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 أثـر املعيقات الداخلية والخارجية 
على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن

د. ناصر »محمد سعود« جرادات

 جامعة فلسطيـن األهلية
بيت لحم، فلسطيـن

أ. عائشة ثوابتة

 بلدية بيت فجار
بيت لحم، فلسطيـن

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر املعيقــات الداخليــة والخارجيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي 
فلسطيـن، تمثلت املتغيـرات الداخلية املستقلة في )اإلدارة، والتخطيط االستـراتيجي، والهيكل التنظيمي، وحجم رأس املال، 
وامليـــزة التنافســية، ونظــم املعلومــات(، واملتغيـــرات الخارجيــة فــي )البنيــة التحتيــة، وإجــراءات التصديـــر، واألنظمــة والقوانيـــن 

املتبعــة(، ملعرفــة مــدى تأثيـــرها علــى املتغيـــر التابــع وهــو: تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة، واســتهدف الدراســة أصحــاب 
منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، والبالــغ عددهــم )618( منشــار حجــر، حيــث تــم أخــذ عينــة عشــوائية بســيطة 
 )107( وتــم استـــرجاع  الدراســة،  أفــراد املجتمــع، وزعــت عليهــم اســتبانة  مــن  فــرد   )140( بلــغ عددهــا  الدراســة  مــن مجتمــع 

اســتبانة صالحــة للتحليــل اإلحصائــي.

أظهــرت نتائــج تحليــل املعيقــات الداخليــة بــأن اإلدارة والتخطيــط االستـــراتيجي، والهيــكل التنظيمــي، وحجــم رأس املــال، 
واألنظمــة والقوانيـــن لهــا تأثيـــر إيجابــي علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام، أمــا تحقيــق امليـــزة التنافســية فــا يوجــد لهــا 
أثـــر. وبخصــوص نتائــج تحليــل املعيقــات الخارجيــة، فقــد كان للبنيــة التحتيــة أثـــر علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي 

فلسطيـــن، في حيـــن ال يوجد أثـــر لكل من إجراءات التصديـــر، واألنظمة والقوانيـــن املتبعة.

أوصــت الدراســة بضــرورة العمــل فــي منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام ضمــن خطــة استـــراتيجية مكتوبــة، وبنــاء هيــكل 
تنظيمــي للمنشــأة، والتعــاون بيـــن الجهــات املعنيــة والبنــوك لعمــل تســهيات بنكيــة ألصحــاب منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام، 
فــي منشــآت قطــاع الحجــر علــى اســتخدام نظــم املعلومــات، وتحفيـــز املموليـــن األجانــب لتوفيـــر مناطــق  وتدريــب العامليـــن 

صناعيــة يتوفــر فيهــا البنــى التحتيــة املاءمــة لصناعــة الحجــر والرخــام. 

الكلمات املفتاحية: قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن.

املقدمة

يعــد الحجــر مــن أهــم املــوارد الطبيعيــة املوجــودة فــي فلسطيـــن، ويســمى كذلــك بالذهــب األبيــض، حيــث إن الحجــر يعتبـــر مــن 
الصناعات التقليدية املتوارثة منذ القدم، إذ يتوفر في فلسطيـــن حجر البناء بكميات وفيـــرة وذو جودة عالية وألوان عديدة، وهو 

مــن الصناعــات التقليديــة ذات التاريــخ العريــق، والتــي تشــكل أحــد أكبـــر وأهــم الصناعــات الفلســطينية فــي االقتصــاد الفلســطيني.

بــاد مقدســة وصاحبــة الرســاالت  فــي فلسطيـــن بأهميــة خاصــة، حيــث إن فلسطيـــن  تتمتــع صناعــة الحجــر والرخــام 
الســماوية الثــاث، وعليــه فــإن الحجــر املســتخرج مــن األرض املقدســة يعتبـــر ذا قيمــة عاليــة علــى املســتوى العالمــي، ولألهميــة 
الصناعيــة واالقتصاديــة الكبـــرى لقطــاع الحجــر والرخــام ال بــد مــن تســليط الضــوء أكثـــر لتنميــة هــذا القطــاع وتطويـــره والعمــل 
علــى حــل املشــكات التــي يواجههــا، خاصــة بمــا يتعلــق بالعامــل الذاتــي الفلســطيني مــن خــال وزارة االقتصــاد واتحــاد الحجــر 

والرخــام وأصحــاب املنشــآت.

 *  تم استام البحث في نوفمبر 2018، وقبل للنشر في ينايـر 2019، وتم النشر في يونيو 2021.
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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر املعيقــات الداخليــة والخارجيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، 
تمثلت املتغيـرات الداخلية املستقلة في )اإلدارة، والتخطيط االستـراتيجي، والهيكل التنظيمي، وحجم رأس املال، وامليـزة التنافسية، 
فــي )البنيــة التحتيــة، وإجــراءات التصديـــر، واألنظمــة والقوانيـــن املتبعــة(، ملعرفــة مــدى  ونظــم املعلومــات(، واملتغيـــرات الخارجيــة 
تأثيـــرها علــى املتغيـــر التابــع وهــو: تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن. أظهــرت نتائــج تحليــل املعيقــات الداخليــة بــأن 
اإلدارة والتخطيــط االستـــراتيجي، والهيــكل التنظيمــي، وحجــم رأس املــال، واألنظمــة والقوانيـــن لهــا تأثيـــر إيجابــي علــى تنميــة وتطويـــر 
قطاع الحجر والرخام، أما تحقيق امليـــزة التنافسية فا يوجد لها أثـــر. وبخصوص نتائج تحليل املعيقات الخارجية فقد كان للبنية 
التحتيــة أثـــر علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، فــي حيـــن ال يوجــد أثـــر لــكل مــن إجــراءات التصديـــر، واألنظمــة 
والقوانيـــن املتبعــة. أوصــت الدراســة بضــرورة العمــل فــي منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام ضمــن خطــة استـــراتيجية مكتوبــة، وبنــاء 
هيــكل تنظيمــي للمنشــأة، والتعــاون بيـــن الجهــات املعنيــة والبنــوك لعمــل تســهيات بنكيــة ألصحــاب منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام، 
وتدريــب العامليـــن فــي منشــآت قطــاع الحجــر علــى اســتخدام نظــم املعلومــات، وتحفيـــز املموليـــن األجانــب لتوفيـــر مناطــق صناعيــة 

يتوفــر فيهــا البنــى التحتيــة املاءمــة لصناعــة الحجــر والرخــام. 
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تنقســم املعيقــات التــي تواجــه قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن إلــى عامليـــن أساسييـــن؛ العامــل األول متعلــق بالجانــب 
اإلسرائيلي، والعامل الثاني متعلق بالجانب الفلسطيني، حيث يقسم العامل الفلسطيني إلى عامليـن داخلي وخارجي، وتتمثل 
العوامــل الداخليــة فــي: اإلدارة االستـــراتيجية والتخطيــط االستـــراتيجي، والهيــكل التنظيمــي، وامليـــزة التنافســية، وحجــم رأس 

املــال، ونظــم املعلومــات. أمــا العوامــل الخارجيــة فهــي: البنيــة التحتيــة، وإجــراءات التصديـــر، والقوانيـــن واألنظمــة.

وألغــراض هــذه الدراســة ســيقوم الباحثــان بالتـركيـــز علــى العامــل الفلســطيني بعواملــه الداخليــة والخارجيــة املؤثـــرة علــى 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وســيتم اســتثناء العامــل املتعلــق بالجانــب اإلســرائيلي لعــدم رغبــة الباحثــان بدراســة هــذا 

العامــل الــذي يحتــاج دراســة خاصــة متكاملــة.

مشكلة الدراسة

فــي  أثـــر املعيقــات الداخليــة والخارجيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام  تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول 
فإنــه  فــي فلسطيـــن  اقتصــادي  قطــاع  أهــم  يعــد  والــذي  القطــاع،  هــذا  يمثلهــا  التــي  االقتصاديــة  لألهميــة   

ً
فنظــرا فلسطيـــن، 

مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى هــذا القطــاع وتبنــي ســبل تضمــن البقــاء واالســتمرارية ملنشــآت قطــاع الحجــر والرخــام 
والعمــل علــى تنميتــه وتطويـــره، وذلــك مــن خــال دراســة أثـــر املعيقــات التــي تحــول دون تنميــة وتطويـــر القطــاع، حيــث تنقســم 
املعيقــات إلــى نوعيـــن: األول متعلــق بالجانــب اإلســرائيلي مــن إجــراءات وحواجــز وبـــروتوكوالت واتفاقيــات تحــد مــن تســويق 
الحجــر داخــل فلسطيـــن وخارجهــا، والثانــي متعلــق بالجانــب الفلســطيني، وتقســم املعيقــات املتعلقــة بالجانــب الفلســطيني 
إلــى معيقــات داخليــة تتمثــل فــي: اإلدارة والتخطيــط االستـــراتيجي، والهيــكل التنظيمــي، وامليـــزة التنافســية، وحجــم رأس املــال، 

ونظــم املعلومــات، وخارجيــة تتمثــل فــي البنيــة التحتيــة، وإجــراءات التصديـــر، والقوانيـــن واألنظمــة.

ســيقوم الباحثــان بدراســة املعيقــات املتعلقــة بالجانــب الفلســطيني والتــي يمكــن التحكــم بهــا والعمــل علــى الحــد مــن هــذه 
املعيقــات ســواًء الداخليــة؛ داخــل املنشــأة نفســها مــن خــال التـركيـــز علــى نقــاط القــوة ومعالجــة نقــاط الضعــف الداخليــة، أو 
الخارجيــة مــن خــال اســتغال الفــرص الســوقية وتجنــب املخاطــر الخارجيــة. وســيتم معالجــة هــذه املشــكلة مــن خــال اإلجابــة 

عن التساؤليـن التالييـن:

هل هناك أثـر للمعيقات الداخلية على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن؟1- 

هل هناك أثـر للمعيقات الخارجية على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن؟2- 

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( للعوامل الداخلية على تنمية 

وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن.

وينبثق عنه الفرضيات الفرعية التالية:

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( لــإدارة والتخطيــط االستـــراتيجي علــى تنميــة 1- 
وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( لوجود هيكل تنظيمي على تنمية وتطويـــر قطاع 2- 
الحجر والرخام في فلسطيـــن.

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن تحقيــق ميـــزة تنافســية وتنميــة وتطويـــر 3- 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( لحجــم رأس املــال املســتثمر علــى تنميــة وتطويـــر 4- 
قطــاع الحجــر والرخــام فلسطيـــن.

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( لنظــم املعلومــات علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع 5- 
الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.
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الفرضية الرئيســة الثانية: ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مســتوى الداللة )α ≤ 0.05( للعوامل الخارجية على 
تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن.

وينبثق عنه الفرضيات الفرعية التالية:

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( لوجــود بنيــة تحتيــة صناعيــة علــى تنميــة تطويـــر 1- 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( للقوانيـــن وإجــراءات التصديـــر علــى تنميــة 2-  ال يوجــد 
فــي فلسطيـــن. وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام 

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( لقانــون تشــجيع االســتثمار علــى تنميــة وتطويـــر 3- 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

مصطلحات الدراسة

املعيقــات الداخليــة: يقصــد بهــا تلــك التــي تكــون جذورهــا ناشــئة مــن داخــل املنظمــة، وتحــد مــن تحقيــق األهــداف - 
والنتائــج املــراد الحصــول عليهــا، وســيتم قياســها فــي هــذه الدراســة مــن خــال مكوناتهــا املتمثلــة بــاإلدارة االستـــراتيجية 

والتخطيــط االستـــراتيجية، والهيــكل التنظيمــي، وامليـــزة التنافســية، وحجــم رأس املــال، ونظــم املعلومــات.

املعيقــات الخارجيــة: يقصــد بهــا تلــك املعيقــات التــي تكــون مــن خــارج املنظمــة، وال تســتطيع الســيطرة عليهــا، وتحــد - 
مــن تحقيــق األهــداف املــراد الحصــول عليهــا، وســيتم قياســها فــي هــذه الدراســة مــن خــال مكوناتهــا املتمثلــة بالبنيــة 

التحتيــة، وإجــراءات التصديـــر، واألنظمــة والقوانيـــن.

اإلدارة االستـــراتيجية: "عمليــة تتمكــن املنظمــة مــن خالهــا تحديــد أهدافهــا وصياغــة األعمــال الازمــة إلنجــاز هــذه - 
األهــداف فــي الزمــن املناســب، وإنجــاز األعمــال وتخميـــن مســتوى التقــدم وتقويمــه والنتائــج املتحققــة مــن صياغــة 

وتنفيــذ ورقابــة وتقييــم" )الغالبــي وإدريــس، 2015: 49(.

التخطيــط االستـــراتيجي: "عمليــة إدارة خاصــة بوضــع وإدارة العاقــة بيـــن أهــداف املؤسســة وتطلعاتهــا، وإعــادة - 
تـــرتيب األنشــطة بالشــكل الصحيــح الــذي يحقــق النمــو واألربــاح فــي املســتقبل" )الكبي�ســي، 2012: 13(.

التقســيمات -  يبيـــن  فهــو  فيهــا،  الداخليــة  األجــزاء  أو  اإلدارات  يحــدد  الــذي  اإلطــار  أو  "البنــاء  التنظيمــي:  الهيــكل 
يحــدد  إنــه  كمــا  املنظمــة،  أهــداف  تحقيــق  يتطلبهــا  التــي  واألنشــطة  باألعمــال  تقــوم  التــي  والوحــدات  التنظيميــة، 

.)185  :2013 )املســاعدة،  اإلداريــة"  القــرارات  وتنفيــذ  اتخــاذ  ومواقــع  الســلطة  خطــوط 

امليـــزة التنافســية: تســتهدف بنــاء نظــام يمتلــك ميـــزة فريــدة أو مميـــزة يتفــوق بهــا علــى املنافسيـــن مــن خــال قيمــة - 
الزبــون بطريقــة ذات كفــاءة ومســتدامة يمكــن املحافظــة عليهــا باســتمرار وعرضهــا أو تقديمهــا بشــكل أفضــل مــن 

اآلخريـــن )محســن والنجــار، 2004: 5(.

رأس املــال: هــو كافــة األمــوال واملعــدات واألدوات املطلوبــة لتأســيس مشــروع إنتاجــي أو تجــاري أو خدمــي علــى أن - 
.)org.wikipedia.www( "يكــون الهــدف مــن هــذا املشــروع هــو تحقيــق األربــاح أو خدمــة املجتمــع

النتائــج -  وإبــاغ  ومعالجتهــا  البيانــات  بجمــع  الخاصــة  اإلداريــة  والوحــدات  اإلجــراءات  مجموعــة  املعلومــات:  نظــم 
.)2005 )الزعبــي،  والحاســب"  الشــخ�سي  واالتصــال  كالهاتــف  االتصــاالت  وكل  الكتابيــة  األعمــال  وتشــمل  ملســتخدميها، 

وتشــغيلها، -  تشــييدها  تتولــى  التــي  واملنشــئات  تقديمهــا،  الدولــة  تتولــى  التــي  الخدمــات  التحتيــة: "مجموعــة  البنيــة 
إضافــة إلــى الخدمــات التــي تعتمــد علــى العمالــة الكثيفــة كجمــع النفايــات، وتقديــم خدمــات النقــل العــام، وتتضمــن 
البنية التحتية الطرائق واملطارات واملوانئ والسكك الحديدية، ومحطات مياه الشرب وشبكاتها، ومحطات توليد 
إلــى الخدمــات  الغــاز الطبيعــي والصــرف الصحــي واالتصــاالت ومرافقهــا، باإلضافــة  الكهربــاء وشــبكاتها، وشــبكات 

الصحيــة" )داغــر، 2012(.
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 المتغير المستقل 

 ( المعيقات الداخلية 1) 
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 المتغير التابع

تنمية وتطوير قطاع الحجر والرخام في 
 فلسطين 

 

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة من أهمية قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن كونه أحد أكبـر القطاعات االقتصادية الرئيسة، 
ويســاهم بنســبة 5.5% من إجمالي الناتج املحلي، وإجمالي مبيعات ســنوية تصل إلى )600( مليون دوالر أمريكي. كما ويســاهم 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي خفــض نســبة البطالــة، فيعمــل فــي هــذا النشــاط الصناعــي )11424( منشــأة وتشــغل )25( ألــف 
عامــل بشــكل مباشــر، باإلضافــة إلــى أن قطــاع صناعــة الحجــر والرخــام يشــكل 26% مــن الصــادرات الفلســطينية، و1.5% مــن 
إجمالــي عــدد املنشــآت الصناعيــة الفلســطينية و2.2 % مــن إجمالــي اإلنتــاج الصناعــي. وتشــكل صــادرات قطــاع الحجــر والرخــام 

 حــول العالــم )وزارة االقتصــاد، 2015(.
ً
26% مــن حجــم املنتجــات الفلســطينية املصــدرة للخــارج والتــي تبــاع فــي 56 بلــدا

وتتمثل األهمية العلمية للدراســة فيما ســيتم التوصل إليه من نتائج تســاهم في خفض املعيقات الداخلية والخارجية 
وزيادة التنمية والتطويـر في قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن.

اإلطار النظري
االقتصاد الفلسطيني

يعتبـر االقتصاد الفلسطيني من االقتصادات الناشئة من حيث البنية، يتميـز بعدة خصائص اختلفت مكونات تلك 
الخصائــص نتيجــة عوامــل عديــدة مــر بهــا هــذا االقتصــاد ســواء مــن حيــث الشــكل البنيــوي أو مــن حيــث الطبيعــة الوظيفيــة 
الــذي كان يقــوم بهــا االقتصــاد الفلســطيني كحالــة مكملــة لاقتصــاد اإلســرائيلي، حيــث كرســها االحتــال وحــاول تعميقهــا 
 لبضائعــه أو 

ً
 ســواء مــن حيــث كونــه ســوقا

ً
 مميـــزا

ً
بالصــورة املتشــابكة لبعــض مكونــات االقتصــاد الفلســطيني ليكــون تابعــا

 يضــع تصــورات مبـــرمجة فــي تحديــد الهيــاكل االقتصاديــة 
ً
 لأليــدي العاملــة وبعــض املــواد األوليــة. وكان االحتــال دائمــا

ً
مصــدرا

احتياجاتــه  مــع  منســجمة  تصبــح  إنهــا  حيــث  القتصــاده  والازمــة  مباشــرة  غيـــر  أو  مباشــرة  بصــورة  ســواء  تطويـــرها(  )دون 
 إلــى إضعــاف أي نشــاط تأسي�ســي 

ً
ومتطلباتــه فقــط، واألمــر هنــا يتعلــق بالجانــب الزراعــي والصناعــي، وكان االحتــال يســعى دائمــا

 باســتمرار.
ً
بنيــوي لاقتصــاد الفلســطيني وجــره باســتمرار إلــى حالــة عــدم التــوازن والبقــاء مشــوها

حاولــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ قدومهــا وضــع آليــات عمــل تأسيســية، وذلــك مــن خــال خطــة عمــل لتشــكيل 
القطاعــات  دور  بتفعيــل  قامــت  حيــث  العالــم،  فــي  الــدول  مــن  العديــد  مــع  وبالتنســيق  واملؤسســاتية  االقتصاديــة  الهيــاكل 
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اإلنتاجيــة بوضــع بـــرامج )اقتصاديــة زراعيــة، وصناعيــة، وماليــة، ونقديــة( باإلضافــة إلــى أنهــا شــكلت القوانيـــن االقتصاديــة 
الشــكل  مــن حيــث  متكاملــة  اقتصاديــة  هيــاكل  مــن  يتشــكل  الفلســطيني  االقتصــاد  أصبــح  وبالتالــي  لذلــك،  الازمــة  واملاليــة 

.)4  :2005 البنيــوي )أبــو القمصــان، 

القطاع الصناعي

ــا منــذ قــدوم الســلطة الفلســطينية مــن حيــث ازديــاد 
ً
 ماحظ

ً
شــهد هــذا القطــاع بشــقيه )االستـــراتيجي والتحويلــي( نمــوا

عــدد املنشــآت الصناعيــة، وذلــك نتيجــة إلــى االنفتــاح علــى بعــض الــدول األجنبيــة والعربيــة وتوقيــع االتفاقيــات معهــا، وكذلــك 
تعزيـــز البنيــة التحتيــة للصناعــة، وتجهيـــز املناطــق الصناعيــة، وســن قانــون االســتثمار، وتشــجيع أصحــاب رؤوس األمــوال 
العربيــة واألجنبيــة علــى االســتثمار فــي مجــال الصناعــة، حيــث بلــغ عــدد املنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصناعــي 18,056 منشــأة، 

تســتوعب 90,486 عامــل حســب إحصائيــات الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني لعــام 2015.

املعيقات الداخلية

تحــد املعيقــات الداخليــة مــن فعاليــة أداء املنظمــات، حيــث تعــد بيئــة العمــل الداخليــة حجــر األســاس لانطــاق للعالــم 
الخارجــي واملنافســة وتحقيــق الربــح. يقصــد باملعيقــات الداخليــة تلــك التــي تكــون جذورهــا ناشــئة مــن داخــل املنظمــة، وتحــد مــن 

تحقيــق األهــداف والنتائــج املــراد الحصــول عليهــا.

وســيتم تحــت هــذا العنــوان تنــاول أهــم املعيقــات الداخليــة التــي تؤثـــر علــى قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن وهــي: 
اإلدارة االستـــراتيجية، والهيــكل التنظيمــي، وامليـــزة التنافســية، وحجــم رأس املــال، ونظــم املعلومــات.

اإلدارة االستـــراتيجية والتخطيط االستـــراتيجي: إن التفكيـــر االستـــراتيجي هو أحد أهم صفات االستـــراتيجي ويعني  1-
التفكيـــر بنظــرة بعيــدة املــدى، والنظــرة العميقــة لألشــياء. ومــن أهــم خصائــص املفكــر االستـــراتيجي هــو الشــمولية، 
والقــدرة علــى التفكيـــر العلمــي، والتفكيـــر بعيــد املــدى، واالســتناد للمداخــل الكليــة مــع االســتفادة مــن املداخــل الجزئيــة.

أورد )الغالــي وإدريــس، 2015: 49( عــدة تعريفــات لــإدارة االستـــراتيجية ومنهــا: تعريــف Sharplin والــذي عرفهــا بانهــا 
عمليــة صياغــة وتنفيــذ الخطــط واألعمــال املتعلقــة بالقضايــا الجوهريــة والشــاملة ذات األهميــة املســتمرة للمنظمــة ككيــان. 
واإلدارة االستـــراتيجية مجموعــة مــن القــرارات واإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى بنــاء استـــراتيجيات ذات كفــاءة، وتــؤدي إلــى تحقيــق 
واالختيــار،  وصياغــة،  االستـــراتيجي،  والتشــخيص  التحليــل،  االستـــراتيجية:  اإلدارة  عمليــات  وتتضمــن  املنظمــة،  أهــداف 
والتنفيــذ، والرقابــة. واإلدارة االستـــراتيجية عمليــة تتمكــن املنظمــة مــن خالهــا تحديــد أهدافهــا وصياغــة األعمــال الازمــة 
إلنجــاز هــذه األهــداف فــي الزمــن املناســب وإنجــاز األعمــال وتخميـــن مســتوى التقــدم وتقويمــه والنتائــج املحققــة مــن صياغــة، 

وتنفيــذ، ورقابــة، وتقييــم.

كتــاب  فــي  Hofer كمــا ورد  وقــد قســمها  املنظمــة،  ذلــك علــى حجــم  عــدة مســتويات لاستـــراتيجية، ويتوقــف  يوجــد 
)الغالبي وإدريس، 2015: 42( إلى أربعة مستويات رئيسة وهي: استـــراتيجية املنظمة، واستـــراتيجية األعمال واالستـــراتيجية 

الوظيفيــة واالستـــراتيجية املجتمعيــة.

علــى مســتوى املنظمــة )التـركيـــز علــى املنظمــة ككل(، يتــم وضعهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا للمنظمــة بالتشــارك مــع - 
اإلدارة التنفيذيــة، وهــي تمثــل التوجــه العــام للمنظمــة، يتــم صياغتهــا فــي ضــوء الفــرص والتهديــدات البيئيــة وقــدرات 
بيـــن  والتنســيق  اإلداريــة،  الخطــط  بتطويـــر  االستـــراتيجية  تطويـــر  عمليــة  وتتلخــص  الداخليــة،  املنظمــة  ومــوارد 
مختلــف األعمــال ضمــن املحفظــة االستشــارية للمنظمــة، ووضــع األســبقيات االســتثمارية وتوزيــع مــوارد املنظمــة.

علــى مســتوى وحــدات األعمــال )التـركيـــز علــى املنافسيـــن(، يتــم وضعهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا لوحــدة األعمــال مــع - 
التنســيق مــع اإلدارة العليــا للمنظمــة، تعطــي الصيغــة العمليــة للتنافــس وكســب الســوق لتحقيــق األربــاح، تتولــى 
الخارجيــة الخاصــة  البيئــة  مــن خــال تحليــل متغيـــرات  وحــدة األعمــال صياغــة الخطــة االستـــراتيجية وتنفيذهــا 

بالعمــل.

االستـــراتيجية الوظيفيــة )التـركيـــز علــى أنشــطة املنظمــة(، يتــم وضعهــا مــن قبــل رؤســاء ومــدراء املجــاالت الوظيفيــة - 
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ومســاعديهم بالتنســيق مــع إدارة مســتوى األعمــال. يفــرغ إدارة متخصصــة لــكل نشــاط وظيفــي، بحيــث يتــم تكويـــن 
أنظمــة فرعيــة تمثــل األنشــطة مثــل: اإلنتــاج، والعمليــات، والتســويق، ونشــاط البحــث والتطويـــر، وهكــذا.

مؤشــرات -  علــى  تحتــوي  ألنهــا  املنظمــة  استـــراتيجية  إطــار  ضمــن  الباحثــون  يعتبـــرها  املجتمعيــة،  االستـــراتيجية 
االجتماعيــة. املســئولية 

أمــا التخطيــط االستـــراتيجي: والــذي يعتبـــر أحــد عناصــر اإلدارة االستـــراتيجية يعــرف بانــه: عمليــة توضيــح األهــداف 
التــي تســعى املؤسســة إلــى نشــوئها، وحســب Kotler التخطيــط االستـــراتيجي هــو "عمليــة إدارة خاصــة بوضــع وإدارة العاقــة 
بيـــن أهــداف املؤسســة وتطلعاتهــا، وإعــادة تـــرتيب األنشــطة بالشــكل الصحيــح الــذي يحقــق النمــو واألربــاح فــي املســتقبل" 
)الكبي�سي، 2012: 13(. وتنبع أهمية التخطيط االستـراتيجي من منافعه املتمثلة بالسؤال والجواب على األسئلة األساسية 
والفــرص  التهديــدات  ويبيـــن  املنظمــة، ويوضــح  فــي جميــع مســتويات  القــرارات  بإطــار التخــاذ  ويـــزود  املنظمــة،  تواجــه  التــي 
 محــددة لإنجــاز، ويـــزود بأســاس لقيــاس األداء، يصلــح كقنــاة لاتصــال، ويعمــل علــى تطويـــر 

ً
املســتقبلية، ويضــع أهدافــا

الفــرق التــي تـــركز علــى مســتقبل املنظمــة، ويـــزود باالحتياجــات التدريبيــة )الغالبــي وإدريــس، 2015: 116(.

الهيــكل التنظيمــي: يعــد الهيــكل التنظيمــي األداة الرئيســة لتنفيــذ االستـــراتيجيات مــن خــال توضيــح طبيعــة ونطــاق  2-
األعمــال الازمــة لتنفيذهــا وتحديــد العاقــات بيـــن األعمــال، وتوضيــح خطــوط االتصــاالت واملراكــز الوظيفيــة لألفــراد 

وفــرص التقــدم الوظيفــي املتاحــة لهــم )إدريــس، 2013(.

ويقصــد بالهيــكل التنظيمــي: "البنــاء أو اإلطــار الــذي يحــدد اإلدارات أو األجــزاء الداخليــة فيهــا، فهــو يبيـــن التقســيمات 
التنظيميــة، والوحــدات التــي تقــوم باألعمــال واألنشــطة التــي يتطلبهــا تحقيــق أهــداف املنظمــة، كمــا إنــه يحــدد خطــوط الســلطة 
ومواقع اتخاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية" )املساعدة، 2013: 185(. إن الهيكل التنظيمي أداة مهمة بيد اإلدارة فهو يساعدها 
علــى تحقيــق أهــداف املنظمــة، ويســاعد فــي تقليــص الخافــات بيـــن العامليـــن، مــن خــال تطبيــق أنظمــة وقوانيـــن لــكل عامــل 

حســب موقعــه فــي الهيــكل التنظيمــي، وتحديــد اإلدارات التــي لهــا الحــق فــي اتخــاذ القــرار.

ويعتمــد نجــاح املنظمــات فــي بنــاء هياكلهــا التنظيميــة علــى قدرتهــا وإدارتهــا فــي خلــق بيئــة عمــل مناســبة لتحقيــق درجــة 
عاليــة مــن التكيــف والتطابــق بيـــن الهيــكل التنظيمــي والهــدف، وكذلــك كفــاءة العنصــر البشــري ومواردهــا املاديــة، فمــن دون 
هيــكل تنظيمــي جيــد تسيـــر العمليــات التنظيميــة بشــكل فوضــوي وتنحــرف املنظمــات عــن أهدافهــا، وتصبــح عديمــة الفائــدة 
وتتجــه لانحــدار، وهــدر املــوارد البشــرية واملاديــة ممــا يـــزيد مــن نفقاتهــا، وتدنــي معنويــات وحافزيــة العامليـــن وقتــل اإلبــداع 

والطمــوح، واتخــاذ قــرارات غيـــر ســليمة، ويــؤدي ذلــك لتـــزايد النـــزاعات التنظيميــة والوظيفيــة )القحطانــي، 2010(.

امليـــزة التنافســية: إن ســعي املنشــأة للبحــث عــن ميـــزة تنافســية يحتــم عليهــا معرفــة مصادرهــا مــن أجــل اســتغالها  3-
وفــق مــا تســمح بــه إمكاناتهــا وظــروف املنافســة الخارجيــة. حيــث إن حصــول املؤسســة علــى ميـــزة تنافســية يجعــل مــن 
املنافسيـــن يعملــون مــن أجــل الحصــول عليهــا أو محاكاتهــا، لذلــك فــإن املنشــأة بحاجــة إلــى تنميــة ميـــزتها باســتمرار مــن 
 تســعى املؤسســات 

ً
 استـــراتيجيا

ً
التنافســية هدفــا امليـــزة  امتــاك وتطويـــر  التكنولوجيــا وغيـــرها. حيــث أصبــح  خــال 

االقتصاديــة لتحقيقــه فــي ظــل التحديــات التنافســية الشــديدة للمنــاخ االقتصــادي الجديــد. وحســب Porter األســتاذ 
بــإدارة األعمــال بجامعــة هارفــرد هنــاك ثــاث طــرق الكتســاب امليـــزة التنافســية ألي منظمــة، وهــي:

ميـزة التكلفة إذ تقدم املنظمة نفس الخدمات التي يقدمها املنافسون ولكن بتكاليف أقل.- 

ميـزة األفضلية، إذ تقدم خدمات أفضل عند نفس األسعار التي يقدمها اآلخرون.- 

ميـزة التـركز، إذ تـركز في إنتاج وتقديم خدمات محددة وتبدع في إنتاجها.- 

حجم رأس املال: إلنشاء أي مشروع استثماري صغيـر أو كبيـر فإن هذا املشروع بحاجة لرأس مال إلنشائه وتحويله  4-
إلــى أرض الواقــع، ويعتمــد حجــم رأس املــال علــى نــوع املشــروع املــراد االســتثمار بــه.

ويعــرف رأس املــال علــى أنــه: قيمــة األمــوال التــي يـــريد التاجــر اســتثمارها فــي مشــروع معيـــن ويفتــح لــه حســاب مســتقل فــي 
 بأنــه كافــة األمــوال واملعــدات واألدوات املطلوبــة 

ً
الدفاتـــر، أي هــو قيمــة مــا علــى املنشــأة لصاحبهــا. ويعــرف راس املــال حديثــا
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لتأســيس مشــروع إنتاجــي أو تجــاري أو خدمــي علــى أن يكــون الهــدف مــن هــذا املشــروع هــو تحقيــق األربــاح أو خدمــة املجتمــع 
.)www.wikipedia.org(

يعتبـــر رأس املــال هــو املحــرك األسا�ســي ألي مشــروع أو نشــاط اســتثماري يســعى لزيــادة طاقتــه اإلنتاجيــة "عــدد الوحــدات 
.)www.wikipedia.org( املنتجة" سواء أكان هذا املشروع أو النشاط االستثماري كبيـــر الحجم أو متوسط أو صغيـــر الحجم

نظــم املعلومــات: يشــهد العالــم عمليــة تطــور ســريعة فــي عالــم األعمــال، فأصبــح هنــاك كــم هائــل مــن املعلومــات فــي  5-
بيئــة العمــل صعــب الســيطرة عليهــا بــدون نظــام ســهل لحفظهــا وتوثيقهــا بشــكل يجعــل الوصــول إليهــا ســهل وســريع عنــد 
الحاجــة التخــاذ القــرارات، فــكان مــن أهــم عناصــر نجــاح نظــم املعلومــات هــو دخــول التكنولوجيــا إليهــا التــي ســهلت 

الوصــول إلــى املعلومــات وخفضــت تكاليــف الحصــول عليهــا بشــكل واضــح.

تــؤدي نظــم املعلومــات إلــى تحقيــق أدوار استـــراتيجية مــن خــال التأثيـــر فــي اإليـــرادات، واملنتجــات الجديــدة، واألســواق 
الجديــدة. ممــا يجعــل لهــا آثــاًرا علــى البيئــة الخارجيــة التنافســية للمنظمــة، وكذلــك لهــا تأثيـــر استـــراتيجي مــن خــال تحالفــات 
التعاونيــة، وتأثيـــر علــى طبيعــة العمــل داخــل املنظمــة مــن خــال طــرق تأديــة العمــل لتكــون أفضــل وفــي تحســن مســتمر، لــذا 

فــإن نظــم املعلومــات تدعــم االستـــراتيجيات األساســية التــي تهــدف إلــى تحسيـــن تنافســيتها وتجنــب املخاطــرة.

املعيقات الخارجية:

إن املعيقــات الخارجيــة هــي العوامــل التــي تؤثـــر علــى أداء املنظمــة، وال يمكــن للمنظمــة الســيطرة عليهــا أو التحكــم بهــا، 
تنــاول ثاثــة معيقــات خارجيــة تؤثـــر علــى قطــاع الحجــر  فهــي خــارج ســيطرتها وتحــد مــن تحقيــق أهــداف املنظمــة. وســيتم 

والرخــام فــي فلسطيـــن وهــي: البنيــة التحتيــة، وإجــراءات التصديـــر، واألنظمــة والقوانيـــن.

 رئيســا لعمليــة التنميــة ســواًء العمرانيــة أو االقتصاديــة، فهــي تســهل  1-
ً
البنيــة التحتيــة: تشــكل البنيــة التحتيــة عصبــا

تقديــم الخدمــات االجتماعيــة األساســية، مثــل املــدارس واملستشــفيات، باإلضافــة إلــى تســهيل عمليــة إنتــاج البضائــع 
 علــى الفــرد فيـــزيد مــن 

ً
 إيجابيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
 واقتصاديــا

ً
والخدمــات وتوزيعهــا. وإن تحســن البنــى التحتيــة ينعكــس نفســيا

إشــباع حاجتــه وتحقيــق الرفاهيــة والحيــاة الكريمــة لــه.

وان خدمــات البنــى التحتيــة هــي مــن الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا الدولــة للفــرد والجماعــة واملجتمــع كالتعليــم والصحــة 
وكافــة املرافــق العامــة كميــاه الشــرب واملجــاري وطــرق املواصــات، وهــي األســاس الــذي يـــرتكز عليــه أي مشــروع فــي املجتمــع، أي 

أنــه بمثابــة املســاندة الداعمــة لتطويـــر وتقــدم املجتمعــات وارتقائهــا. 

يعــرف )رشــدي، 2006(: البنيــة التحتيــة بأنهــا "مجموعــة الخدمــات التــي تتولــى الدولــة تقديمهــا، واملنشــئات التــي تتولــى 
تشــييدها وتشــغيلها، إضافــة إلــى الخدمــات التــي تعتمــد علــى العمالــة الكثيفــة كجمــع النفايــات، وتقديــم خدمــات النقــل العــام، 
وتتضمن البنية التحتية الطرائق واملطارات واملوانئ والســكك الحديدية، ومحطات مياه الشــرب وشــبكاتها، ومحطات توليد 
الكهربــاء وشــبكاتها، وشــبكات الغــاز الطبيعــي والصــرف الصحــي واالتصــاالت ومرافقهــا، باإلضافــة إلــى الخدمــات الصحيــة". 
ويعرفهــا البنــك الدولــي كمــا ورد فــي )داغــر وآخــرون، 2012: 114( بأنهــا: "رأس املــال العينــي املســتثمر فــي املرافــق والخدمــات 
الكهربائيــة والســكك  الطاقــة  توليــد  الصحــي ومحطــات  وامليــاه والصــرف  والنقــل واالتصــاالت  الطرائــق  فــي مجــاالت  العامــة 

الحديديــة واملوانــئ واملطــارات، بهــدف خدمــة القطــاع الخــاص بشــقيه العائلــي وقطــاع األعمــال"

ويمكــن تقســيم املرافــق والخدمــات املاديــة واللوجســتية التــي تتضمنهــا البنيــة التحتيــة إلــى ســبعة أنــواع، وهــي: قطــاع 
النقــل، وقطــاع املبانــي، وقطــاع امليــاه والصــرف الصحــي، وقطــاع خدمــات الكهربــاء، وقطــاع الطاقــة والوقــود الحفــري والغــاز 

الطبيعــي، وقطــاع االتصــاالت، وقطــاع إدارة النفايــات.

ــر التصديـــر مصــدر هــام للدخــل للــدول بفتــح أســواق جديــدة ملنتجاتهــا، وهــو  2- ــر فــي فلسطيـــن: يعتبـ إجــراءات التصديـ
مؤشر على جودة الصناعة والزراعة في الدول املصدرة. حيث يتطلب التصديـر أن تتما�سى املنتجات مع املعاييـر التي 
تضمــن مســتوى معيـــن مــن الجــودة التــي تســمح بقبــول املنتــج فــي الســوق املصــدر إليــه. ويعــرف )إدريــس، 2013: 226( 
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 مــن التجــارة العامليــة، ويعتبـــر أســلوًبا مرًنــا وســهل االســتخدام، والتصديـــر ال 
ً
التصديـــر بأنــه: "األســلوب األكثـــر انتشــارا

يحتــاج إلــى اســتثمارات ماليــة كبيـــرة وبأقــل مــا يمكــن مــن املــوارد البشــرية املتاحــة". وبحســب تعريــف الجهــاز املركــزي 
لإحصــاء الفلســطيني فــإن الصــادرات هــي إجمالــي الســلع والخدمــات التــي يتــم تصديـــرها أو إعــادة تصديـــرها خــارج 
البــاد، ويتــم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر مــن العالــم، أو إلــى املناطــق الجمركيــة الحــرة، وتشــمل الصــادرات املنتجــات 
وطنيــة املنشــأ واملعــاد تصديـــرها مــن الســلع والخدمــات )الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني، معجــم املصطلحــات 

اإلحصائيــة، 2013(.

العاديــة  3- الفرديــة والشــركات  تعتبـــر املشــروعات  فــي فلسطيـــن:  الشــركات  فــي تســجيل  القوانيـــن واألنظمــة املتبعــة 
واملســاهمة الخاصــة هــي الصفــة الغالبــة علــى معظــم املشــروعات االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذا 
لــذا فــإن إيضــاح األشــكال القانونيــة للمشــروعات  بــه مــن الشــركات املســاهمة العامــة،  بــأس  ال يلغــي وجــود عــدد ال 
االســتثمارية فــي فلسطيـــن يعــزز معرفــة رجــال األعمــال بهــذه األنــواع ويوضــح الفــروق بينهــا، ذلــك أن اختيــار كيــان قانونــي 
معيـــن للمشــروع يعنــي أن االلتـــزامات املتـــرتبة علــى عمــل الشــركة أو الشــركاء ســتكون محــددة بنــاء علــى هــذا الشــكل 

القانونــي.

قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن

االقتصــاد  روافــد  مــن  رئيًســا  ورافــًدا  الفلســطينية،  صناعــات  2009؛  مــن  والرخــام  الحجــر  صناعــة  تعتبـــر 
الفلســطيني، حيــث تســاهم هــذه الصناعــة بمــا نســبته 5.5% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي الفلســطيني، وتقــدر إنتاجيــة 
، ويعمــل فــي هــذا القطــاع الصناعــي 1124 منشــأة و25 ألــف عامــل بشــكل 

ً
هــذا القطــاع ب )600( مليــون دوالر ســنويا

.)2015 الفلســطيني،  اإلحصــاء  مركــز  )إحصائيــات  مباشــر 

وبالرغــم مــن األوضــاع االقتصاديــة والسياســية املتـــردية التــي يواجههــا القطــاع الصناعــي الفلســطيني، واســتمرارية وضــع 
 ومرتهنــا 

ً
العراقيــل مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي أمــام جميــع فــرص تطــور واســتقال االقتصــاد الفلســطيني لإبقــاء عليــه تابعــا

لاقتصــاد اإلســرائيلي، إال أن صناعــة الحجــر والرخــام الفلســطينية نمــت وتطــورت علــى مــر السنيـــن املاضيــة حتــى وصلــت إلــى 
 لهــذه الســلعة وتحتــل املرتبــة الثانيــة عشــرة بيـــن دول العالــم فــي 

ً
مــا هــي عليــه اآلن لتصبــح فلسطيـــن مــن أكثـــر البلــدان إنتاجــا

هــذه الصناعــة. )شــركة داتــا للدراســات، 2015(.

وقد تطورت هذه الصناعة تطوًرا كبيـًرا تبًعا للتطور الهائل في اقتناء واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا واملاكينات 
 
ً
اإليطاليــة. فقــد شــهدت الســنوات العشــر األخيـــرة زيــادة مضطــردة فــي عــدد املنشــآت الجديــدة كمــا شــهدت ازديــاًدا متســارعا

فــي التســابق علــى شــراء خطــوط اإلنتــاج الحديثــة مــن جايــات ألــواح وبــاط وقواطــر ذات القــدرة اإلنتاجيــة الهائلــة وذات 
 لــدى أصحــاب املصانــع لشــراء هــذه املاكينــات للمســاهمة فــي زيــادة 

ً
 كبيـــرا

ً
النوعيــة الجّيــدة. ولقــد لعبــت آليــات الســوق حافــزا

قدرتهــم التنافســية فــي الســوق املحليــة واالســتعداد لدخــول الســوق العالمــي، ويأتــي هــذا التطــور فــي اإلنتــاج فــي أعقــاب تحسيـــن 
وســائل اإلنتــاج فــي املحاجــر، حيــث عملــت ماكينــات النشــر الحديثــة علــى تحسيـــن نوعيــة املنتــج مــن الحجــر الخــام وتقليــل 
نســبة الفاقــد فــي هــذه الصناعــة. كمــا أدى اكتشــاف محاجــر جديــدة ذات ألــوان جذابــة مطلوبــة فــي الســوق العالمــي إلــى زيــادة 
املنافســة الداخليــة القتنــاء هــذه املحاجــر وشــراء الحجــر الخــام منهــا. حيــث يصــل ســعر املتـــر املكعــب الواحــد فيهــا إلــى 500 
دوالر أمريكــي داخــل املحجــر نفســه، وتمتــاز املحاجــر املوجــودة فــي منطقــة الخليــل بغــزارة اإلنتــاج، وتعــدد طبقــات التحجيـــر 

داخــل املحجــر الواحــد. ويتــم فيهــا اســتخراج الحجــر الخــام باإلبعــاد والقياســات املاءمــة Stone والــذي فــي املصانــع.

لقد استطاعت املصانع الفلسطينية خال السنوات الخمسة املاضية من توسيع رقعة مساحتها من البيع في األسواق 
العامليــة. وقــد أبــدت هــذه األســواق اهتماًمــا وثقــة كبيـريـــن باإلنتــاج الفلســطيني مــن الحجــر والرخــام ملــا أصبــح يعــرف عــن هــذا 
الرخــام مــن مزايــا إيجابيــة وخصائــص ميكانيكيــة وفيـــزيائية مقبولــة حســب املعاييـــر العامليــة. إضافــة إلــى ألوانــه الجذابــة التــي 
 يعــرف باســم حجــر القــدس Jerusalem Stone والــذي 

ً
يـــزداد اإلقبــال عليهــا هــذه األيــام. وأصبــح الحجــر الفلســطيني عامليــا

أصبــح هــذا االســم بمثابــة عامــة تجاريــة لــه. وهنــاك العديــد مــن األلــوان الدافئــة مــن الحجــر مثــل الذهبــي والبيــج واألبيــض 
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واألصفــر والــوردي واألســود. وقــد تــم بيــع هــذه األنــواع مــن الحجــر والرخــام فــي قــارات العالــم الســت، ودخلــت حتــى اآلن 30 دولــة 
مــن هــذه القــارات، والافــت للنظــر أن نســبة املبيعــات الكبـــرى هــي للســوق األمريكــي والصينــي األوروبــي.

وكمؤشــر علــى صحــة هــذه الصناعــة وقدرتهــا علــى املنافســة العامليــة فقــد لوحــظ فــي الســنوات األخيـــرة تنامــي وتـــزايد 
عــدد الشــركات الفلســطينية املشــاركة فــي املعــارض الدوليــة واملتخصصــة. فعلــى ســبيل املثــال شــارك مــن فلسطيـــن فــي معــرض 
مارمومــاك/ فيـــرونا )Marmomacc( ســنة 2000 شــركة فلســطينية واحــدة، بينمــا شــارك فــي نفــس املعــرض فــي عــام 2004 
عشــر شــركات فلســطينية، بعضهــا يعــرض بضاعتــه فــي األســواق العامليــة للمــرة األولــى، ويتطلــع اتحــاد صناعــة الحجــر والرخــام 

فــي فلسطيـــن إلــى زيــادة عــدد الشــركات املشــاركة فــي املعــارض العامليــة )اتحــاد صناعــة الحجــر والرخــام، 2017(.

الدراسات السابقة:

دراســة البكــري )2016(، بعنــوان: "أثـــر فعاليــة الهيــكل التنظيمــي علــى نجــاح شــركات املســاهمة العامــة فــي بورصــة  1-
فلسطيـن في تطبيق استـراتيجيتها"، هدفت الدراسة إلى معرفة أثـر فعالية الهيكل التنظيمي على تطبيق االستـراتيجية 
فــي الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة فــي بورصــة فلسطيـــن، والتــي اســتهدفت املــدراء املالييـــن واإلدارييـــن العامليـــن فــي 
الشــركات املســاهمة العامــة، وقــد أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــرق ذو داللــة إحصائيــة حــول أثـــر الهيــكل التنظيمــي فــي 

نجــاح الشــركات املســاهمة العامــة فــي بورصــة فلسطيـــن فــي تطبيــق استـــراتيجيتها.

دراسة ديـرية )2016( بعنوان: "تأثيـر استخدام نظم املعلومات على األداء في منشآت الحجر والرخام في فلسطيـن"،  2-
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيـــر اســتخدام املعلومــات علــى األداء فــي منشــآت الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، 
ومعرفــة واقــع نظــم املعلومــات فــي منشــآت الحجــر الرخــام، والتعــرف علــى أبـــرز املعيقــات التــي تحــول دون اســتخدامها. 
توصلــت الدراســة إلــى أن اســتخدام نظــم املعلومــات يطــور األداء الوظيفــي فــي منشــآت الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، 
منشــآت  فــي  املعلومــات  لنظــم  األمثــل  االســتخدام  دون  تحــول  املعوقــات  أن   

ً
أيضــا النتائــج  وأظهــرت  كبيـــرة،  بدرجــة 

الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن بدرجــة كبيـــرة، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اســتخدام نظــم 
املعلومــات واألداء فــي منشــآت الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن تعــزى للمتغيـــرات الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، املؤهــل 

العلمــي، الوظيفــة، عــدد الــدورات التدريبيــة(.

دراســة إبـــراهيم )2015(، بعنــوان: "عناصــر البيئــة الداخليــة وأثـــرها فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية"، هدفــت الدراســة  3-
إلــى التعــرف علــى مــدى معرفــة موظفــي املصــارف الحكوميــة واألهليــة حــول عناصــر البيئــة الداخليــة املرتبطــة بالهيــكل 
فــي تحقيــق  التنظيمــي، وثقافــة املنظمــة ومواردهــا البشــرية واملاليــة واملاديــة، ومعرفــة دور عناصــر البيئــة الداخليــة 
امليـــزة التنافســية، وتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات واملقتـــرحات إلدارة املصــارف األهليــة والحكوميــة بأهميــة معرفــة 
موظفيهــا بعناصــر البيئــة الداخليــة، ملــا لهــا مــن تأثيـــر فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا الدراســة أن معرفــة موظفــي املصــارف األهليــة بعناصــر البيئــة الداخليــة كانــت أفضــل مقارنــة بمعرفــة موظفــي 
املصــارف الحكوميــة، ممــا يجــب علــى املصــارف الحكوميــة بــذل املزيــد مــن الجهــد نحــو تعزيـــز معرفــة موظفيهــا بأهميــة 

عناصــر البيئــة الداخليــة فــي تحقيــق التنافــس.

-4  Assessment of the Palestinian Stone & Marble Industry in Terms" بعنــوان:   ،Hussain )2014( دراســة 
of Quality Management & Safety Management Systems"، هدفــت الدراســة إلــى معرفــة إمــكان تطويـــر قطــاع 
الرخــام والحجــر فــي فلسطيـــن مــن خــال نظــم ضمــان الجــودة والســامة، ووضــع التوصيــات املاءمــة لتحسيـــن هــذا 
الواقــع ومــن ثــم تحسيـــن أداء العامليـــن فــي هــذه املنشــآت، ولتنفيــذ البحــث تبنــت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي 
املكملــة  املعلومــات  لجمــع  مقابــات  إجــراء  إلــى  إضافــة  املعلومــات،  لجمــع  أساســية  كأداة  االســتبانة  علــى  واعتمــدت 
للبحــث، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة العامليـــن واملــدراء فــي مناشيـــر الحجــر فــي فلسطيـــن وقــد تــم توزيــع االســتبيان 

علــى 365 عامــل و242 مديـــر.

أظهــرت الدراســة أن غالبيــة شــركات الرخــام والحجــر تواجــه نفــس املشــكات املشتـــركة التــي تؤثـــر علــى كفــاءة عملهــا، 
باإلضافة إلى أن هناك جهل عام لدى العامليـن واملدراء ملفهوم إدارة الجودة الشاملة ونظم إدارة السامة العامة، باإلضافة 
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إلى وجود ضعف في تطبيق معاييـــر األمن والســامة، 
والخارجيــة  الداخليــة  املعوقــات  بعــض  هنــاك  وان 
التي تحول دون تطبيق الجودة الشــاملة ونظم إدارة 
الســامة فــي مناشيـــر الحجــر، وأظهــرت الدراســة أن 
منشــآت الرخــام والحجــر فــي الخليــل وبيــت لحــم هــي 
أكثـــر عــدًدا وأكبـــر حجًمــا، كمــا إنهــا أكثـــر تقدًمــا مــن 
الناحيــة التكنولوجيــة وتعمــل بطاقــة إنتاجيــة وقــوى 

عاملــة اكبـــر.

منهجية الدراسة

اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتكــون مجتمــع الدراســة مــن منشــآت قطــاع الحجــر 
 
ً
والرخــام فــي فلسطيـــن )منشــار حجــر(، وذلــك طبقــا

لإحصــاءات التــي حصــل عليهــا الباحثــان مــن اتحــاد 
لحــم،  بيــت  محافظــة  فــي  والرخــام  الحجــر  قطــاع 

والبالــغ عددهــا )618( منشــأة، موزعــة وموضحــة كمــا هــي أدنــاه:

قام الباحثان باســتخدام عينة عشــوائية بســيطة من مجتمع الدراســة، 
اســتبانة  عليهــم  وزعــت  الدراســة،  مجتمــع  مــن  مفــردة   )140( عددهــا  بلــغ 
أدنــاه،  الجــدول  ويوضــح  فقــط،  اســتبانة   )107( استـــرجاع  وتــم  الدراســة، 

الدراســة: لعينــة  الديموغرافيــة  الخصائــص 

نتائج الدراسة
النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة

الداخليــة  1- للمعيقــات  أثـــر  هنــاك  هــل  األول:  الســؤال  اختبــار  نتائــج 
فــي فلسطيـــن؟ الحجــر والرخــام  تنميــة وتطويـــر قطــاع  علــى 

جــاءت  املعلومــات  نظــم  بــأن  املبحوثيـــن،  إجابــات  تحليــل  نتائــج  تؤكــد 
باملرتبــة األولــى مــن املعيقــات التــي تعانــي منهــا املنشــآت فــي قطــاع الحجــر بنســبة 
اإلدارة  يليهــا   ،%79.2 بنســبة  التنافســية  امليـــزة  معيقــات  وثانًيــا   ،%81.7
والتخطيط االستـراتيجي بنسبة 78.5%، ثم حجم رأس املال بنسبة %77.3، 

.%74.7 الهيــكل التنظيمــي بنســبة  وآخرهــا 

نتائــج اختبــار الســؤال الثانــي: هــل هنــاك أثـــر للمعيقــات الخارجيــة  2-
علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن؟ 

تؤكد نتائج تحليل إجابات املبحوثيـــن، بأن إجراءات التصديـــر جاءت باملرتبة األولى من املعيقات الخارجية التي تعاني 
منها منشآت قطاع الحجر بنسبة 72.8%، ويليها البنية التحتية بنسبة 71.9%، وآخرها األنظمة والقوانيـن بنسبة %64.9.

النتائج املتعلقة باختبار فرضيات الدراسة

نتائــج اختبــار الفرضيــة الرئيســة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( للعوامــل  1-
الداخليــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك مــن خــال مناقشــة الفرضيــات الفرعيــة 

للعوامــل الداخليــة، واملوضحــة أدنــاه:

جدول رقم )1( 
مجتمع الدراسة

عدد مناشيـر املوقع
الحجر

178الخليل
210بيت لحم
55رام هللا
60نابلس
78جنيـن

10طولكرم
8قلقيلية
7سلفيت

2أريحا
10غزة

618املجموع

جدول رقم )2( 
خصائص مجتمع الدراسة

النسبة التكراراملتغيـر
املئوية

العمر

2624.3اقل من 30
3734.6من 31 إلى 40
2725.2من 41 إلى 50

1715.9من 51 فما فوق

الجنس
9691.4ذكر
98.6أنثى

املؤهل 
العلمي

1715.9توجيهي فأقل
2321.5توجيهي

5753.3دبلوم/ بكالوريوس
109.3ماجستيـر/ دكتوراه

املسمى 
الوظيفي

2927.6مالك الشركة
1918.1املديـر العام

2927.6مالك وشريك
2826.7أخرى __________

املحافظة

6358.9بيت لحم
2220.6الخليل
1816.8رام هللا
32.8نابلس

.19غيـر ذلك

حدود 
املنشأة

A 6057.1منطقة
B 3937.1منطقة
C 65.7منطقة

عمر 
املنشأة

51312.3 سنوات فأقل
من 5 إلى 10 

سنوات
3028.3

من 11 إلى 20 
سنة

3533.0

2826.4كثـر من 20 سنة

املعيقات
2726.5داخلية
7573.5خارجية

107100.0املجموع
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للمعيقــات أ-  األولــى  الفرعيــة  الفرضيــة  اختبــار  نتائــج 
عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال  الداخليــة: 
والتخطيــط  لــإدارة   )α ≤ 0.05( الداللــة  مســتوى 
الحجــر  قطــاع  وتطويـــر  تنميــة  علــى  االستـــراتيجي 
التحليــل  نتائــج  أظهــرت  فقــد  فلسطيـــن،  فــي  والرخــام 
لــإدارة  أثـــر  هنــاك  بــأن   )3( رقــم  الجــدول  فــي  الــوارد 
قطــاع  وتطويـــر  تنميــة  علــى  االستـــراتيجي  والتخطيــط 
فــي  تبيـــن  مــا  حســب  فلسطيـــن  فــي  والرخــام  الحجــر 

التحليــل اإلحصائــي للبيانــات، أي أن اســتخدام اإلدارة والتخطيــط االستـــراتيجي فــي املنشــأة يؤثـــر علــى تنميــة وتطويـــر 
قطــاع الحجــر والرخــام مــن وجهــة نظــر أصحــاب منشــآت قطــاع الحجــر، وهــذا يبيـــن أن لــدى أصحــاب منشــآت قطــاع 
الحجــر نظــرة عميقــة وبعيــدة املــدى فــي التفكيـــر والتنبــؤ للمســتقبل علــى الرغــم أن 67% مــن أفــراد العينــة فقــط مــن 
يقومــون بوضــع خطــط مكتوبــة. ويشيـــر الجــدول رقــم )3( الــذي يحتــوي جــدول تحليــل التبايـــن إلــى أن قيمــة مســتوى 
الداللــة أقــل مــن 0.05 وتســاوي 0.000، وهــي بذلــك دالــة إحصائًيــا، لــذا فإننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة القائلــة بعــدم 
وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α( 0.05≥ للمتغيـــر املســتقل محــور التخطيــط 
االستـــراتيجي علــى املتغيـــر التابــع محــور تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن. 

وهــي عاقــة ضعيفــة موجبــة.  0.352 = R االرتبــاط  واتجــاه  قــوة  قيمــة  بلغــت  وقــد 

وعليــه تــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة األولــى والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر لــإدارة والتخطيــط االستـــراتيجي علــى تنميــة 
وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك ألنهــا أثبتــت وجــود عاقــة إيجابيــة.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للمعيقات الداخلية: ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مســتوى الداللة ب- 
)α ≤ 0.05( لوجــود هيــكل تنظيمــي علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، باالســتناد إلــى اختبــار 
التبايـــن األحــادي ANOVA فــي الجــدول رقــم )4( تبيـــن أن قيمــة مســتوى الداللــة أقــل مــن 0.05، وتســاوي 0.003، وهــي 
بذلــك دالــة إحصائًيــا، لــذا فإننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة القائلــة بعــدم وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة اإلحصائيــة )α( 0.05≥ للمتغيـــر املســتقل محــور الهيــكل التنظيمــي علــى املتغيـــر التابــع محــور تنميــة وتطويـــر 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن، وقــد بلغــت قيمــة قــوة واتجــاه االرتبــاط R = 0.285 وهــي 

عاقــة ضعيفــة وموجبــة.

أثـــر لوجــود هيــكل  بــأن هنــاك  نتائــج التحليــل  وتظهــر 
فــي  والرخــام  الحجــر  قطــاع  وتطويـــر  تنميــة  علــى  تنظيمــي 
فلسطيـــن حســب مــا تبيـــن فــي التحليــل اإلحصائــي للبيانــات، 
تنميــة  علــى  يؤثـــر  املنشــأة  فــي  تنظيمــي  هيــكل  وجــود  أن  أي 
أصحــاب  نظــر  وجهــة  مــن  والرخــام  الحجــر  قطــاع  وتطويـــر 
أصحــاب  وعــي  علــى  يــدل  وهــذا  الحجــر،  قطــاع  منشــآت 
اإلدارات  توضيــح  ألهميــة  والرخــام  الحجــر  قطــاع  منشــآت 

واألقسام واملسئوليات في العمل وملا له دور في تقليص الخافات بيـن العامليـن، والسعي نحو تحقيق األهداف، واهتمامهم 
بتوضيــح العاقــة بيـــن املســتويات اإلداريــة فــي العمــل. وهــذا يتعــارض مــن دراســة )البكــري، 2016( التــي أظهــرت عــدم وجــود 
فروق ذات داللة إحصائية حول تأثيـــر الهيكل التنظيمي في نجاح الشــركات املســاهمة العامة في بورصة فلسطيـــن في تطبيق 

استـــراتيجيتها.

وعليــه تــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة، والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر لوجــود هيــكل تنظيمــي علــى تنميــة وتطويـــر 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك ألنهــا أثبتــت وجــود عاقــة إيجابيــة.

جدول رقم )3( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

االرتباطالداللة

3.5313.5314.870.0000.352االنحدار
.24.9410524الفروق

28.47106املجموع
)α= 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 

جدول رقم )4(
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
االرتباطالداللة

2.2212.229.17003a.0.285االنحدار
.25.1410424الفروق
27.36105املجموع

)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 
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نتائــج اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة للمعيقــات الداخليــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ج- 
نتائــج  فــي فلسطيـــن، فقــد أظهــرت  )α ≤ 0.05( لتحقيــق ميـــزة تنافســية علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام 
التحليــل بأنــه ال يوجــد أثـــر لتحقيــق ميـــزة تنافســية علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن حســب مــا 
تبيـــن فــي التحليــل اإلحصائــي للبيانــات، أي أن وجــود ميـــزة تنافســية ال يؤثـــر علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام 
مــن وجهــة نظــر أصحــاب منشــآت قطــاع الحجــر، ويفســر الباحثــان هــذه النتيجــة بأنهــا تعــود إلــى أن اإلمكانــات املتوافــرة 
لــدى أصحــاب منشــآت الحجــر متفاوتــة، وعــدد منشــآت قطــاع الحجــر باملقارنــة بالقطاعــات الصناعــة األخــرى قليــل، 

لــذا ال يوجــد اهتمــام كبيـــر بتحقيــق ميـــزة تنافســية.

وباالســتناد إلــى اختبــار التبايـــن األحــادي ANOVA املــدون فــي 
الجــدول رقــم )5( تبيـــن أن قيمــة مســتوى الداللــة أكبـــر مــن 0.05 
وتســاوي 0.671، وهــي بذلــك ليســت دالــة إحصائًيــا، لــذا فإننــا نقبــل 
الفرضيــة الصفريــة القائلــة بعــدم وجــود تأثيـــر ذات داللــة إحصائيــة 
املســتقل  للمتغيـــر   ≤α(  0.05( اإلحصائيــة  الداللــة  مســتوى  عنــد 
محــور امليـــزة التنافســية علــى املتغيـــر التابــع محــور تنميــة وتطويـــر 

قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن.

وعليه تم قبول الفرضية الفرعية الثالثة، والتي تنص على عدم وجود أثـــر لتحقيق ميـــزة تنافســية على تنمية وتطويـــر 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك ألنهــا أثبتــت عــدم وجــود عاقــة بيـــن امليـــزة التنافســية وتنميــة وتطويـــر قطــاع 

الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة للمعيقات الداخلية: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة د- 
)α ≤ 0.05( لحجــم رأس املــال علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل بــأن 
لحجــم رأس املــال أثـــر علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن حســب مــا تبيـــن فــي التحليــل اإلحصائــي 
للبيانــات، ويفســر الباحثــان هــذه النتيجــة كــون رأس املــال يعتبـــر املحــرك األسا�ســي ألي مشــروع، وإن حجــم رأس املــال 

.
ً
يعتبـــر عامــل لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة خاصــة فــي مشــروعات قطــاع الحجــر ألن تكاليــف اإلنتــاج عاليــة جــدا

وعليــه تــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة، والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر لحجــم رأس املــال علــى تنميــة وتطويـــر 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك ألنهــا أثبتــت وجــود عاقــة إيجابيــة.

 وباالســتناد إلــى اختبــار التبايـــن األحــادي ANOVA الــوارد فــي 
الجــدول رقــم )6( تبيـــن أن قيمــة مســتوى الداللــة أكبـــر مــن 0.05 
فإننــا  لــذا  إحصائًيــا،  دالــة  ليســت  بذلــك  وهــي   ،0.005 وتســاوي 
داللــة  ذو  تأثيـــر  وجــود  بعــدم  القائلــة  الصفريــة  الفرضيــة  نـــرفض 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )α( 0.05≥ للمتغيـــر 
املســتقل محــور رأس املــال علــى املتغيـــر التابــع محــور تنميــة وتطويـــر 
مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن،  فــي فلسطيـــن  قطــاع الحجــر والرخــام 
وقــد بلغــت قيمــة قــوة واتجــاه االرتبــاط R إلــى )0.272( وهــي عاقــة 

وموجبــة. ضعيفــة 

مناقشــة نتائــج الفرضيــة الفرعيــة الخامســة للمعيقــات الداخليــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  - 
الداللــة )α ≤ 0.05( لنظــم املعلومــات علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، تبيـــن مــن نتائــج 
تحليــل بيانــات الدراســة وجــود أثـــر لنظــم املعلومــات علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، ويعــزى 
فــي ســرعة  لــه مــن دور  ذلــك إلــى وعــي أصحــاب املنشــآت بأهميــة جمــع ومعالجــة وتخزيـــن واستـــرجاع البيانــات، ملــا 
استـــرجاع البيانــات والدقــة، وتوفيـــر الجهــد البشــري، واســتقبال كــم هائــل مــن املعلومــات، وإدراكهــم بانهــا تخفــض 

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
الداللة

االرتباط

051.05.18.671a0.42.االنحدار
27.31104.26الفروق
27.36105املجموع

)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 

جدول رقم )6( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
الداللة

االرتباط

2.0312.038.32005a.0.272االنحدار
.25.3310424الفروق

27.36105املجموع
)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 
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مــن التكاليــف، وتبنــي عاقــة جيــدة مــع املورديـــن والعمــاء، وإمكانيــة إدارة املخــزون بشــكل أفضــل، وهــذا يتوافــق مــع 
دراســة )ديـــرية، 2016( التــي أظهــرت أهميــة اســتخدام نظــم املعلومــات فــي منشــآت قطــاع الحجــر.

املــدون   ANOVA األحــادي  التبايـــن  اختبــار  إلــى  وباالســتناد   
فــي الجــدول رقــم )7( تبيـــن أن قيمــة مســتوى الداللــة أقــل مــن 0.05 
نـــرفض  فإننــا  لــذا  إحصائًيــا،  دالــة  بذلــك  وهــي   ،)0.00( وتســاوي 
تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة  بعــدم وجــود  القائلــة  الفرضيــة الصفريــة 
املســتقل  للمتغيـــر   ≤α(  0.05( اإلحصائيــة  الداللــة  مســتوى  عنــد 
محور نظم املعلومات على املتغيـر التابع محور تنمية وتطويـر قطاع 
الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن، وقــد بلغــت 

وإيجابيــة. = 0.434 عاقــة ضعيفــة   R االرتبــاط  واتجــاه  قــوة  قيمــة 

وعليــه تــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة الخامســة، والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر لنظــم املعلومــات علــى تنميــة وتطويـــر 
قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك ألنهــا أثبتــت وجــود عاقــة إيجابيــة.

نتائــج اختبــار الفرضيــة الرئيســة الثانيــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( للعوامــل  2-
الخارجيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك مــن خــال مناقشــة الفرضيــات الفرعيــة 

للعوامــل الخارجيــة، واملوضحــة أدنــاه:

نتائــج اختبــار الفرضيــة الفرعيــة األولــى للمعيقــات الخارجيــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة أ- 
)α ≤ 0.05( لوجــود بنيــة تحتيــة صناعيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، تبيـــن وجــود أثـــر 
للبنيــة التحتيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وتعــود أهميــة وجــود بنيــة تحتيــة كونهــا ركيـــزة 

أساســية لقيــام أي صناعــة، فهــي حجــر األســاس لتنميــة وتطويـــر املجتمعــات.

 وباالســتناد إلــى اختبــار التبايـــن األحــادي ANOVA تبيـــن أن 
قيمــة مســتوى الداللــة أقــل مــن 0.05 وتســاوي 0.007، وهــي بذلــك 
دالــة إحصائًيــا، لــذا فإننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة القائلــة بعــدم 
وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 
)α( 0.05≥ للمتغيـــر املســتقل محــور البنيــة التحتيــة علــى املتغيـــر 
التابــع محــور تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن 
مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن، وقــد بلغــت قيمــة قــوة واتجــاه االرتبــاط 

R = 0.257 وهــي عاقــة ضعيفــة وإيجابيــة.

وعليــه، تــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة األولــى للمعيقــات الخارجيــة، والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر للبنيــة التحتيــة علــى 
تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، وذلــك ألنهــا أثبتــت وجــود عاقــة إيجابيــة.

عنــد مســتوى ب-  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال  الخارجيــة:  للمعيقــات  الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة  اختبــار  نتائــج 
الداللــة )α ≤ 0.05( إلجــراءات التصديـــر علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، أشــارت النتائــج إلــى 
عــدم وجــود عاقــة بيـــن إجــراءات التصديـــر وتنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام وفــي فلسطيـــن، ويفســر الباحثــان 
ذلــك بــأن العائــق األسا�ســي إلجــراءات التصديـــر هــو اإلجــراءات اإلســرائيلية، وليســت متعلقــة باإلجــراءات الفلســطينية، 
وعليــه تــم قبــول الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة للمعيقــات الخارجيــة، والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر إلجــراءات التصديـــر 

علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن.

 وباالســتناد إلى اختبار التبايـــن األحادي ANOVA تبيـــن أن قيمة مســتوى الداللة أكبـــر من 0.05 وتســاوي 0.089، وهي 
بذلــك ليســت دالــة إحصائًيــا، لــذا فإننــا نقبــل الفرضيــة الصفريــة القائلــة بعــدم وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

جدول رقم )7( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
الداللة

االرتباط

6.9516.9533.92000a.0.434االنحدار
.21.5210520الفروق

28.47106املجموع
)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 

جدول رقم )8( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
الداللة

االرتباط

1.8911.897.45007a.0.257االنحدار
.26.5910525الفروق
28.47106املجموع

)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 



أثر املعيقات الداخلية والخارجية على تنمية وتطوير قطاع الحجر والرخام في فلسطين 

238

الداللــة اإلحصائيــة )α ≤ 0.05( للمتغيـــر املســتقل محــور إجــراءات 
التصديـــر علــى املتغيـــر التابــع محــور تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر 

والرخــام فــي فلسطيـــن مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن.

للمعيقــات ج-  الثالثــة  الفرعيــة  الفرضيــة  اختبــار  نتائــج 
أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  ال يوجــد  الخارجيــة: 
الداللــة )α ≤ 0.05( لألنظمــة والقوانيـــن املتبعــة علــى تنميــة 
وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، أشــارت النتائــج 
إلــى عــدم وجــود أثـــر لألنظمــة والقوانيـــن املتبعــة علــى تنميــة 

وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن، ويفســر الباحثيـــن ذلــك بــأن األنظمــة والقوانيـــن الفلســطينية املتبعــة فــي 
تســجيل املشــروعات والشــركات هــي محفــزة لاســتثمار وســهلة ومناســبة، وعليــه تــم قبــول الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة 
للمعيقــات الخارجيــة، والتــي تنــص علــى عــدم وجــود أثـــر لألنظمــة والقوانيـــن املتبعــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر 

والرخــام فــي فلسطيـــن.

تبيـــن   ANOVA األحــادي  التبايـــن  اختبــار  إلــى  وباالســتناد 
0.849، وهــي  0.05 وتســاوي  مــن  أكبـــر  الداللــة  أن قيمــة مســتوى 
بذلــك ليســت دالــة إحصائًيــا، لــذا فإننــا نقبــل الفرضيــة الصفريــة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  تأثيـــر  وجــود  بعــدم  القائلــة 
الداللــة اإلحصائيــة )α ≤ 0.05( للمتغيـــر املســتقل محــور األنظمــة 
والقوانيـــن علــى املتغيـــر التابــع محــور تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر 

املبحوثيـــن. نظــر  مــن وجهــة  فــي فلسطيـــن  والرخــام 

التوصيات
ضــرورة العمــل فــي منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام ضمــن خطــة استـــراتيجية مكتوبــة، مــن خــال عمــل ورش لتوضــح 1- 

مــدى أهميــة وجــود خطــة استـــراتيجية مكتوبــة، يشــارك بوضعهــا جميــع العامليـــن فــي املنشــأة.

بناء هيكل تنظيمي للمنشأة ملساعدة أصحاب العمل.2- 

التعاون بيـن الجهات املعنية والبنوك لعمل تسهيات بنكية ألصحاب منشآت قطاع الحجر والرخام.3- 

تدريــب العامليـــن فــي منشــآت قطــاع الحجــر علــى اســتخدام نظــم املعلومــات، ألهميتهــا فــي حفــظ البيانــات وتســهيل 4- 
متابعــة العامليـــن وإدارتهــم، وإدارة املخــزون.

تحفيـز املموليـن األجانب لتوفيـر مناطق صناعية يتوفر فيها البنى التحتية املاءمة لصناعة الحجر والرخام. 5- 

تشجيع التصديـر للخارج من خال توقيع اتفاقيات تسهل إجراءات التصديـر للدول األخرى.6- 

تفعيل دور اتحاد الحجر والرخام بشكل أكبـر ليصل إلى جميع منشآت الحجر والرخام في فلسطيـن.7- 

جدول رقم )9( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
الداللة

االرتباط

78.178.2.94089a.0.165االنحدار
.27.7010526الفروق
28.47106املجموع

)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 

جدول رقم )10(
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

مصدر 
التبايـن

مجموع 
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
F

مستوى 
الداللة

االرتباط

01.101.04.849a.0.019االنحدار
.28.4610527الفروق
28.47106املجموع

)α = 0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة * 
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املراجُع

:
ُ
 - مراجُع باللغة العربية

ً
أوال
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استبانة الدراسة

أثـر املعيقات الداخلية والخارجية على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن

هــذه الدراســة حــول "أثـــر املعيقــات الداخليــة والخارجيــة علــى تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر والرخــام فــي فلسطيـــن"، 
وتقوم على أساس بيان وجهة نظر أصحاب املنشآت في قطاع الحجر في فلسطيـن بخصوص املعيقات الداخلية والخارجية 

علــى تنميــة وتطويـــر هــذا القطــاع.

املحــاور  يتنــاول  الثانــي  والقســم  البيانــات األساســية،  األول  القســم  فيهــا  يتنــاول  أقســام  ثاثــة  مــن  االســتبيان  يتكــون 
وماحظاتكــم. مقتـــرحاتكم  يتضمــن  الثالــث  والقســم   ،

ً
أيضــا محــاور  ثاثــة  يتضمــن  والــذي  للبحــث،  األساســية 

 بــأن النتائــج التــي ســتخلص إليهــا الدراســة 
ً
يـــرجو الباحثــان التكــرم باإلجابــة عــن جميــع فقــرات االســتبانة املرفقــة، علمــا

معتمــدة علــى دقــة اإلجابــة عــن أســئلة االســتبانة، وأن أيــة معلومــات ســتدلون بهــا ســتعامل بســرية تامــة وألغــراض البحــث 
العلمــي فقــط، شاكريـــن لكــم حســن تعاونكــم.

افية:  القسم األول: البيانات الديموغر

الخصائــص  بعــض  علــى  التعــرف  إلــى  القســم  هــذا  يهــدف 
االجتماعيــة والوظيفيــة ألصحــاب منشــآت قطــاع الحجــر والرخــام فــي 
فلسطيـــن، بغــرض تحليــل النتائــج فيمــا بعــد، لــذا نـــرجو مــن حضرتكــم 
التكــرم باإلجابــة املناســبة علــى التســاؤالت أدنــاه، وذلــك بوضــع رقــم 

فــي املربــع. اإلجابــة 

الســبب الرئيــس الــذي يحــول دون تنميــة وتطويـــر قطــاع الحجــر 
والرخــام فــي فلسطيـــن مــن وجهــة نظــرك ســببه هــو:

معيقات داخلية من داخل املنشأة.- 

معيقات خارجية من خارج املنشأة.- 

لألهــم  1-  1 الرقــم  بإعطــاء  التاليــة  العوامــل  تـــرتيب  الرجــاء 
وهكــذا. لألقــل.  و3  أهميــة  لألقــل   2 والرقــم 

تـرتيب العوامل الداخلية التي تؤثـر على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام:

اإلدارة االستـراتيجيةأ- 

الهيكل التنظيميب- 

امليـزة التنافسيةج- 

رأس املال املستثمرد- 

نظم املعلومات - 

التـرتيب: 1- _____ 2- _____ 3- _____ 4- _____ 5- ______

تـرتيب العوامل الخارجية التي تؤثـر على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام:

البنية التحتيةأ- 

إجراءات التصديـرب- 

األنظمة والقوانيـنج- 

التـرتيب: 1- _____ 2- _____ 3- _____

القسم الثاني:

يحتوي هذا القسم على ثاثة محاور وهي:

أسئلة متعلقة باملعيقات الداخلية لقطاع الحجر والرخام، ويتضمن 5 معيقات أساسية.- 

أسئلة متعلقة باملعيقات الخارجية لقطاع الحجر والرخام، ويتضمن 3 معيقات أساسية.- 

أسئلة متعلقة بقطاع الحجر والرخام.- 

A12- أنثى1- ذكر                   الجنس  
A21- أقل من 30العمر

2- من 31 إلى 40
3- من 41 إلى 50  

4- من 51 فما فوق
A3 املؤهل

العلمي
1- توجيهي فأقل

2- توجيهي 
3- دبلوم/ بكالوريوس

4- ماجستيـر/ دكتوراه
A4 املسمى

الوظيفي
1- مالك الشركة

2- املديـر العام
3- مالك وشريك

4- أخرى __________
A51- بيت لحماملحافظة

2- الخليل
3- رام هللا

4- نابلس
5- جنيـن

6- غيـر ذلك
A6 حدود

املنشأة
A 1- منطقة
B 2- منطقة

C 3- منطقة

A7 عمر
املنشأة

1- 5 سنوات فأقل               
2- من 5 إلى 10 سنوات       

3- من 11 إلى 20 سنة
4- أكثـر من 20 سنة
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املحور األول: املعيقات الداخلية التي تواجهها منشآت قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن:

املعيقات الداخلية: تلك التي تكون جذورها ناشئة من داخل املنظمة، وتحد من تحقيق النتائج املراد الحصول عليها.
القــدرة علــى التوقــع والتوافــق بيـــن القــدرات الذاتيــة  هــو  : اإلدارة االستـــراتيجية والتخطيــط االستـــراتيجي: التخطيــط االستـــراتيجي: 

ً
أوال

للمؤسســة والفــرص املتاحــة أو التهديــدات الناشــئة عــن البيئــة الخارجيــة
اإلجابةالعبارات

موافق 
بشدة

غيـر محايدموافق
موافق

غيـر موافق 
بشدة

تعمل املنشأة وفق خطة مكتوبة1
تحليل البيئة الداخلية للمنشأة يـزيد من استثمار نقاط القوة لديها2
تحليل البيئة الداخلية للمنشأة يقلل من نقاط الضعف لديها3
من الضروري معرفة املنشأة للتهديدات الخارجية لتجنبها والحد من آثارها4
متابعة السوق يـزيد من معرفة الفرص الخارجية الستثمارها5
 في وضع الخطط واألهداف6

ً
 مهما

ً
يلعب العاملون دورا

: الهيكل التنظيمي: الهيكل التنظيمي: البناء أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات أو األجزاء الداخلية فيها، فهو يبيـــن التقسيمات التنظيمية، والوحدات 
ً
ثانيا

التــي تقــوم باألعمــال واألنشــطة التــي يتطلبهــا تحقيــق أهــداف املنظمــة، كمــا إنــه يحــدد خطــوط الســلطة ومواقــع اتخــاذ وتنفيــذ القــرارات اإلدارية.
يوجد هيكل تنظيمي في املنشأة7
يساعد وجود الهيكل التنظيمي في تحقيق أهداف املنشأة 8
املستويات اإلدارية واختصاصات العامليـن ومسئوليات كل مستوى إداري واضحة في املنشأة9

: امليـزة التنافسية: امليـزة التنافسية: هي قدرة املنظمة على تحقيق حاجات الزبون، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من الخدمة
ً
ثالثا
تـركز املنشأة على معاييـر الجودة في إنتاج منتجاتها10
يتم اتخاذ آراء الزبائن ورغباتهم على محمل الجد11
تلبية احتياجات الزبائن ضمن الوقت املحدد دون تأخيـر12

: رأس املال:
ً
رابعا

يؤثـر حجم رأس املال على تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام.13
يؤثـر حجم رأس املال على نوعية املعدات املستخدمة في عملية اإلنتاج في املنشأة.14
حجم رأس املال يعتبـر عامل مهم وضمان للمورديـن.15
ال يعتبـر املخزون جزء من رأس املال.16
 يعتبـر عامل جذب للزبائن.17

ً
استقرار املنشأة ماليا

 مــن املكونــات املتـــرابطة فيمــا بينهــا، والتــي تـــربطها ببعضهــا عاقــات إلكتـــرونية 
ً
: نظــم املعلومــات: نظــم املعلومــات: هــي مجموعــة كبيـــرة جــدا

ً
خامســا

تهــدف إلــى تحسيـــن العمــل النوعــي، وتعمــل علــى اإلســراع فــي إنجــاز املهــام املوكلــة ألصحابهــا بســهولة ويســر
يقلل استخدام نظم املعلومات التكلفة.18
يسهل استخدام نظم املعلومات متابعة العامليـن وإدارتهم.19
يسهل استخدام نظم املعلومات في عملية الرقابة على املخزون20
يسهل استخدام نظم املعلومات عملية جمع ومعالجة وتخزيـن واستـرجاع البيانات.21
يساهم استخدام نظم املعلومات في عملية متابعة الزبائن واملورديـن بشكل أفضل.22

املحور الثاني: املعيقات الخارجية التي تؤثـر على قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن:

املعيقــات الخارجيــة: تلــك التــي تكــون ناشــئة مــن عوامــل خارجيــة ال تســتطيع املنشــأة الســيطرة عليهــا، وتحــد مــن تحقيــق 
النتائــج املــراد الحصــول عليهــا.

 - البنيــة التحتيــة: البنيــة التحتيــة: هــي كل مــا يوجــد فــي البــاد مــن طــرق ووســائل مواصــات ومحطــات توليــد طاقــة. الــخ ممــا يســاعد 
ً
أوال

علــى تقــدم التجــارة والصناعــة.

العبارات#
اإلجابة

افق  مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة
تعمل املنشأة في منطقة صناعية1
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 - البنيــة التحتيــة: البنيــة التحتيــة: هــي كل مــا يوجــد فــي البــاد مــن طــرق ووســائل مواصــات ومحطــات توليــد طاقــة. الــخ ممــا يســاعد 
ً
أوال

علــى تقــدم التجــارة والصناعــة.

العبارات#
اإلجابة

افق  مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة
توجد شبكة طرق في منطقة وجود املنشأة2
تتوفر شبكة مياه في منطقة وجود املنشأة3
تتوفر شبكة كهرباء في منطقة وجود املنشأة4
شبكة صرف صحي في منطقة وجود املنشأة5
توجد شبكة اتصاالت وإنتـرنت في منطقة وجود املنشأة6
توجد توفيـر خدمة جمع وإزالة النفايات في منطقة وجود املنشأة7

ثانًيا - التصديـر:
إجراءات التصديـر للخارج سهلة 8
مشاركة املنشأة في املعارض الدولية والعاملية تفيد املنشأة9

تعيق اإلجراءات اإلسرائيلية عملية التصديـر وتحد منها.10
تساهم االتفاقيات الدولية في تسهيل عملية التصديـر للدول األخرى.11

ثالثا - األنظمة والقوانيـن:
يعمل قانون تشجيع االستثمار على تحفيـز االستثمار في قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن12
تعد ضريبة الدخل مناسبة لقطاع الحجر والرخام في فلسطيـن13
 القوانيـن واإلجراءات املتبعة في التصديـر تسهل عملية التصديـر للخارج14
نظام املقاصة الضريبي يعمل بشكل جيد15

املحور الثالث - تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن:

العبارات#
اإلجابة

افق  مو
افقبشدة غيـر محايدمو

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة
يساهم قطاع الحجر والرخام في رفع إجمالي الناتج املحلي1
يعد اتحاد الحجر والرخام مصدر أسا�سي للمعلومات عن املنتجيـن وسوق الحجر2
 في األسواق العاملية3

ً
ياقي الحجر الفلسطيني إقباال كبيـرا

يمتاز الحجر الخام الفلسطيني بالجودة العالية4
يحد ارتفاع تكاليف اإلنتاج من تطويـر منشآت قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن5
يساهم قطاع الحجر والرخام في تخفيض البطالة6
يساهم وجود مركز الحجر والرخام الفلسطيني على تطويـر مواصفات الحجر الفلسطيني7

القسم الثالث - املقتـرحات
تعليقاتكم وماحظاتكم حول معيقات تنمية وتطويـر قطاع الحجر والرخام في فلسطيـن:- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study aims to Identify the effect of internal and external obstacles to growing and developing stone 
and marble industry sector in Palestine. Independent internal variables consider as )management, strategic 
planning, building organizational level, capital, competitiveness and information systems( and external fac-
tors )infrastructure, exporting, and the administered laws and regulations( to examining the impact on the 
dependent variable, i.e., growing and developing stone and marble industry sector in Palestine. The study 
employs descriptive analytical approach. The study examines the stone and marble factories )totalling 618(. 

A random sample was selected for the study population )totalling 140(. The questionnaires were then 
distributed to 140 persons, but only valid 107 ones were studied for statistical analysis. The findings of 
internal obstacles show that management and strategic planning; building organizational level, capital and 
the administered laws and regulations have all positive impact on growing and developing stone and stone 
and marble industry sector in Palestine.

 The study, however, shows that competitiveness has no impact on developing stone and marble in-
dustry sector in Palestine. As for analysis of external obstacles, the study reveals that infrastructure has an 
impact on growing and developing stone and marble industry sector in Palestine. As for exporting and the 
administered laws and regulations, the study shows that there is no impact whatsoever. In the light of find-
ings, the study makes a number of recommendations, the most important of which is that running stone 
and marble factories should be within a strategic plan, building organizational level, cooperation with ad 
hoc bodies and banks to facilitate banking services for the owners of the factories and train the employees 
in these factories to use information systems, offer some incentives for foreign donors to build industrial 
zones and infrastructure suitable for stone and marble industry.

Keywords: Stone and Marble Industry Sector in Palestine.




