بشكل  دائم  االهتمام  بشكل  املنشأة  تقدمها  التي  والخدمات  نتجات 

 ومستمر وبما يلبي احتياجات الزبائن املتقلبة واملتغيرة باستمرار.

 استخدام جهات متخصصة في الترويج والتسويق االلكتروني الحديث وذلك لتسويق املنتجات والخدمات الخاصة باملنشآت.  •

 حات املنشأة والتمتع بروح املبادرة من خالل قيادتهم نحو النمو والتوسع.االهتمام بالعاملين ومشاركتهم في أهداف وطمو  •

أ  • املحتملة وخاصة تلك املتعلقة بارتفاع تكلفة  و وضع خطط واستراتيجيات وسيناريوهات متعددة قابلة للتطبيق بشكل دائم ملواجهة التهديدات 

 عدم توافر املواد األولية لإلنتاج. 

نتجات والخدمات املقدمة، واستغالل حالة الدعم التي يقدمها املجتمع للمنتج املحلي واملنشآت الصغيرة واملتوسطة  التجديد بشكل مستمر على امل •

 كفرصة لتحسين العمل والنمو. 
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Abstract: The current study aimed to shed light on the reality of the growth of SMEs in the West Bank. The 
research study focused on the obstacles and determinants of SMEs' growth and the relationship between 
the financial, administrative, and organizational, legal, and marketing barriers and the SMEs' growth. The 
study adopted the descriptive and analytical approach, and the study population consisted of SMEs in the 
suburbs of Jerusalem and Bethlehem governorate. A simple random sample of (328) SMEs were selected, 
and (322) questionnaires were retrieved for analysis and study, with a retrieval rate of (98.1%). The study 
results showed a statistically significant relationship between obstacles and the growth of small and 
medium enterprises in the West Bank. The results also showed that the decrease in the level of financing 
obstacles by one point affects the growth of SMEs by (17.7%) and that administrative and organizational 
obstacles do not individually affect the growth of these enterprises. The results also showed a positive 
relationship between the determinants of growth (individual, internal, and external) and the growth of 
SMEs and that the individual determinants do not individually affect this relationship. Finally, the 
relationship between the determinants and growth was more significant than the relationship between 
obstacles and growth of SMEs. 
The study presented several recommendations, the most important of which at the governmental level is to 
re-examine the costs of transactions, fees, and government procedures for SMEs and grant exemptions and 
tax facilities to these enterprises to encourage them to continue to grow and expand. The study also 
recommended at the level of small and medium enterprises that owners and managers of SMEs should pay 
attention to strategic planning and adopt it at work. In addition to paying more attention to the use of 
modern technology in production and work and the use of specialized agencies in promotion and modern 
electronic marketing to market their products and services. 

Keywords: Small and Medium Enterprise Growth; Limitations and Obstacles; The West Bank.  
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