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فى  دور النوع اإلجتماعى فى تنمية المشروعات الصغيرة للحد من الفقر فاعليةالمشكالت التى تحد من 

 مصر -بعض قرى محافظة الشرقية 

Pكريم سعد الدين محمد عبدالعال

۱*
P- أيمن أحمد محمد عكرش -۱سونيا محى الدين نصرت -۲ محمد السيد اإلمامP

۳  

 مصر - مركز البحوث الزراعية - مية الريفيةوالتن معهد بحوث اإلرشارد الزراعى -۱

 مصر - جامعة المنصورة -كلية الزراعة  -قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي  -۲

 مصر - جامعة الزقازيق -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي  -۳

 الملخص

تماعى فى المشروعات للحد من دور النوع اإلج فاعليةالتعرف علي المشكالت التى تعوق  ةاستهدفت الدراسة الراهن
المشكالت التى تحد من قدرة المشروع على  ى، التعرف عللإلناثكذلك بالنسبة و الذكورالفقر بالنسبة لرأى المبحوثين 

التعرف علي مقترحات المبحوثين  ،لإلناثوكذلك بالنسبة  الذكورتحسين مستوى معيشة المبحوثين بالنسبة لرأى المبحوثين 
دور النوع اإلجتماعى للحد من الفقر وكذلك الحد من المشكالت التى  فاعليةللحد من المشكالت التى تعوق  ءالنساو الرجال

اإلستعانة بالسجالت الرسمية تم ولتحقيق هذه األهداف ، تحد من قدرة المشروع على تحسين مستوى معيشة المبحوثين
ألكثر إقتراضا للمشروعات محافظة الشرقية حيث تم تحديد القرى االمتوافرة لدى إدارة بناء وتنمية القرية المصرية التابع ل

، واألقل إقتراضا للمشروعات الصغيرة، وبذلك تم تحديد قرية للمشروعات الصغيرة متوسطة اإلقتراض، الصغيرة
 كقرية منخفضة من حيثشنبارة  ثم أخيراً  ،كقرية متوسطةالعصايدة األكثر إقتراضا المشروعات الصغيرة، طويحر 

مفردة تم سحبها  ۲۹۰، والذى بلغ روبرت ماسون لتحديد حجمها بمعادلةولسحب عينة ممثلة إستعانت الدراسة  ،اإلقتراض
، تم بعد ذلك تقسيم المبحوثين وفقا فردة الثالثة من كل أربع مفردات)(الممن القرى الثالث باألسلوب العشوائى المنتظم 

وجمعت البيانات الميدانية بواسطة  ،مبحوثة ۹۹، ونساء بلغ عددهن مبحوثاً  ۱۹۱إلى رجال بلغ عددهم  اإلجتماعىللنوع 
واستخدمت األساليب  ،م۲۰۱٥شهر أغسطس  ىم إل۲۰۱٥من شهر يونيو  ةفي الفتر استمارة االستبيان بالمقابلة الشخصية

أن أهم ي توصلت لها الدراسة: وكانت أهم النتائج الت، مرجحالمتوسط الوالنسب المئوية،  : التكرارات،التالية اإلحصائية
هى مجموعة  حد من الفقر بالنسبة لرأى الذكورلالمشكالت التى تعوق دور النوع اإلجتماعى فى المشروعات الصغيرة ل

تى تتعلق بمجال مجموعة المشكالت ال هاييل، ۱.۹۲۰بمتوسط مرجح لق بمجال النشاط العام فى القرية المشكالت التى تتع
مجموعة المشكالت التى تتعلق  أهم المشكالت هي أما بالنسبة لرأى اإلناث فكانت، ۱,٦٦٥متوسط مرجح باألسرة الزواجية 

، ۱.۹۷۳ثم مجموعة المشكالت التى تتعلق بمجال النشاط العام بمتوسط مرجح  ۲.۰۸بمجال األسرة الريفية بمتوسط مرجح 
كانت  بالنسبة لرأى الذكورفن مستوى معيشة المبحوثين أهم المشكالت التى تحد من قدرة المشروع علي تحسيب وفيما يتعلق

ثم المشكالت المتعلقة بالعمالة بمتوسط مرجح  ۲.٤۱۸اإلقراض بمتوسط مرجح مشكالت التمويل وهى  أهم المشكالت
 ثم المشكالت، ۲.٦۳۲اإلقراض بمتوسط مرجح هى المشكالت المتعلقة بالتمويل و فكانت اإلناث، أما بالنسبة لرأي ۲.۱۷۱

 . ۲.۳۱٤ مرجح بالمتوسطالمتعلقة بالجوانب الفنية لإلنتاج 

 .، المشكالت ، مصر النوع اإلجتماعى، المشروعات الصغيرة، الفقر الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية

 النوع مفهومأبرزت العديد من الدراسات أهمية توظيف 
، تماعيةصادية، اإلجاإلجتماعى فى تحليل األوضاع اإلقت

 ، كما مكنجتماعيةالسياسية لمختلف الفئات اإلالثقافية و
من توضيح التباين الحاد بين هذه الفئات سواء  هذا المفهوم

. همة فى إنتاج الثروات أو توزيعهافيما يتعلق بالمسا
عتمدها يالتى  المناهجيرجع الفضل فى ذلك إلى األدوات وو

التباينات النوع اإلجتماعى فى إبراز مختلف  مفهوم
فى ذهن األفراد عن  بإعتبارها نتيجة للتمثالت التى تتشكل

مثال داخل األسرة ووسط المجتمع الرجل دور المرأة و
، الحسين( جية كما يتم تكريسهليس إلى اإلختالفات البيولوو

 واإلجتماعية من هذه األوضاع االقتصادية)، و۲۰۱۰
يعتبر الفقر حيث  ،اة بين الجنسين فى الحد من الفقرالمساو

دول العالم فهى المالمح العامة ل ظاهرة مهمة جدا فى تحديد
منها سواء كانت متقدمة أو ظاهرة ال تخلو أى دولة 

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Zagazig J. Agric. Res., Vol. 43 No. (1) 2016 
 

* Corresponding author:  Tel.  : +201060020449 
 E-mail address: kareem.eldeen@gmail.com 
 

 

281-297 



 
Abd El-Aal, et al. 282 

لة من حيث أنها ظاهرة ، وهى قضية مألوفة و متناومتخلفة
 الحضارات، و لهذاإجتماعية لجميع الشعوب وإقتصادية و

مدى  صاديينكذلك اإلقتواإلجتماعيين  بعض الباحثين يرى
أهمية إقامة المشروعات الصغيرة في األونة األخيرة 

لة توزيع الدخول اخاصة فى الدول النامية وذلك لعدم عد
 خاصة أن المشروعات الصغيرة أصبحت هى بين الجنسين

، فهى تشكل مصدرا العمود الفقرى لألقتصاد العالمى
رئيسيا للوظائف ومرتعا خصبا لألفكار التجارية الجديدة 
كما أنها تساعد الدول المتقدمة فى بناء إقتصاد قوى ولهذا 
تنظر الدول المتقدمة إلى أن المشروعات الصغيرة هى 

ما أنها األكثر حساسية من جميع التغييرات فى بيئة العمل ك
ماج اإلجتماعى ، فضال عن اإلندالمحرك األساسى لألبتكار

نجد أن . وعلى العكس من الدول الغنية والمحلي فى العالم
الدول النامية على الرغم من وجود ثروات هائلة بها سواء 
كانت ثروات بشرية أو خالف ذلك من ثروات إال أنها ال 
تهتم بالمشروعات الصغيرة لقلة الخبرة والموارد المالية 
التى يمكن من خاللها إيجاد دخل لألفراد الذين يقومون 

ل الفقيرة بعمل تلك المشروعات فكل مايهم الفرد فى الدو
هو البحث عن الغذاء دون البحث عن مورد الغذاء أو كيفية 

 . IFAD, 2010)( إستحداث مورد دائم له

 مشكلة البحث
 تع��د المش��روعات الص��غيرة أس��اس نهض��ة كاف��ة ال��دول

، حيث تعتبر أساس إلقام�ة التى سبقتنا فى التنمية والتحضر
ات المشروعات الكبيرة  وكذلك تعمل على تشغيل كافة طاق

المجتمع وتشكل إبداعاته ، فبموجب هذه المشروعات يعمل 
المجتم�ع متك�امال كخلي�ة نح�ل فتقض�ى عل�ى البطال�ة والفق��ر 
وم����ا ين����تج عنه����ا م����ن إنحراف����ات ومش����كالت إجتماعي����ة. 
والمشروعات الصغيرة ليست وقفا على الرجل فقط ولكنه�ا 
تق�وم عل�ى األثن�ين مع�ا الرج�ل والم�رأة ف�المرأة ه�ى نص�ف 

دوره�ا ف�ى يتع�اظم و، النصف األخ�ر وهى صانعة المجتمع
الحق�ل  الرج�ل ف�ى الريف حيث تقف جنبا إل�ى جن�ب بج�وار

المش�روعات ك�ذلك  ، وت�دير كاف�ة ش�ئون األس�رةوالمن�زل و
وتب�رز المش�كلة البحثي�ة ف�ى أن�ه ، ية فى غياب الرجلاألسر

عل��ى ال��رغم م��ن جه��ود أص��حاب المش��روعات الص��غيرة 
ل��دخول المح��دودة و المتمثل��ة ف��ى أو إناث��ا م��ن ذوى ا ذك��وراً 

رفع مستوى معيشتهم و الحد من فقرهم إال أن هن�اك بع�ض 
ومن هنا جاءت فكرة  عوائق التى تحد من هذه المجهوداتال

ما هى  ؤالت:اإجراء هذه الدراسة لتجيب على عدد من التس
دور الن��وع اإلجتم��اعى ف��ى  فاعلي��ةالمش��كالت الت��ى تع��وق 

 المبح���وثين بالنس���بة ل���رأىالمش���روعات للح���د م���ن الفق���ر 
الت�ى تح�د م�ن ق�درة المش�روع المش�كالت ما ه�ى ، ؟الذكور

بالنس���بة ل���رأى  عل���ى تحس���ين مس���توى معيش���ة المبح���وثين
 فاعلي�ة، م�ا ه�ى المش�كالت الت�ى تع�وق المبحوثين ال�ذكور؟

دور الن��وع اإلجتم��اعى ف��ى المش��روعات للح��د م��ن الفق��ر 
ش�كالت الت�ى ، م�ا ه�ى المالمبحوث�ات اإلن�اث؟بالنسبة لرأى 

تح���د م���ن ق���درة المش���روع عل���ى تحس���ين مس���توى معيش���ة 
م����اهى ، ؟اإلن����اث المبحوث����اتالمبح����وثين بالنس����بة ل����رأى 

مقترحات المبحوثين الذكور للحد من المشكالت التى تعوق 
ك�ذلك الح�د لفق�ر ودور الن�وع اإلجتم�اعى للح�د م�ن ا فاعلي�ة

من المش�كالت الت�ى تح�د م�ن ق�درة المش�روع عل�ى تحس�ين 
 المبحوث�اتم�اهى مقترح�ات ، و؟عيش�ة المبح�وثينم مستوى

الن�وع دور  فاعلي�ةاإلناث  للحد م�ن المش�كالت الت�ى تع�وق 
كذلك الح�د م�ن المش�كالت الت�ى اإلجتماعى للحد من الفقر و

عيش���ة تح���د م���ن ق���درة المش���روع عل���ى تحس���ين مس���توى م
 .؟المبحوثين

 :أهداف الدارسة
لبحث ما مما سبق وفى ضوء المشكلة البحثية أستهدف ا

 يلى:

دور الن��وع  فعالي��ةمش��كالت الت��ى تع��وق تع��رف عل��ي الال -۱
اإلجتماعى فى المشروعات للحد من الفقر بالنسبة لرأى 

  .للنساءو كذلك بالنسبة  الرجالالمبحوثين 

م�ن ق�درة المش�روع  تعوق المشكالت التىالتعرف علي  -۲
عل��ى تحس��ين مس��توى معيش��ة المبح��وثين بالنس��بة ل��رأى 

  .للنساءو كذلك بالنسبة  الرجالن المبحوثي

 النس��اء، والرج��المقترح��ات المبح��وثين  التع��رف عل��ي -۳
الن���وع دور  فعالي���ةللح���د م���ن المش���كالت الت���ى تع���وق 

ك��ذلك الح�د م��ن المش��كالت جتم�اعى للح��د م�ن الفق��ر واال
الت��ى تح���د م��ن ق���درة المش��روع عل���ى تحس��ين مس���توى 

   .معيشة المبحوثين

 اإلطار النظرى
 مفهوم الفقر

 ،ختالف رؤى الب��احثينايحم��ل الفق��ر مع��انى مختلف��ة ب��
جتم���اعى أو ثق���افى ول���ذلك ف���الفقر امنه���ا م���ا ه���و م���ادى أو 

كالدخل تجمع بين أبعادها ما هو موضوعى (ظاهرة مركبة 
أس�لوب وم�ا ه�و ذات�ى ( )الملكية والمهنة والوضع الطبق�ىو

، الثقاف�ة)أشكال ال�وعى وستهالك واالنمط اإلنفاق والحياة و
جتماعية يعتمد عل�ى تحلي�ل افهم الفقر كظاهرة تحليل وإن و

كيف��ى لظ��اهرتين أساس��يتين تتعل��ق الظ��اهرة األول��ى بعملي��ة 
التف��اوت ف��ى توزي��ع ال��دخل وإع��ادة توزيع��ه عل��ى الفئ��ات 

ف�اوت الطبق�ى ترتبط الظاهرة الثانية بقضية التجتماعية واال
خ��تالف اتش��ير الظ��اهرة األول��ى إل��ى والتم��ايز المعيش��ى و

ب��ين رج��ال الفك��ر ف��ى رؤي��ة الفق��ر وتحليل��ه وتحدي��د  واض��ح
نتش��اره بينم��ا ي��رى فري��ق م��نهم أن��ه االعوام�ل المس��اهمة ف��ى 

يجب التركيز على مفهوم المركز النسبى للفق�راء ف�ى إط�ار 
 قتصادية للدولة.السياسات اال

أن  إال ومع�اييره، الفق�ر مفه�وم ورغم التفاوت في تحديد
يشكل العم�ود الفق�ري له�ذا  انخفاض الدخل للفرد أو األسرة

المعايير، مع ما يرافق ذلك من ضعف القدرة  المفهوم وهذه
مس�كن ومأك�ل  على توفير مستلزمات الحياة الضرورية من

ومل����بس، ناهي����ك ع����ن المس����تلزمات األخ����رى الص����حية 
وغيرها، وهناك تعريف للفق�ر مبن�ى عل�ى مق�دار  والتعليمية
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ة مصادر غذائية الحرارية من عد حتياجات من السعراتاال
هن�اك خ�ط يوميا كح�د أدن�ى)، و سعر حرارى ۲٥۰۰نحو (

كح��د أدن��ى الفق��ر المبن��ى عل��ى أس��اس الحاج��ات األساس��ية (
بن��اء عل��ى ذل��ك ج��اء تعري��ف األم��م لإلنف��اق اإلس��تهالكى). و

المتحدة الذى يشير إلى أن من يحص�ل عل�ى دوالري�ن فأق�ل 
أم�ا مطل�ق)، وفق�ر عادلة هو الفق�ر (مقيما بالقوة الشرائية الم

(المجل�س  من يحصل على دوالر فأقل من الفقراء المدقعين
 .)۱۹۹۹، اإلقتصادى واإلجتماعى

 Human Development  (1997)جاء فى تقري�ر  فلقد
Reports من الحياة الت�ى يمك�ن  أن الفقر هو حرمان البشر

) أن الفقر ه�و حرم�ان ۲۰۰۰( نصرتتذكر . وأن يعيشوها
س��ية والمش��روعة، وه��ى حق��ه ف��ى رد م��ن حقوق��ه األساالف��

حقه فى ، واستثمارهاستخدام الموارد الطبيعية وامتالك أو ا
لتمت�ع ، وحقه ف�ى اجتماعية متواضعةاالحصول على مكانة 

، وك�ذلك تخ�اذ الق�راراحقه ف�ى بحقوق المشاركة السياسية و
ة وس��كنية تعليمي��ت ص��حية وحق��ه ف��ى الحص��ول عل��ى خ��دما

ى س�تهالك الغ�ذائق�ه ف�ى االتصالية، وك�ذلك حاومعلوماتية و
 .والكسائى والمعيشى بصفة عامة

 مفهوم النوع اإلجتماعى
يتص������ور ال������بعض أن مفه������وم الن������وع اإلجتم������اعى 

(Gender)  إلى ضرورة إش�راك مفهوم حديث وأن الدعوة
ى عصر التنوير، برامج التنمية من دعاوالمرأة فى خطط و

الم�رأة لكن الحقيقة أن دينن�ا اإلس�المى الحني�ف ق�د أعط�ى و
حقوقها كاملة منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنأ من الزمان 
حيث حررها من قي�ود ال�ذل و العبودي�ة الت�ى كان�ت تعيش�ها 

أعزه���ا بع���د ذل ، فحريته��اوم��ن كرامته���ا  نتقص���تاوالت��ى 
دفعه�ا للمش�اركة ف�ى ك�ل مناش�ط الحي�اة ورفع من مكانته�ا و

ي�ر مث�ال خاإلجتماعي�ة، واإلقتصادية والثقافية والعس�كرية و
، لم��ؤمنين رض��وان هللا عل��يهن أجمع��ينعل��ى ذل��ك أمه��ات ا

أص��بح مص��طلح الن��وع اإلجتم��اعى م��ن المف��اهيم الت��ى له��ذا 
عتب�ار اعل�ى  ،ثين والمهتمي�ين بقض�ايا التنمي�ةتستوقف الباح

، ور للتح��ديث المجتمع��ى. (محم��دأن ه��ذا المفه��وم ش��كل مح��
ى ، كما جاء تعريف ص�ندوق األم�م المتح�دة اإلنم�ائ)۲۰۰۱
ن���ه األدوار المح���ددة أجتم���اعى بالن���وع اال )۲۰۰۱(للم���رأة 

ه���ذه األدوار الت���ى و النس���اءو الرج���الجتماعي���ا لك���ل م���ن ا
تتغير بمرور الزمن وتتب�اين تباين�اً شاس�عاً وتحتسب بالتعليم 

يش��ير ه��ذا قاف��ة الواح��دة وم��ن ثقاف��ة إل��ى أخ��رى، وداخ��ل الث
مجتم�ع ى يح�ددها الالمصطلح إلى األدوار والمسؤوليات الت�

) أن الن����وع ۲۰۱٥( نويص����رض����يف ي، والرج����لللم����رأة و
المقبولة لك�ل اإلجتماعى هو األدوار والسلوكيات المناسبة و

النس���اء وفق���ا لمجموع���ة العوام���ل الثقافي���ة م���ن الرج���ال و
واإلجتماعي��ة واإلقتص��ادية المعم��ول به��ا داخ��ل المجتم��ع، 

متعلم�ة ه األدوار تكون متغيرة عبر ال�زمن، ومكتس�بة ووهذ
خ��الل عملي��ة التنش��ئة اإلجتماعي��ة و تختل��ف ب��إختالف  م��ن

 المستويات الفكرية واإلجتماعية السائدة بالمجتمع
 مفهوم المشروعات الصغيرة

توج��د ص��عوبة ف��ى تعري��ف المش��روع الص��غير وترج��ع 
مقص��ود بكلم��ة ص��غيرة م��ن الخ��تالف اه��ذه الص��عوبة إل��ى 

وعل�ى ال�رغم م�ن  المجتم�عداخل نف�س ، كذلك خرمجتمع آل
مش���روع الص���غير عل���ى ظه���رت بع���ض التعريف���ات لل ذل���ك

، رك��زت بعض��ها عل��ى الجان��ب الوص��فى المس��توى ال��دولى
للمشروع الصغير بينما أعتم�د ال�بعض األخ�ر عل�ى مع�ايير 

 ،(Akintoye, 2008) ركمية مختلفة فى قياس كلمة صغي
 Subrahmany (2005) ن ــــ�ـال مــــده كـــــوهذا ما يأك

تف�اق عل�ى تعري�ف موح�د م ي�تم االأنه ل� )۲۰۱۱( والخشمى
للمش���روعات الص���غيرة فه���و يختل���ف م���ن دول���ة ألخ���رى 

قتص��ادية واإلجتماعي��ة ، ب��إختالف إمكانياته��ا وظروفه��ا اال
حي��ث أن العدي��د م��ن ال��دول ال يت��وافر ل��ديها تعري��ف رس��مى 
مح���دد للمش���روعات الص���غيرة واألربع���ة مع���ايير التالي���ة 

المع��ايير الكمي��ة ة وه��ى تس��تخدم ف��ى غالبي��ة البل��دان منف��رد
حجم اإلنت�اج  -العمالة  عدد  -: حجم رأس المال وتتمثل فى

التكنولوجيا المستخدمة . و إلى جانب هذه المعايير الكمية  -
وص���فية ترك���ز عل���ى الخص���ائص النوعي���ة  مع���ايير هن���اك

للمش��روع الص��غير م��ن حي��ث درج��ة ت��أثيره ف��ى الس��وق و 
قتص�ادية ة االالتنمي لجنةأيضا شكل إدارته وملكيته وتعرف 

ب���األمم المتح���دة المش���روع الص���غير بأن���ة المش���روع ال���ذى 
 تية:ن أثنين على األقل من الخصائص اآليتضم

 نفصال الملكية عن اإلدارة فالمدير هو المالك اعدم  -۱
تتمثل الملكية ورأس المال فى فرد أو مجموعة ص�غيرة  -۲

 من األفراد
يع��يش  مج��ال نش��اط المش��روع محلي��ا ف��ى الغال��ب حي��ث -۳

 العاملون المالك فى مجتمع واحد
حج��م المش��روع و يك��ون ص��غيراً مقارن��ة بالمش��روعات  -٤

 الكبيرة التى تعمل فى نفس المجال.
أن��ه  )۲۰۰۷( ويوض��ح ك��ال م��ن كاس��ب وجم��ال ال��دين

يمك����ن تعري����ف المش����روعات الص����غيرة إذا ت����وفرت في����ه 
 الخصائص التالية:

 .۱٥ – ٥أن يتراوح عدد العمالة به من  -۱
 .أن يكون المديرون هم أصحاب المشروع "سمة غالبة" -۲
 .أن تكون الملكية لفرد أو مجموعة صغيرة -۳
 .أن يمارس المشروع عمله فى منطقة محلية -٤
 .أن يتسم المشروع بصغر الحجم ومحدودية النشاط -٥

مفه����وم المش����روعات  )۲۰۰۷( و يفس����ر أب����و الفح����م
ارة ع�ن بقال�ة أو فى العالم اإلسالمى عل�ى أن�ه عب� ةالصغير

دكان أو بس�طة أو كش�ك أو حرف�ة يدوي�ة يق�وم عل�ى إدارت�ه 
ش��خص يس��تطيع م��ن خالل��ه تحقي��ق بع��ض ال��ربح ألف��راد 

 أسرته وبالتالى ليعيش حياه كريمة.

، ، الن�وع اإلجتم�اعىالتوجهات النظرية المفسرة للفقر
 والمشروعات الصغيرة

 التوجهات النظرية المفسرة للفقر
 قرنظرية ثقافة الف

ف��ى تفس��يره لثقاف��ة الفق��ر أن  Lewis (1968)يوض��ح 
الفقر حسب منظ�ور ثقاف�ة الفق�ر يع�زى إل�ى الفق�راء أنفس�هم 
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بسبب ثقافتهم الفرعية، حيث يتمي�ز الفق�راء بأنم�اط س�لوكية 
المجتم�ع مث�ل وقيم تختلف عن الثقافة العامة المس�يطرة ف�ى 

كما  ،رأس المال البشرى، والدافعية، واألفتقار إلى الطموح
ق����راء والمع����ايير الف����وارق ب����ين معيش����ة الف Lewisح����دد 

إذ يختل����ف الفق����راء ف����ى ممارس����تهم  ،الخاص����ة ب����المجتمع
خصائص��هم األس��رية والجنس��ية ع��ن ممارس��ات المجتم��ع و

البطال��ة ، والبطال��ة، والبق��اء أج��ل العام��ة مث��ل الص��راع م��ن
ن��وع ، وغي��اب الم��دخرات، وتنخف��اض األج��وراالجزئي��ة، و

رات المنخفض��ة، ونم��ط الش��راء المس��تمر المه��ن ذات المه��ا
الض��رورة ف��ى م��رات بكمي��ات قليل��ة كلم��ا دع��ت للطع��ام و

 األث�اث والمالب�س المس�تعملة، س�تخداما، ومتعددة م�ن الي�وم
وك��ذلك غي��اب المخ��زون الس��لعى م��ن الطع��ام و المن��زل ، 

وكث��رة هج��رة الزوج��ة واألوالد  وض��عف ال��وازع ال��دينى،
لون بالت�الى ف�ى المش�اركة يفش� والممارسة المبكرة للجنس، 

ف��ى المؤسس��ات اإلجتماعي��ة و يستس��لمون لوض��عهم الق��ائم 
وتع�د ه��ذه الممارس�ات طرق��ا للتكي��ف . دون محاول�ة للتغيي��ر

لتى تنتقل من األب�اء مع الفقر حتى تصبح جزءاً من ثقافتهم ا
فى ضوء ذلك فإن العوامل الثقافي�ة ه�ي ج�زء إلى األبناء، و

 ر الفقر.من العوامل الفردية لتفسي

 النظرية النسوية الليبرالية
أن النظري��ة النس��وية الليبرالي��ة  )۲۰۱۲وض��ح الن��اجم (ي

التمييز الذى يحصل بين الجنسين فى العمل هو س�بب تفسر 
ن أ، واإلع�الم، وقبلها ف�ى المؤسس�ات التعليمي�ة وفقر المرأة

تبعي��ة الم��رأة ناتج��ة ع��ن مجموع��ة م��ن العوائ��ق التقليدي��ة 
حي��ز الع��ام تح��ول دون دخ��ول الم��رأة ف��ى ال والقانوني��ة الت��ى

، ألن المجتم�ع يعتق�د ب�أن ق�درات ونجاحها ف�ى حي�ز الرج�ل
ق�د و، المرأة العقلية والجس�دية أق�ل ش�أنا م�ن ق�درات الرج�ل

ب�أن ال�دور  Betty Friedanأك�دت رائ�دة الفك�ر الليبرال�ى 
الجندرى للمرأة يحد من قدراتها و يحصر دورها فى أدوار 

ؤك��د عل��ى أنه��ا له��ا ص��فات تحص��ر دوره��ا تقليدي��ة حي��ث ت
نتيجة الحرمان م�ن التعل�يم  و هذاوقدراتها فى كونها زوجة 

الذى يحد من فرصها فى الحصول على عمل ويجعله�ا أق�ل 
 .دخال من الرجل وأكثر فقراً 

 التوجهات النظرية المفسرة للنوع اإلجتماعى
 )۲۰۱۳، (لبيضالنظرية البيولوجية 

ي�ة م�ن فك�رة أساس�ية مفاده�ا ينطلق أصحاب ه�ذه النظر
أن التكوين البيولوجى هو المسئول ع�ن الفروق�ات الفطري�ة 

 الهرمون�������اتف�������ى س�������لوك الرج�������ال والنس�������اء مث�������ل 
يف ه�ؤالء ويض� الجينيةوحجم المؤثرات  لكروموزوماتوا

، مم�ا ختالفات ف�ى جمي�ع الثقاف�اتأنه يمكن مالحظة هذه اال
واة ب��ين يعن��ى أن ثم��ة عوام��ل طبيعي��ة ت��ؤدى إل��ى الالمس��ا

. وذل���ك يعن���ى أن الجنس���ين ف���ى جمي���ع المجتمع���ات تقريب���اً 
عل�ى النس�اء ف�ى  الرجال بحكم تركيبهم البيول�وجى يتفوق�ون

، كجس�د م�ن ثم�ة ي�تم النظ�ر إل�ى الم�رأة، ونزعتهم العدوانية
الجس��م ولوجية هش��ة، غي��ر ق��ادر عل��ى مقاوم��ة س��يذو بني��ة ف

ة المرتبط��ة منه��ا ، خاص��ال��ذكورى ف��ى مختل��ف المج��االت

ولوجية تخ���ول له���ا س���ي، ب���ل أن بنيته���ا الفباألعم���ال الش���اقة
طة بتربية األطف�ال اإلرتباط بالجانب العاطفى خاصة المرتب

، وم��ن هن��ا فالنظري��ة البيولوجي��ة ف��ى مقارب��ة و العناي��ة به��م
ختالف����ات ب����ين الجنس����ين إل����ى اال الف����روقالن����وع ترج����ع 

 البيولوجية بين الذكور واإلناث.

 ,Reeves and Badenي�ة نظرية التنشئة اإلجتماع
2000)( 

م��ن المه��م ف��ى ه��ذا الس��ياق فه��م الكيفي��ة الت��ى ي��تعلم م��ن 
خاللها األطفال أن يكونوا صبيانا أو بناتا ليصبحوا بعد ذلك 

ا و ك���ذا الكيفي���ة الت���ى يتح���دد به���ا الس���لوك رج���اال أو نس���اءً 
، وك���ذا الكيفي���ة الت���ى تلق���ن الس���لوك األنث���وىال���ذكورى و

عتب�ر مالئم�ة لك�ل ج�نس ة الت�ى تبمقتضاها ممارسة األنش�ط
 .كيفية التواصل بين الجنسينعلى حدة، و

وهن��اك أدل��ة عل��ى أن ك��ال م��ن آلي��ات التعل��يم واإلدراك 
نس��ية ف��ى اللع��ب عن��د ف��ى تط��ور الف��روق الج ت��ؤدى دوراً 

؛ فاألب�اء يع�ززون األوالد و الفتي�ات بط�رق األطفال عموما
ثوي�ة اب األنمختلفة للع�ب باأللع�اب الذكوري�ة مقارن�ة باأللع�

مثبط�ين اللع�ب بألع�اب مشجعين اللع�ب الجنس�ى النمط�ى، و
هك��ذا ف��إن األطف��ال و (England, 1993)الج��نس األخ��ر 

، كم��ا يتعلم��ون لم��ون ن��وعهم اإلجتم��اعى ف��ى س��ن مبك��ريتع
مجتم��ع ع��ن طري��ق قواع��د التص��رف الت��ى يكتس��بونها م��ن ال

الطق����وس المختلف����ة و ط����رق التنش����ئة اللغ����ة و األلع����اب و
، حي�ث الس�لوكياتل التى تعمل على تمرير الق�يم ووالتواص

معايير لضبط السلوك تش�جعهم عل�ى يتشربون قواعد و إنهم
التص��رف بطريق���ة ذكوري��ة أو أنثوي���ة ، وذل��ك م���ن خ���الل 
األدوار الت��ى يقوم��ون به��ا ف��ى ألع��ابهم حي��ث يطمح��ون إل��ى 
الوظ��ائف والمه��ن الت��ى يرغب��ون ف��ى القي��ام به��ا مس��تقبال ، 

و يمي���زهم اآلخ���رون بإعتب���ارهم ذك���ورا ليمي���زوا أنفس���هم 
 خالل مراحل التربية المختلفة. ذلك ، ويتم تعزيزإناثاو

 التوجهات النظرية للمشروعات الصغيرة
 نظرية التكيف الوظيفى

ي����رى رواد ه����ذه النظري����ة (داوس ، ) ۲۰۰۸فلمب����ان (
وويز) أن الرضا ال�وظيفى ه�و محص�لة التواف�ق أو التكي�ف 

ف��رد الت��ى تعززه��ا دواف��ع الحاج��ة الفع��ال م��ا ب��ين حاج��ات ال
تق��وم ه��ذه النظري��ة ال��ذات ف��ى إط��ار نظ��ام العم��ل، ولتحقي��ق 

على اإلنسجام ما بين الشخصية الالزمة للعمل وبيئة العم�ل 
يؤك��دون ذل��ك بق��ولهم أن ، واإلس��تقرار ف��ى الوظيف��ةنفس��ه و

كل الجوانب الهامة لشخصية الحاجات المهنية تشالقدرات و
األنظمة و ت المتعلقة بالقدرة على العمل. أما المتطلباالعامل

 ، ويعتق�دلبيئ�ةلالتى يعززها هذا العمل فهى الجوانب العامة 
ه��ؤالء ب��إن باإلمك��ان األس��تدالل عل��ى ت��أقلم الموظ��ف م��ع 
وظيفته من معرفة مدى التوافق بين شخصية ه�ذا الموظ�ف 

 فى عمله وبيئة العمل.
 )۲۰۱۱نظرية المساواه (المشيخى، 

و ت���ذهب ب���أن  Admsظري���ة م���ن قب���ل ق���دمت ه���ذه الن
ت�وازن ب�ين م�ا  م�ا ك�ان هن�اك الرضا المهنى يتحقق إذا كان
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، أى ب��ين م��ا يحص��ل علي��ه الف��رد م��ن العم��ليقدم��ه الف��رد و 
ل م��ن ذخ��ر إيج��اد الت��وازن ب��ين الم��دخالت (م��ا يب��بمعن��ى أ
، ائج الت�ى يحققه�ا العام�ل م�ن العم�ل)النتالعوائد () ومجهود

ي��ؤدى إل��ى الش��عور بالرض��ا ل��دى  ف��إذا تحق��ق الت��وازن فإن��ه
الع��املين أم��ا إذا رأى الع��املون ع��دم وج��ود الت��وازن ب��ين 
الجهد المبذول و العائ�د من�ه ،ف�إن ذل�ك يخل�ق حال�ة الش�عور 

 بعدم الرضا.

 الدراسات السابقة
 الدراسات المتعلقة بالفقر

ب�الرغم م�ن  إلى أنه )۲۰۱۲والنى (ختوصلت دراسة ال
الفقراء حسب مقي�اس الفق�ر الق�ومى اإلرتفاع المتزايد لنسبة 

إال أن هن��اك تحس��ن و إنخف��اض ملح��وظ ف��ى نس��بة الفق��راء 
وفقا لمقياس الفق�ر الم�دقع، كم�ا تحت�اج األس�رة المكون�ة م�ن 

جنيه��ا ف��ى الش��هر حت��ى تس��تطيع  ۱۲۷۰خمس��ة أف��راد إل��ى 
كما أن الفقراء أكث�ر تمث�يال ف�ى  الوفاء بإحتياجتها األساسية،

% من الفقراء ف�ى ري�ف ٥۱ث يسكن ريف الوجه القبلى حي
% م�ن الس�كان به�ا، وهن�اك ۲٥.٦الوجه القبلى بينما يعيش 

حال�ة الفق��ر حي��ث ط ويث��ق ب��ين اإلس�تقرار ف��ى العم��ل وأرتب�ا
% م���ن الفق���راء المش���تغلين يعمل���ون عم���ل غي���ر دائ���م ۲٥

% فق��ط م��ن غي��ر ۱۷(متقط��ع) بينم��ا تق��ل تل��ك النس��بة إل��ى 
% م���ن غي���ر ۸۳، كم���ا أن  ۲۰۱۱/ ۲۰۱۰الفق���راء ع���ام 

دائ�م بينم�ا ت�نخفض النس�بة  الفقراء المش�تغلين يعمل�ون عم�ل
وعلى الرغم  ۲۰۱۱/ ۲۰۱۰% من بين فقراء عام ۷٥إلى 

أن متوسط نص�يب الف�رد م�ن اإلنف�اق الس�نوى أق�ل من�ه ف�ى 
الحضر إال أن مستويات اإلنفاق فى الريف أكثر تجانسا من 

 الحضر.

 ف����ى ح����ين أظه����رت نت����ائج دراس����ة عك����رش ومحم����د
أن هن����اك خمس����ة عوام����ل تس����اهم ف����ى تفس����ير  )۲۰۱۲(

% م��ن التب��اين الكل��ى ف��ى القيم��ة الكلي��ة ل��دليل الفق��ر ۳.٥٤
ه���ذه العوام���ل ه���ى : لبش���رى متع���دد العوام���ل النه���ائى. وا

، %۹.٦حرم���ان األس���رة والطفول���ة م���ن الص���حة و يفس���ر 
% ۹.٥يفسر الحرمان من الدخل والسكن والمياه المأمونة و

. كم��ا %۸م و التثقي��ف و يفس��ر نح��و التعل��يو الحرم��ان م��ن 
د نت���ائج التش���خيص ج���اءت نت���ائج التحلي���ل العمران���ى لتؤك���

. حيث أتضح عدم وجود نشاطات تجارية البشرى بالدراسة
و ص��ناعية به��ذه التجمع��ات العمراني��ة ووج��ود نس��ب مب��انى 

رتفاع�ات ال تتع��دى ام�ن الط�وب الل��بن و الح�وائط الحامل��ة ب
بحال��ة رديئ��ة تزي��د ع��ن  دور واح��د م��ع وج��ود نس��بة مب��انى

 خمس العدد اإلجمالى للمبانى.

أن أعلى نسبة لفقراء  )۲۰۱٥كما توصلت دراسة لبن (
% فى مدينة الزقازيق كانت درجة حرم�انهم ٤۱.٤الحضر 

، حياة إجتماعية مستقرة متوس�طةق ومن مستوى معيشة الئ
% ف�ى قري�ة ٤۲.۹فى حين كانت أعلى نسبة لفقراء الريف 

وحي��اة  حرم��انهم م��ن مس��توى معيش��ة الئ��ق الش��رابنة درج��ة
، كم���ا أتض���ح أن هن���اك ثماني���ة إجتماعي���ة مس���تقرة مرتفع���ة

متغي���رات مس���تقلة أس���همت مجتمع���ة إس���هاما معنوي���ا ف���ى 

دلي���ل الفق���ر % م���ن  التب���اين الكل���ى ف���ى قيم���ة ۸۱.۹تفس���ير
، وتح�دد نس�بة اإلس�هام النس�بى لك�ل البشرى متعدد العوام�ل

تقبل بلغ��ت نس��بة إس��هامه للمس��متغي��ر كم��ا يل��ى : التخط��يط 
%، ۱۷.۳حال������ة التعليمي������ة ل������رب األس������رة ، ال%٥.٥۹

%، ۰.۹نح���و الهج���رة  ، إتج��اه%۲.٤المش��اركة السياس���ية 
، س�ن رب %۰.٥%، السن عند الزواج األول ۰.۹القدرية 

ال����ذاتى م����ن الغ����ذاء لألس����رة  ، واإلكتف����اء%۰.۲األس����رة 
 كان�ت ت�أثيرات ه��ذه المتغي�رات إيجابي��ة فيم�ا ع��دا%، و۰.۲

، الحال��ة التعليمي��ة : التخط��يط للمس��تقبلأربع�ة متغي��رات ه��ى
الس��ن عن��د ال��زواج األس��رة ، المش��اركة السياس��ية، و ل��رب

 األول. 

 الدراسات المتعلقة بالنوع اإلجتماعى
رتف����اع مس����توى ا) ۲۰۰۱وض����حت دراس����ة محم����د (أ

معرفة و تنفيذ المبحوثين من الذكور عن اإلناث بممارسات 
مياه، إرتفاع مستوى معرفة الذكور الحفاظ على األرض وال

عن اإلناث بممارسات الحفاظ عل�ى اله�واء ف�ى ح�ين يرتف�ع 
لممارس���ات ،و مس���توى تنفي���ذ اإلن���اث ع���ن ال���ذكور له���ذه ا

تنفي��ذ المبح��وثين لممارس��ات الحف��اظ إرتف��اع نس��بة معرف��ة و
عل����ى الص����حة العام����ة وإن كان����ت معرف����ة اإلن����اث به����ذه 

وج�ود ف�روق معنوي�ة  الممارسات أعلى من معرفة الذكور،
ب���ين درجت���ى معرف���ة و تنفي���ذ ك���ل م���ن ال���ذكور واإلن���اث 

، اله�واء ، الحف�اظ عل�ى ك�ل م�ن األرض، المي�اهلممارسات 
 الصحة العامة

) ع�ن ۲۰۰٥( خ�رونآدراسة برك�ات و كشفتفى حين 
وجود فرق معن�وى ب�ين المس�توى التعليم�ى لألبن�اء ال�ذكور 

والل�واء ص�بيح واألبناء اإلناث فى كل م�ن قريت�ى األح�راز 
بمح����افظتى القليوبي����ة و محافظ����ة ال����وادى الجدي����د مح����ل 

 الدراسة . 

 الدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة
)  إل�ى وج�ود نق�ص ۲۰۰۱( أشارت دراسة عبد الغف�ار

، المنافس���ة ب���ين العمال���ة الم���اهرة بمنطقت���ى الدراس���ةف���ى 
إل��ى كم��ا أش��ارت المش��روعات ، ص��عوبة ظ��روف العم��ل، 

ى ص���عوبة ظ���روف العم���ل ب���ين منطقت���ى وج���ود تب���اين ف���
الدراسة حيث تبين وجود صعوبة ف�ى ظ�روف العم�ل ت�ؤثر 

لنسبة سيوه عنه فى الدقهلية  وذلك با منطقة  بشكل أكبر فى
، كم�ا أش�ارت النت�ائج الخاص�ة للمش�كالت الخاص�ة بالعمال�ة

تس���ويق  ف���ى بمش���كالت التس���ويق إل���ى أن  هن���اك ص���عوبة
المن��تج، أرتف��اع تكلف��ة  يق، ع��دم وج��ود مناف��ذ لتس��والمن��تج
، المنافس�ة م�ع منتج�ات أجنبي�ة مماثل�ة بالنس�بة للعين�ة المنتج

لواحة سيوة فأرتف�اع تكلف�ة  فى محافظة الدقهلية. أما بالنسبة
وبالنس���بة  ص���ر الموس���م اإلنت���اجى واإلس���تهالكى، قالنق���ل

لوجي��ة الخاص��ة بالمش��روعات اإلنتاجي��ة والتكنوللمش��كالت 
وبة ، ص�عة أرتف�اع أج�ور العم�الالصغيرة كانت فى الدقهلي�

، ع���دم ت���وافر أج���ور الحص���ول عل���ى مس���تلزمات اإلنت���اج
أستقرارها أم�ا بالنس�بة ة، عدم توافر العمالة المدربة والعمال

المع����دات س����يوة فك����ان أرتف����اع أس����عار اآلالت ولواح����ة 
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رتف��اع ا، مس��تلزمات اإلنت��اجالمس��توردة ، أنخف��اض ج��ودة و
 تكاليف صيانة المعدات المستوردة.

عائق�ا  ۳٥ أن) ۲۰۰۹( اكدووتوصلت دراسة بطرس و
م�ن تنفي�ذ مش�روعاتهم الص�غيرة ك�ان أهمه�ا  منع المبحوثين

، و %۸٦.۹۳ال ال���الزم لتنفي���ذ المش���روع ع���دم ت���وافر الم���
صعوبة الحصول على قرض مع كثرة الضمانات المطلوبة 

% و أيضا ع�دم ٥٤.۹۳و غير متوفرة لدى الشباب الريفى 
، كم�ا %۲۲.٦٦الص�غيرة  المشروعاتة توافر أماكن إلقام

أقتراح��ا للتغل��ب عل��ى  ۲٦بلغ��ت مقترح��ات الش��باب الريف��ى 
المعوقات التى تمنعهم من تنفيذ مش�روعاتهم الص�غيرة ك�ان 

تح مناف��ذ % ، ف�� ۸۹.٦أهمه��ا ت��وفير ق��روض بفائ��دة بس��يطة 
، وإقام����ة مراك����ز لت����دريب %۲۰.٥۳لتس����ويق المنتج����ات 

 الشباب الريفىئج أن %. كذلك أوضحت النتا۱۸.٤ الشباب
دافع��ا لتنفي��ذ مش��روعاتهم الص��غيرة ، أهمه��ا  ۲۸ك��ان ل��ديهم 

% ٦۹.٦تحقي���ق زي���ادة ال���دخل و رف���ع مس���توى المعيش���ة 
 .%۳٥.۲إيجاد فرص عمل الشباب و

 سة وأدواتهامنهجية الدرا
تحت��ل محافظ��ة الش��رقية ترتيب��ا متوس��طا ف��ى قيم��ة دلي��ل 

ضافة إل�ى ذل�ك ، إة البشرية بين محافظات الجمهوريةالتنمي
تحت��ل محافظ��ة الش���رقية أيض��ا ترتيب��ا متوس���طا ف��ى نس���بة 
الس���كان الفق���راء الم���دقعين م���ن جمل���ة الس���كان (البرن���امج 

)، ۲۰۱۰اإلنمائى لألمم المتحدة و معهد التخط�يط الق�ومى، 
تمثي��ل المجتم��ع  و ل��ذلك تعتب��ر محافظ��ة الش��رقية أق��رب إل��ى

ختي�ار إلخاصة فقراء ه�ذه المجتمع�ات. بالريفى المصرى و
ت�م اإلعتم�اد ، الدراس�ة التابع�ة لمحافظ�ة الش�رقيةقرى عينة 

عل��ى بيان��ات م��ن إدارة بن��اء و تنمي��ة الق��رى الت��ابع ل��وزارة 
ق����روض  التنمي����ة المحلي����ة حي����ث ي����وفر ه����ذا الص����ندوق

للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الص�غيرة حي�ث 
غر م��ن تت��راوح قيم��ة ق��روض المش��روعات متناهي��ة الص��

، بينم���ا المش���روعات أل���ف جني���ه مص���رى ٥۰إل���ى  ۱۰۰۰
ي�تم أل�ف جني�ه إل�ى نص�ف ملي�ون جني�ه، و ٦۰ الصغير م�ن

تس�ديد الق��رض عل��ى أقس��اط تتناس�ب مواعي��دها م��ع مواعي��د 
حص���ول المش���روع عل���ى دخول���ه أو عوائ���ده وبم���ا يس���مح 

، كم��ا يتبن��ى الص��ندوق إس��تمرارية التش��غيل ل��دورة اإلنت��اجب
ا يتعل��ق بالض��مانات سياس�ات للتيس��ير عل�ى المقترض��ين فيم�

المطلوبة لتوسيع قاع�دة اإلس�تفادة م�ن الخ�دمات اإلقراض�ية 
التى يقدمها و خاصة للفئات غير القادرة ويطل�ب فق�ط الح�د 
األدنى من الضمانات الفعالة التى تكف�ل الحف�اظ عل�ى الم�ال 

لتعام���ل م���ع (دلي���ل ا لم���ا يق���رره مجل���س إدارة الص���ندوق
 .)۲۰۱۲ ،صندوق التنمية المحلية

س��تعانة بس��جالت الحاص��لين عل��ى الق��روض م��ن م االت��و
إدارة بن���اء و تنمي���ة الق���رى و ذل���ك بمس���اعدة الع���املين ف���ى 
اإلدارة، و ت���م تحدي���د ث����الث ق���رى القري����ة األول���ى قري����ة 
العصايدة مركز ديرب نجم و تمثل أعلى قرية حاصلة على 
ق��روض المش��روعات الص��غيرة و القري��ة الثاني��ة ه��ى قري��ة 

اد وتمث���ل قري���ة متوس���طة الع���دد ط���ويحر مرك���ز أب���و حم���

أق��ل قري��ة أفراده��ا وين عل��ى ق��روض المش��روعات للحاص��ل
حاص�لين عل��ى ق�روض ه��ى قري�ة ش��نبارة مرك�ز الزق��ازيق 
كما تم تحديد حج�م المج�ال البش�رى للدراس�ة الراهن�ة بنح�و 

ت��م توزي��ع حج��م العين��ة  عل��ى ال��ثالث ق��رى و مف��ردة  ۲۹۰
ة ويمك��ن راس��طبق��ا لنس��بة ك��ل قري��ة م��ن حج��م مجتم��ع الد

 .۱ جدولتوضيح ذلك من خالل 

بعد ذلك ت�م تقس�يم المبح�وثين إل�ى فئت�ين فئ�ة المبح�وثين 
 ۹۹مبح��وث، وفئ��ة اإلن��اث و بلغ��ت  ۱۹۱ال��ذكور و بلغ��ت 

ام األس�لوب العش�وائى المن�تظم ف�ى مبحوثة،  كم�ا ت�م إس�تخد
ختيار المفردات وذلك إلختي�ار أرب�اب األس�ر م�ن الق�ائمين ا

الص���غيرة، وت���م جم���ع البيان���ات  عل���ى إدارة المش���روعات
ستخدام طريقة اإلستبيان بالمقابلة الشخصية في الفترة من اب

 .۲۰۱٥إلى أغسطس  ۲۰۱٥شهر يونيو 

 لمؤشرات الدراسة الراهنةالقياس الكمي 
قي������اس خص������ائص المش������روعات الص������غيرة الخاص������ة 

 بالمبحوثين
 نوع  المشروع : وهو المشروع الذى يمتلكه المبحوث. -۱
ة مك��ان المش��روع:  ت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر كمتغي��ر ملكي�� -۲

أس��مى مك��ون م��ن ث��الث فئ��ات ، و ت��م إس��تخدام الترمي��ز 
،  ۱الرقم���ى إلس���تجابات المتغي���ر كم���ا يل���ى إيج���ار = 

 . ۳، ملك =  ۲مشاركة = 
:  ت�م قي�اس ه�ذا المتغي�ر كمتغي�ر إس��مى مك�ان المش�روع -۳

مك���ون م���ن فئ���اتين ، و ت���م إس���تخدام الترمي���ز الرقم���ى 
، خ�ارج  ۲تجابات المتغير كما يلى داخ�ل القري�ة = إلس

 .۱القرية = 
ع���دد الع���املين بالمش���روع :  ت���م قياس���ه كمتغي���ر كم���ى  - ٤

 بإستخدام األرقام المطلقة
مدة تأسيس المشروع :  تم قياسه كمتغير كمى بإستخدام  -٥

 األرقام المطلقة
التفرغ للمشروع: ت�م قي�اس ه�ذا المتغي�ر كمتغي�ر إس�مى  -٦

من ثالث فئ�ات ، و ت�م إس�تخدام الترمي�ز الرقم�ى  مكون
،متف�رغ  ۳إلستجابات المتغير كما يل�ى متف�رغ تمام�ا = 

 .۱، غير متفرغ =  ۲لحد ما  = 

نم��ط المش��روع : ت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر كمتغي��ر إس��مى  -۷
مكون من ثالث فئ�ات ، و ت�م إس�تخدام الترمي�ز الرقم�ى 

،  ۲وس�ع  = ،ت ۳إلستجابات المتغي�ر كم�ا يل�ى جدي�د = 
 .۱إحالل و تجديد = 

س��تمرارية المش��روع : ت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر كمتغي��ر ا -۸
إس��مى مك��ون م��ن ث��الث فئ��ات ، و ت��م إس��تخدام الترمي��ز 

 ، ۳س���تجابات المتغي���ر كم���ا يل���ى متق���دم  = الرقم���ى ال
 .۱، متعثر =  ۲مستمر  = 

قيم��ة رأس الم��ال : ت��م قياس��ه كمتغي��ر كم��ى بإس��تخدام  -۹
 .طلقةاألرقام الم
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 توزيع المتناسب داخل قرى الدراسةتوزيع مفردات العينة و فقا لل .۱جدول 

 العينة الوزن النسبى عدد الحاصلين على القروض ةالقرٮ

 ۱٦٤ ٥٦.٥ ٦٦۷ ةايدصعال

 ۹٦ ۳۳ ۳۹۰ طويحر

 ۳۰ ۱۰.۳ ۱۲۲ شنبارة

 ۲۹۰ ۱۰۰ ۱۱۷۹ اإلجمالى

UالمصدرU:  ۲۰۱٥لصندوق التنمية المحليةسجالت إدارة بناء و تنمية القرى التابع 
 

طريقة التسويق : تم قياس هذا المتغي�ر كمتغي�ر إس�مى  -۱۰
مكون من ثالث فئات ، و تم إستخدام الترميز الرقم�ى 

، ۳تغير كما يلى حسب طلب العمي�ل = إلستجابات الم
 .۱ات = ، حسب التعاقد ۲حسب حاجة السوق = 

س ه�ذا درجة رضا المبحوث ع�ن المش�روع :  ت�م قي�ا -۱۱
 المتغير بسؤال المبحوثين عن درجة إحدى عش�ر بن�دا

 -۳، العائد من المشروع -۲، سعر بيع المنتج -۱وهم:
اإلقب��ال عل��ى  -٤، درج��ة النج��اح ف��ى تس��ويق المن��تج

س�عر  -٦، قيمة القرض الممنوح للمشروع -٥، المنتج
الض�رائب  -۸فت�رة الس�ماح ،  -۷الفائدة على المنتج ، 

أجر  -۱۰المنتج من المشروع،  جودة -۹المفروضة، 
مكان المشروع ، وأعطيت  -۱۱العاملين بالمشروع ، 

،  ۳اض����ى تمام����ا = اإلس����تجابات األوزان التالي����ة ر
والم���دى  ۱، غي���ر راض���ى = ۲راض���ى لح���د م���ا = 

)، ۳۳ - ۱۱ين (النظ��رى له��ذا المتغي��ر يت��راوح م��ا ب��
ه�ى و ۰.۷۲۹امل الثبات ألفا كرونباخ بلغت قيمة معو

 إلى ثبات المقياس. قيمة تشير
درج���ة مالئم���ة إمكاني���ات المش���روع : وينقس���م ه���ذا  -۱۲

 المتغير إلى: 
 بشريةمكانيات الاإل
لمبح��وثين ع��ن درج��ة ت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر بس��ؤال او

روع، ــــ�ـمشع�دد الع�املين بال -۱م ــــ�ـوه إحدى عشر بن�دا
توى تعل�يم الع�املين ، ــــ�ـمس -۳درجة مهارة الع�املين،  -۲
اإلس��تفادة م��ن   ةدرج�� -٥خب��رة الع��املين بالمش��روع ،  - ٤

درج��ة إلت��زام الع��املين بتعليم��ات  - ٦ال��دورات التدريبي��ة ، 
ن بجدي�ة عمله�م ، ـــــ�ـدرج�ة إلت�زام العاملي - ۷ل ، ـــــالعم

ع��املين درج��ة الثق��ة ب��ين ال -۹درج��ة تع��اون الع��املين ،  -۸
ق�رب  -۱۱درجة إرتباط العاملين بعملهم ، - ۱۰اإلدارة ، و

، و أعطي���ت  موق���ع المش���روع م���ن نمس���افة إقام���ة الع���املي
، مالئم لحد ما  ۳اإلستجابات األوزان التالية مالئم تماما = 

المتغي���ر والم���دى النظ���رى له���ذا   ۱، غي���ر مالئ���م =  ۲= 
بلغت قيمة معامل الثب�ات ألف�ا )، و۳۳ - ۱۱يتراوح ما بين (

 ياس.وهى قيمة تشير إلى ثبات المق ۰.۷٦۹كرونباخ 
 اإلمكانيات الفنية

ع��ن درج��ة وت��م قي��اس ه��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وثين 
درج��ة مالئم��ة موق��ع المش��روع  -۱وه��م  ث��الث عش��ر بن��دا

درج����ة ت����وافر البني����ة األساس����ية  -۲إلقام����ة المش����روع ، 
أدوات المش��روع ، درج��ة كفاي��ة المع��دات و -۳للمش��روع ، 

حال�����ة مبن�����ى  - ٥درج�����ة حداث�����ة األالت والمع�����دات،  -٤
درج�ة  -۷موقع المشروع بالنسبة لألس�واق،  -٦لمشروع، ا

، روعـــــ�ـر المي�اه بالمشــــ�ـدرجة تواف -۸ ،توافر الكهرباء
درجة  - ۱۰درجة توفير الصرف الصحى بالمشروع ،  -۹

وات درج ت�وفير األد -۱۱توفير األثاث ال�الزم للمش�روع ، 
ع��دد التجهي��زات الكمي��ة م��ن درج��ة مالئم��ة  -۱۲، المكتبي��ة

درج��ة مالئم��ة مس��تلزمات  -۱۳، التأجه��زة واآلمع��دات و
، وأعطي���ت اإلس���تجابات األوزان التالي���ة وخام���ات اإلنت���اج

 ۱، غي��ر مالئ��م =  ۲الئ��م لح��د م��ا = ، م ۳مالئ��م تمام��ا = 
، )۳۹ - ۱۳والمدى النظرى لهذا المتغي�ر يت�راوح م�ا ب�ين (

و هى قيمة  ۰.۷۷۰وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 ر إلى ثبات المقياس.تشي

دور الن����وع  فاعلي����ةالمش����كالت الت����ى تع����وق قي����اس 
اإلجتم�����اعى ف�����ى المش�����روعات للح�����د م�����ن الفق�����ر 
والمشكالت التى تحد من قدرة المشروع على تحس�ين 

مقترح���ات ح���ل ه���ذه و مس���توى معيش���ة المبح���وثين
 المشكالت من وجه نظر المبحوثين

 دور الن��وع اإلجتم��اعى فاعلي��ةالمش��كالت الت��ى تع��وق 
 فى المشروعات للحد من الفقر

دور الن����وع  فعالي����ةتع����وق لمعرف����ة المش����كالت الت����ى 
ت���م وض���ع  اإلجتم���اعى ف���ى المش���روعات للح���د م���ن الفق���ر

مش��كلة،  تس�عه عش�رالت�ى بلغ�ت مجموع�ة م�ن المش�كالت و
مش�كالت ( مجموع�ات أرب�عووضعت هذه المشكالت تحت 

مج��ال الش��اط الع��ام ف��ى القري��ة، مش��كالت ف��ى مج��ال  ف��ى
ة الزواجي��ة ، مش��كالت ف�ى مج��ال التعل��يم ، مش��كالت األس�ر

) ، وتم إعطاء أوزانا رقمية لإلجابات عل�ى فى مجال العمل
، ۳عالي�ة= توجد بدرجة  هذه المشكالت على النحو التالى :

، ال ۱=توجد بدرج�ة منخفض�ة، ۲ = توجد بدرجة متوسطة
تعب��رعن قيم��ة المش��كلة  وه��ذه األوزان ال. توج��د = ص��فر

 عن مدى أهمية المشكلة.ولكن تعبر 
المشكالت التى تح�د م�ن ق�درة المش�روع عل�ى تحس�ين 

 مستوى معيشة المبحوثين
لمعرف�ة المش�كالت الت�ى تح��د م�ن ق�درة المش�روع عل��ى 

ت�م وض��ع مجموع�ة م��ن  تحس�ين مس�توى معيش��ة المبح�وثين
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، ووض�عت المشكالت والتى بلغت إحدى و أربع�ون مش�كلة
 كالت متعلق���ةمش���عن���اوين (س���بع ه���ذه المش���كالت تح���ت 

، مش��كالت تنظيمي��ة و إداري��ة ، مش��كالت التموي��ل بالمك��ان
إلنت�����اج ، واإلق�����راض، مش�����كالت متعلق�����ة بمس�����تلزمات ا

مش�كالت متعلق�ة بالجوان�ب الفني�ة  ،مشكالت متعلقة بالعمالة
، وت��م إعط��اء أوزان��ا )مش��كالت خاص��ة بالتس��ويق ،لإلنت��اج

-ى :رقمية لإلجابات على ه�ذه المش�كالت عل�ى النح�و الت�ال
 ، ۲=  متوس��طة توج��د بدرج��ة،  ۳د بدرج��ة عالي��ة  =توج��

وه���ذه ،  ص���فر=  ال توج���د ،۱= منخفض���ةتوج���د بدرج���ة 
ولك���ن تعب���ر ع���ن م���دى  األوزان التعب��رعن قيم���ة المش���كلة

 .أهمية المشكلة

 مقترحات حل هذه المشكالت من وجه نظر المبحوثين
 تم جمع تكرارات مقترحات المبحوثين وحسبت كنسبة مئوية

 )۱۰۰× حج��م العين��ة÷  ع��دد التك��رارات(العين��ة ج��م م��ن ح
عرف��ة أه��م المقترح��ات وم��ن خ��الل النس��ب المئوي��ة أمك��ن م

 .)۹۹) أو إناث (۱۹۱حجم العينة ذكور( .واألقل أهمية

 أدوات التحليل اإلحصائى
ه�ذا البح�ث ك�ل  ستخدم فى التحليل اإلحص�ائى لبيان�اتا

ونب��اخ ، والتك��رارات ومعام��ل ألف��ا كرم��ن : النس��ب المئ��وي
الم���رجح  إلختب���ار ثب���ات وص���دق المتغي���رات والمتوس���ط 

ذل�ك وياتها لدى المبح�وثين  وأوللمعرفة ترتيب المشكالت و
 بالمعادلة التالية:

 قيمة اإلستجابة× عدد تكرار المشكلة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتوسط المرجح للمشكلة الواحدة =

 إجمالى عدد العينة      

ومن خالل المتوسط المرجح أمكن ترتيب مشكالت كل 
مجموع���ة حس���ب األعل���ى أهمي���ة واألق���ل أهمي���ة (األعل���ى 
متوس��ط م��رجح واألق��ل متوس��ط م��رجح) ،بع��د ذل��ك جم��ع 
المتوسط المرجح لمشكالت كل مجموع�ة لمعرف�ة المتوس�ط 
الم��رجح لك��ل مجموع��ة ورتب��ت ه��ذه المجموع��ات حس��ب 

ألقل أهمي�ة عل�ى أس�اس المتوس�ط الم�رجح األعلى أهمية وا
 لكل مجموعة

 خصائص العينة
 نوع المشروع

فى قري�ة  أوضحت النتائج أن أكثر المشروعات إنتشاراً 
) ه��ى ع��ددا ف��ى حي��ازة المش��روعاتش��نبارة (القري��ة أق��ل 

ف��ى قري��ة %، و۲۰وبلغ��ت نس��بتها ج��رار زراع��ى حي��ازة 
) متوس��طة الع��دد ف��ى حي��ازة المش��روعاتط��ويحر (القري��ة 

ك��ان تربي��ة األغن��ام ه��ى أكث��ر المش��روعات إنتش��ارا حي��ث 
% كذلك كان تربية اآلغنام أيضا هى أكثر ۲٥بلغت نسبتها 

ي�ة أكث�ر ع�ددا فى قرية العصايدة (القر المشروعات إنتشاراً 
 % .۲۱.۹) حيث بلغت نسبها فى حيازة المشروعات

 المشروعمكان ملكية 
ش�روع ف�ى وأوضحت النتائج أن معظم نوعية ملكي�ة الم

ت نس��بتها ف��ى قري��ة المل��ك حي��ث بلغ�� كان��ت الق��رى ال��ثالث

% أم�ا بالنس�بة لقري�ة ٦٥.٦قري�ة ط�ويحر %، و٦۰شنبارة 
 .%۷۰.۱العصايدة فبلغت نسبتها 

 مكان إقامة المشروع
على أن مك�ان  قرى حيث أتفقت معظم العينة فى الثالث

إقامة المشروع كان داخل القري�ة نفس�ها فبلغ�ت نس�بة مك�ان 
قري�ة ش�نبارة (القري�ة أق�ل ة المشروع داخ�ل القري�ة ف�ى إقام

(القري�ة  % وقرية طويحر۹۰عددا فى حيازة المشروعات)
متوس�طة الع�دد ف�ى حي�ازة المش�روعات) بلغ�ت نس�بة إقام��ة 

% و ك����ان نس����بة إقام����ة ۷۹.۲المش����روع داخ����ل القري����ة 
القري��ة أكث��ر داخ��ل القري��ة ف��ى قري��ة العص��ايدة ( المش��روع

 .%۹۰.۹شروعات) عددا فى حيازة الم

 عدد العاملين بالمشروع
أتفق���ت معظ���م عين���ات الق���رى ال���ثالث  عل���ى أن ع���دد 

عام��ل حي��ث  ۳الع��املين بالمش��روع ك��ان ف��ى الفئ��ة أق��ل م��ن 
قري���ة ط���ويحر %، و۷۰بلغ���ت نس���بتها ف���ى قري���ة ش���نبارة 

 .%۷۲.٦قرية العصايدة %، و٤.٥۹
 مدة تأسيس المشروع

لمش�روعات أشارت النتائج إل�ى أن معظ�م م�دة تأس�يس ا
س�نوات حي�ث بلغ�ت ف�ى  ٦فى القرى الثالث كانت أق�ل م�ن 

قري�ة العص�ايدة % و٦۰قرية طويحر % و۷۰قرية شنبارة 
۷٥.% 

 التفرغ للمشروع
أش��ارت النت��ائج إل��ى أن معظ��م المبح��وثين ف��ى الق��رى 
ال��ثالث ك��ان درج��ة تف��رغهم للمش��روع متف��رغ تمام��ا حي��ث 

ويحر %، قري���ة ط���۷٦.۷لغ���ت نس���بتها ف���ى قري���ة ش���نبارة ب
 .%٥۷.۳، وقرية العصايدة %٦٤

 نمط المشروع
أب��رزت النت��ائج أن معظ��م نم��ط المش��روعات ف��ى قري��ة 

، بينم�ا ك�ان %٤۳.۳ شنبارة كانت توسع حيث بلغت نسبتها
فى قرية طويحر، وقرية العصايدة معظم نمط المش�روعات 

% ۳۳.۳جديد حي�ث بلغ�ت نس�بتها ف�ى قري�ة ط�ويحر  فيهما
 .%٤۸.۲دة ونسبتها فى قرية العصاي
 إستمرارية المشروع

أش��ارت النت��ائج أن معظ��م المش��روعات الص��غيرة ف��ى 
بلغ��ت  قري��ة ش��نبارة كان��ت درج��ة إس��تمراريتها متق��دم حي��ث

، بينم��ا أتفق��ت المش��روعات الص��غيرة ف��ى %٥۳.۳نس��بتها 
قريت���ى ط���ويحر والعص���ايدة عل���ى أن معظ���م إس���تمرارية 

ى قري�ة المشروعات فيهما كانتا مستمر حيث بلغت نسبتها ف
% وبلغ����ت نس����بتها ف����ى قري����ة العص����ايدة ٥٤.۳ط����ويحر 

٦۰.٤.% 
 قيمة رأس المال

س الم����ال ف����ى أأوض����حت النت����ائج أن معظ����م قيم����ة ر
 ۸۳۳۳المشروعات الصغيرة للقرى الثالث كان�ت أق�ل م�ن 

%  و ف�ى ٥٦.۷جنية حي�ث بلغ�ت نس�بتها ف�ى قري�ة ش�نبارة 
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 ، بينما ك�ان نس�بتها ف�ى قري�ة العص�ايدة%۷٤قرية طويحر 
٦۰.٤. % 

 درجة مالئمة اإلمكانيات التسويقية
العص��ايدة لنت��ائج أن ك��ال م��ن قريت��ى ش��نبارة وأب��رزت ا

ك��ان معظ��م الطريق��ة التس��ويقية فيهم��ا حس��ب طل��ب العمي��ل 
، وف��ى قري��ة %٦٦.۷لغ��ت نس��بتها ف��ى قري��ة ش��نبارة حي��ث ب

 % ، بينما كان معظم إستخدام الطريق�ة التس�ويقية۸٦العصايدة 
حس��ب حاج��ة الس��وق حي��ث بلغ��ت  ف��ى قري��ة ط��ويحر ه��ى

 .٥۳.۱نسبتها 

 درجة رضا المبحوث عن مشروعه
 أش��ارت النت��ائج أن معظ��م المبح��وثين ف��ى قري��ة ش��نبارة

 ۲٥ ك�ان درج�ة رض�اهم ع�ن المش�روع مرتفع�ة (أكث�ر م��ن
، بينم�ا ك�ان درج�ة رض�ا %٥۰درجة) حي�ث بلغ�ت نس�بتها 

 ۲٥ - ۱۸معظ��م المبح��وثين ف��ى قري��ة ط��ويحر متوس��طة (
لمعظ����م ، أم����ا بالنس����بة %٦٤.٦لغ����ت نس����بتها درج����ة) وب

المبحوثين فى قرية العصايدة فكان درج�ة رض�ا المبح�وثين 
، حي���ث بلغ���ت نس���بتها )درج���ة ۲٥ - ۱۸فيه���ا متوس���طة (

۸۲.٤.% 

 مالئمة إمكانيات المشروع
 مكانيات البشريةمالئمة اإل

إل�ى أن درج�ة األمكاني�ات  ۲ج�دول أشارت النت�ائج ف�ى 
عات المبحوثين ف�ى ال�ثالث ق�رى البشرية لدى معظم مشرو
لغت نسبتها ف�ى درجة)، حيث ب ۲٥كانت مرتفعة (أكثر من 

% بينم�ا ك�ان ٦۳.٥قري�ة ط�ويحر %، و۷٦.۷قرية شنبارة 
 .%٥۳.۷فى قرية العصايدة 

 مالئمة األمكانيات الفنية
جة مالئمة األمكانيات الفني�ة أوضحت النتائج إلى أن در

ريت���ى ش���نبارة عات المبح���وثين ف���ى قمعظ���م مش���رو ل���دى
درج��ة) حي��ث بلغ��ت  ۲۸ - ۲۰العص��ايدة ك��ان متوس��طة (و

% وف���ى قري����ة العص����ايدة ٥۰نس���بتها ف����ى قري���ة ش����نبارة 
٥۹.۸.% 

 النتائج والمناقشة
 الهدف األول

جتم���اعى ف���ى ت الت���ى تع���وق دور الن���وع االالمش���كال
م�ن وجه�ة نظ�ر  المشروعات الصغيرة للحد من الفق�ر

 كذلك اإلناث المبحوثين الذكور و
تحقي�ق اله��دف األول م��ن الدراس��ة الت��ى تتعل��ق بمعرف��ة ل

أه���م المش���كالت الت���ى تع���وق دور الن���وع اإلجتم���اعى ف���ى 
، ت�م حس�اب مجم�وع المشروعات الص�غيرة للح�د م�ن الفق�ر

تك��رارات أرائه��م ع��ن ك��ل مش��كلة م��ن المش��كالت، وبقس��مة 
ن حس��اب المتوس��ط ه��ذا المجم��وع عل��ى حج��م العين��ة أمك��

ع ك��ل متوس��ط م��رجح لك��ل ، ث��م بجم��الم��رجح لك��ل مش��كلة

مشكلة فى كل مجموعة وقس�متها عل�ى ع�دد المش�كالت ف�ى 
 كل مجموعة أمكن إيجاد المتوسط الحسابى لكل مجموعة.

وبناء على ذل�ك رتب�ت المش�كالت وفق�ا لألعل�ى تك�رارا 
ى ت���م يوض���ح أه���م النت���ائج الت��� ۳ترتيب���ا تنازلي���ا، وج���دول 

لمش�كالت ، حي�ث تب�ين أن أه�م االتوصل إليها فى هذا الشأن
الت����ى تع����وق دور الن����وع اإلجتم����اعى ف����ى المش����روعات 

 ر بالنس��بة ل��رأى المبح��وثين ال��ذكورالص��غيرة للح��د م��ن الفق��
لق بمجال النشاط العام ف�ى هى مجموعة المشكالت التى تتع

، يل�ى ذل�ك مجموع�ة  ۱.۹۲۰وذلك بمتوس�ط م�رجح  القرية
ك المش���كالت الت���ى تتعل���ق بمج���ال األس���رة الزواجي���ة  وذل���

، ث���م المش���كالت ۱.٦٦٥وذل���ك بمتوس���ط م���رجح  بمتوس���ط
وأخي��را  ،۱.٥٦٥ة بمج��ال العم��ل بمتوس��ط م��رجح المتعلق��

 .۱.٥۰۳مشكالت مجال التعليم  بمتوسط مرجح 

وب��النظر تفص��يال لبيان��ات نف��س الج��دول يتض��ح أن أه��م 
المش�����كالت الت�����ى تع�����وق دور الن�����وع اإلجتم�����اعى ف�����ى 
 المش���روعات الص����غيرة للح����د م����ن الفق����ر بالنس����بة ل����رأى

 ث ه��ى مجموع��ة المش��كالت الت��ى تتعل��قالمبحوث��ات اإلن��ا
، ث����م ۲.۰۸بمج����ال األس����رة الزواجي����ة بمتوس����ط م����رجح 

مجموع���ة المش���كالت الت���ى تتعل���ق بمج���ال النش���اط الع���ام 
يلى ذلك المشكالت المتعلقة بمجال  ۱.۹۷۳بمتوسط مرجح 

و أخي�����را مجموع�����ة  ۱.۷٤۱التعل�����يم بمتوس�����ط م�����رجح 
عم���ل بمتوس���ط م���رجح المش���كالت الت���ى تتعل���ق بمج���ال ال

۱.۳۱٦. 

 الهدف الثانى
المشكالت التى تحد من ق�درة المش�روع عل�ى تحس�ين 

 مستوى معيشة المبحوثين
الذى يتعلق بالمشكالت التى تحد  لتحقيق الهدف الثانى

من قدرة المشروع على تحسين مستوى معيشة المبحوثين 
أرائهم عن كل مشكلة من  تم حساب مجموع تكرارات

ن قسمة هذا المجموع على حجم العينة أمك، وبالمشكالت
، ثم بجمع كل متوسط حساب المتوسط المرجح لكل مشكلة

مرجح لكل مشكلة فى كل مجموعة وقسمتها على عدد 
المشكالت فى كل مجموعة أمكن إيجاد المتوسط الحسابى 

 لكل مجموعة.
أوضحت النتائج أن أهم المش�كالت الت�ى تح�د م�ن ق�درة 

س��توى معيش��ة المبح��وثين بالنس��بة المش��روع عل��ي تحس��ين م
لرأى المبحوثين الذكور هى مش�كالت التموي�ل و اإلق�راض 

ث��م المش��كالت المتعلق��ة بالعمال��ة  ۲.٤۱۸بمتوس��ط م��رجح 
يل���ى ذل���ك المش���كالت المتعلق���ة  ۲.۱۷۱بمتوس���ط م���رجح 

، ث��م المش��كالت ۲.۱٤۷ب الفني��ة بمتوس��ط م��رجح بالجوان��
المش�كالت ث�م  ،۲.۱۱۳اصة بالتس�ويق بمتوس�ط م�رجح الخ

، ث�م المش�كالت ۱.۹۳۹يمية اإلدارية بمتوس�ط م�رجح التنظ
،  ۱.۸۸۲المتعلق���ة بمس���تلزمات اإلنت���اج بمتوس���ط م���رجح 

وأخيرا تأتى المشكالت المتعلقة بالجوانب الفنية فى اإلنت�اج 
ف���ى أخ���ر المش���كالت الت���ى ت���أتى أهمي���ة ل���دى المبح���وثين 

 .۱.۸۱٦بمتوسط مرجح 
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          ئص المشروعات المدروسةالتوزيع النسبى لخصا .۲جدول 
  قرية شنبارة الفئات المتغيرات

 (منخفضة المشروعات 
 الصغيرة)

(متوسطة  قرية طويحر 
 المشروعات الصغيرة)

 قرية العصايدة 
(مرتفعة المشروعات 

 الصغيرة)

 العينة الكلية 

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 أله حصاد نوع المشروع -۱

 نامتربية أغ
 تربية دواجن

 تسمين عجول
 جاموس حالب

 صيدلية بيطرية
 جرار زراعى

 محل أحذية ومشغوالت جلدية
 محل بقالة
 محل سمك

 مكتبة
 منجد بلدى

 أقفاص جريد
 إنتاج مشتقات ألبان

 أرانببطارية لتربية 
 محل لبيع خضار

 تجارة الحبوب و األعالف
 تربية نحل

 تربية جمال
 سجاد يدوى

 جاهزةمشروع المالبس ال
 مصنع أثاث

 ماكينة خياطة
 ماكينة رى

 محل أدوات صحية
 بيع مستلزمات إنتاج زراعية

 ماكينة تريكو
 محل بيع زيوت سيارات

 محل حالقة
 تسمين بط مسكوفى
 صناعات بالستيكية
 محل ادوات منزلية

 محل بيع ادوات كهربائية
 محل بيع زجاج

 محل بيع مواد غذائية
 محل حدايد و بويات

 نيكىورشة مكيا
 مصنع لصناعة ورق الكراتين

 محل بيع مواد بناء
 ورشة حدادة

 مشتل تربية نباتات

۱ 
۲ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
٦ 
۱ 
۳ 
۱ 
۲ 
۲ 
- 
۱ 
- 
۱ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

۳.۳ 
٦.٦ 

۲۳.۳ 
۳.۳ 
۳.۳ 
۳.۳ 
۲۰ 
۳.۳ 
۹.۹ 
۳.۳ 
٦.٦ 
٦.٦ 
- 

۳.۳ 
- 

۳.۳ 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

۲ 
۲٥ 
۱۳ 
۹ 
٤ 
- 
- 
۲ 
۲ 
- 
- 
- 
۲ 
٥ 
۲ 
۲ 
۲ 
- 
٤ 
٤ 
۱ 
۲ 
۳ 
٥ 
۳ 
۱ 
۱ 
٥ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

۲ 
۲٥ 
۱۳ 
۹ 
٤ 
- 
- 
۲ 
۲ 
- 
- 
- 
۲ 
٥ 
۲ 
۲ 
۲ 
۳ 
٤ 
٤ 
۱ 
۲ 
۳ 
٥ 
۳ 
۱ 
۱ 
٥ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

۲ 
۳٦ 
۷ 

۲۳ 
۱٤ 
- 
۲ 
۲ 

۱٥ 
- 
- 
- 
- 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
- 
۲ 
۲ 
 
۷ 
- 
- 
۱ 
- 
۲ 
۲ 
۲ 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
۲ 
۳ 
۲ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 

۱.۲ 
۲۱.۹ 
٤.۲ 
۱٤ 
۸.٦ 
- 

۱.۲ 
۱.۲ 
۹.۱ 
- 
- 
- 
- 

۱.۲۲ 
٥.٥ 
۰.٦ 
۰.٦ 
- 

۱.۲ 
۱.۲ 
- 

٤.۲ 
- 
- 

۰.٦ 
- 

۱.۲ 
۱.۲ 
۱.۲ 
۱.۸ 
۱.۸ 
۰.٦ 
۰.٦ 
۱.۲ 
۱.۸ 
۱.۲ 
۰.٦ 
۰.٦ 
۱.۲ 
۰.٦ 
۰.٦ 

٥ 
٦۳ 
۳۰ 
۲۷ 
۱۹ 
۱ 
٦ 
۱ 

۲۰ 
۱ 
۲ 
۲ 
٤ 
۸ 

۱۱ 
٥ 
۳ 
۳ 
۹ 
٦ 
۱ 
۹ 
۳ 
٥ 
٥ 
۱ 
۳ 
۷ 
۲ 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
۲ 
۳ 
۲ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 

۱.۷ 
۲۱.۷ 
۱۰.۳ 
۹.۳ 
٦.٦ 

۰.۳٤ 
۲.۱ 

۰.۳٤ 
٦.۹ 

۰.۳٤ 
۰.٦۸ 
۰.٦۸ 
۱.۳٦ 
۲.۸ 
۳.۸ 
۱.۷ 

۱.۰۳ 
۱.۰۳ 
۳.۱٥ 
۲.۱ 

۰.۳٤ 
۳.۱ 

۱.۰٥ 
۱.۷ 
۱.۷ 

۰.۳٤ 
۱.۰٥ 
۲.۷ 

۰.٦۸ 
۱.۰۳ 
۱.۰۳ 
۰.۳٤ 
۰.۳٤ 
۰.٦۸ 
۱.۰٥ 
۰.٦۸ 
۰.۳٤ 
۰.۳٤ 
۰.٦۸ 
۰.۳٤ 
۰.۳٤ 

ملكية مكان -۲
 المشروع

 إيجار
 مشاركة

 ملك

٥ 
۷ 

۱۸ 

۱٦.٦ 
۲۳.۳ 
٦۰ 

٦ 
۲۷ 
٦۳ 

٦.۳ 
۲۸.۱ 
٦٥.٦ 

۱۱ 
۳۸ 

۱۱٥ 

٦.۷ 
۲۳.۲ 
۷۰.۱ 

۲۲ 
۷۲ 

۱۹٦ 

۷.٦ 
۲٤.۸ 
٦۷.٦ 

 خارج القرية مكان المشروع -۳
 داخل القرية

۳ 
۲۷ 

۱۰ 
۹۰ 

۲۰ 
۷٦ 

۲۰.۸ 
۷۹.۲ 

۱٥ 
۱٤۹ 

۹.۱ 
۹۰.۹ 

۳۸ 
۲٥۲ 

۱۳.۱ 
۸٦.۹ 

عدد العاملين  -٤
 بالمشروع

 عامل ۳أقل من 
 عامل ٥ - ۳من 

 عامل ٥أكثر من 

۲۱ 
۸ 
۱ 

۷۰ 
۲٦.۷ 
۳.۳ 

٥۷ 
۲۰ 
۱۹ 

٥۹.٤ 
۲۰.۸ 
۱۹.۸ 

۱۱۹ 
۳۷ 
۸ 

۷۲.٦ 
۲۲.٦ 
٤.۹ 

۱۹۷ 
٦٥ 
۲۸ 

٦۷.۹ 
۲۲.٤ 
۹.۷ 

مدة تأسيس  -٥
 المشروع

 سنة ٦أقل من 
 سنة ۱۱ - ٦من 

 سنة ۱۱أكثر من 

۲۱ 
٥ 
٤ 

۷۰ 
۱٦.۷ 
۱۳.۳ 

٦۰ 
۲٦ 
۱۰ 

٦۰ 
۲۷.۱ 
۱۰.٤ 

۱۲۳ 
۳٦ 
٥ 

۷٥ 
۲۲ 
۳ 

۲۰٤ 
٦۷ 
۱۹ 

۷۰.۳٤ 
۲۳.۱ 
٦.٦ 

التفرغ  -٦
 للمشروع

 غير متفرغ
 متفرغ لحد ما
 متفرغ تماما

 صفر
۷ 

۲۳ 

 صفر
۲۳.۳ 
۷٦.۷ 

٤ 
۳۰ 
٦۲ 

٤.۲ 
۳۱.۳ 
٦٤.٦ 

٥ 
٦٥ 
۹٤ 

۳ 
۳۹.٦ 
٥۷.۳ 

۹ 
۱۰۲ 
۱۷۹ 

۳.۱ 
۳٥.۲ 
٦۱.۷ 

 ۲۹۰ن= ۱٦٤ن =  ۹٦ن = ۳۰ن =  اإلجمالى
 = ال يوجد -
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 التوزيع النسبى لخصائص المشروعات المدروسة          .۲تابع جدول 

 قرية شنبارة الفئات المتغيرات
(منخفضة 

المشروعات 
 رة)الصغي

 قرية طويحر 
(متوسطة 

المشروعات 
 الصغيرة)

 قرية العصايدة 
(مرتفعة 

المشروعات 
 الصغيرة)

 العينة الكلية 

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 إحالل وتجديد نمط المشروع -۷

 توسع

 جديد

٦ 

۱۳ 

۱۱ 

۲۰ 

٤۳.۳ 

۳٦.۷ 

۳٤ 

۳۰ 

۳۲ 

۳٥.٤ 

۳۱.۳ 

۳۳.۳ 

۱۹ 

٦٦ 

۷۹ 

۱۱.٦ 

٤۰.۲ 

٤۸.۲ 

٥۹ 

۱۰۹ 

۱۲۲ 

۲۰.۳٤ 

۳۷.٦ 

٤۲.۱ 

ستمرارية ا -۸
 المشروع

 متعثر

 مستمر

 متقدم

٤ 

۱۰ 

۱٦ 

۱۳.۳ 

۳۳.۳ 

٥۳.۳ 

۸ 

٥٤ 

۳٤ 

۸.۳ 

٥٤.۳ 

۳٥.٤ 

٥ 

۹۹ 

٦۰ 

۳ 

٦۰.٤ 

۳٦.٦ 

۱۷ 

۱٦۳ 

۱۱۰ 

٥.۹ 

٥٦.۲۱ 

۳۷.۹ 

 جنية ۸۳۳۳أقل من  قيمة رأس المال -۹

 جنية ۱٥٦٦٦ - ۸۳۳۳من 

 جنية ۱٥٦٦٦أكثر من 

۱۷ 

٦ 

۷ 

٥٦.۷ 

۲۰ 

۲۳.۳ 

۷۱ 

۱٦ 

۹ 

۷٤ 

۱٦.۷ 

۹.٤ 

۹٤ 

٦٤ 

٦ 

٥۷.۳ 

۳۹ 

۳.۷ 

۱۸۲ 

۸٦ 

۲۲ 

٦۲.۸ 

۲۹.۷ 

۷.٦ 

الطريقة  - ۱۰
 التسويقية 

 حسب التعاقدات

 حسب حاجة السوق

 حسب طلب العميل

۳ 

۷ 

۲۰ 

۱۰ 

۲۳.۳ 

٦٦.۷ 

۱۲ 

٥۱ 

۳۳ 

۱۲.٥ 

٥۳.۱ 

۳٤.٤ 

۱ 

۲۲ 

۱٤۱ 

۰.٦ 

۱۳.٤ 

۸٦ 

۱٦ 

۸۰ 

۱۹٤ 

٥.٥ 

۲۷.٦ 

٦٦.۹ 

درجة الرضاعن  -۱۱
 مشروعه

 درجة ۱۸أقل من 

 درجة ۲٥ - ۱۸من 

 درجة ۲٥أكثر من 

٥ 

۱۰ 

۱٥ 

۱٦.۷ 

۳۳.۳ 

٥۰ 

۱۰ 

٦۲ 

۲٤ 

۱۰.٤ 

٦٤.٦ 

۲٥ 

۲ 

۱۳٥ 

۲۷ 

۱.۲ 

۸۲.۳ 

۱٦.٥ 

۱۷ 

۲۰۷ 

٦٦ 

٥.۹ 

۷۱.٤ 

۲۲.۸ 

مالئمة إمكانيات  -۱۲
 المشروع 

مالئمة اإلمكانيات  -أ 
 البشرية

 درجة ۱۸أقل من 

 درجة ۲٥ - ۱۸من 

 درجة ۲٥أكثر من 

۱ 

٦ 

۲۳ 

۳.۳ 

۲۰ 

۷٦.۷ 

۱٥ 

۲۰ 

٦۱ 

۱٥.٦ 

۲۰.۸ 

٦۳.٥ 

۱ 

۷٥ 

۸۸ 

۰.٦ 

٤٥.۷ 

٥۳.۷ 

۱۷ 

۱۰۱ 

۱۷۲ 

٥.۹ 

۳٤.۸ 

٥۹.۳ 

مالئمة إمكانيات  -۱۲
 المشروع 

اإلمكانيات مالئمة  -ب
 الفنية

 درجة ۲۰أقل من 

 درجة ۲۸ - ۲۰من 

 درجة ۲۸أكثر من 

۷ 

۱٥ 

۸ 

۲۳.۳ 

٥۰ 

۲٦.۷ 

۱٦ 

٤۰ 

٤۰ 

۱٦.۷ 

٤۱.۷ 

٤۱.۷ 

٦ 

۹۸ 

٦۰ 

۳.۷ 

٥۹.۸ 

۳٦.٦ 

۲۹ 

۱٥۳ 

۱۰۸ 

۱۰ 

٥۲.۸ 

۳۷.۲٤ 

 ۲۹۰ن= ۱٦٤ن =  ۹٦ن = ۳۰ن =  جمالىاإل
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 ات الصغيرة مرتبة ترتيبا تنازلياأهم المشكالت التى تعوق دور النوع اإلجتماعى فى المشروع .۳جدول 

 المبحوثات النساء  المبحوثين الرجال المشكالت التى تعوق دور النوع اإلجتماعى فى المشروعات الصغيرة
المتوسط 

المرجح لكل 
 مشكلة

توسط الم
المرجح 
 للمجموعة

المتوسط 
المرجح لكل 

 مشكلة

المتوسط 
المرجح 
 للمجموعة

 النشاط العام فى القرية لمجا -أ
 ۲.۰۷ يفضل عدم إشتراك المرأة فى األنشطة اإلجتماعية الخاصة بالقرية عكس الرجل -۱

۱.۹۲ 

۲.۱۷۱ 

۱.۹۷۳ 
 ۱.۹۷۰ ۱.۹٦ ية إدارة مشروععدم وجود منشأت تدريبية  فى القرية تساعد المرأة على كيف -۲
 ۱.۷۷۷ ۱.۷۳ غياب دور الدولة باإلهتمام برفع مستوى معيشة المرأة -۳
 مجال اٍألسرة الزواجية  -ب
 ۲.۰۲ يجب أن ال تفعل الزوجة  أى فعل بدون إذن من زوجها -۱

۱.٦٦٥ 

۲.۲۱۲ 

۲.۰۸ 
 

 ۲.۱٤۰ ۱.۸٤ يجب أن تلبى الزوجة متطلبات زوجها حتى لو على حساب حقوقها -۲
 ۲.۰۲۰ ۱.۳٥ ليس للزوجة الحق فى إختيار نوع الحياة التى تناسبها  مع زوجها -۳
 ۱.۹٤۸ ۱.٤٥ أن يكون لها حساب خاص مستقل عن الزوج  هاليس من حق -٤
 مجال التعليم -ج
 ۱.۹۱۸ تعليم البنات يجب أن يقف عند مستوى معين -۱

۱.٥۰۳ 

۱.۹۹۹ 

۱.۷٤ 

 ۱.۸۳۸ ۱.٦۳٥ ت أن تحصل على أعلى شهادات التعليم مثل الولدليس من حق البن -۲
 ۱.٦۲٥ ۱.۲٦ الواجب على األسرة تعليم األوالد فقط و ليس البنات -۳
 ۱.٥۰٤ ۱.۲۳ زواج البنت أهم من تعليمها -٤
 مجال العمل –د 
 ال تستطيع المرأة التوافق بين مطالب األسرة و إدارة مشروع -۱

 
۱.۸۰٥ 

۱.٥٦٥ 

 
۱.٥۲٤ 

۱.۳۱٦ 

 ۱.٥۱۳ ۱.۷۳٦ عدم قدرة المرأة على التعامل مع التجار -۲
 ۱.٤٥۳ ۱.٦٦۹ نظرة المجتمع للمرأة على أنها كائن ضعيف ال يستطيع القيام بالعمل -۳
 ۱.٤٤۳ ۱.٦۲۸ نظرة بعض األزواج لزواجتهم بنوع من السخرية مما يسبب لهم إحباط -٤
 ۱.۲۹۱ ۱.٥۰۱ يةضعف مهارة المرأة التسويق -٥
 ۱.۱۲۱ ۱.٤٤٦ ضعف قدرة المرأة باإللمام الكافى لكيفية إدارة مشروع -٦
 ۱.۱٦۱ ۱.٤٥٤ رفض بعض األزواج لتعامل زوجاتهم مع التجار بدافع الغيرة  -۷
 ۱.۰۳۰ ۱.۲۸٦ تعتبر المرأة أقل كفاءة من الرجل فى العمل -۸

 

ت التى تأتى يتضح أن أهم المشكال ٤جدول لبالنظر و
ة لدى المبحوثين اإلناث هى المشكالت المتعلقة يأهم

ثم المشكالت  ،۲.٦۳۲واإلقراض بمتوسط مرجح ويلبالتم
، ۲.۳۱٤رجح المتعلقة بالجوانب الفنية لإلنتاج بتوسط م

علقة بالعمالة بمتوسط مرجح يلى ذلك المشكالت المت
خاصة بالتسويق بمتوسط مرجح ، ثم المشكالت ال۲.۱۰۷
يمية اإلدارية بمتوسط مرجح ، ثم المشكالت التنظ۲.۰۸۹
 لزمات اإلنتاج بمتوسطثم المشكالت المتعلقة بمست ،۱.۹۷۷
، وأخيرا المشكالت المتعلقة بالمكان بمتوسط ۱.۷۱٦ مرجح

 .۱.٥٥۰مرجح 

 ثالثالهدف ال
مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى تعوق النوع 

لحد من الفقر، اإلجتماعى فى المشروعات الصغيرة ل
تحسين على والمشكالت التى تحد من قدرة المشروع 

مستوى معيشتهم من جهة نظر المبحوثين الرجال 
 واإلناث

أتف��ق معظ��م مقترح��ات المبح��وثين رج��ال ونس��اء لح��ل 
المش��كالت الت��ى تع��وق دور الم��رأة ف��ى القي��ام بمش��روعات 

 م��ة عل��ى قي��ام الدول��ةيتس��اعدها عل��ى الع��يش ف��ى حي��اة كر
م المرأة وعمله�ا المجتمع على تغيير نظرته عن تعليبإرشاد 

معاملتها مثل الرجل فى إقام�ة وإدارة المش�روعات و ه�ذا و
والمنظم���ات  طل���ب تفعي���ل بع���ض المنظم���ات الحكومي���ةيت

األهلية إلرشاد المجتمع على أن المرأة هى نصف المجتم�ع 
اجه���ة تح���ديات و دوره���ا ال يق���ل ع���ن دور الرج���ل ف���ى مو

، يلى ذلك تشجيع المرأة الريفي�ة م�ن فيهالعصر الذى نعيش 
خالل وسائل اإلعالم المس�موعة والمرئي�ة والمق�روءة عل�ى 

عم�ل  إقامة المشروعات الصغير. وأخي�راً أهمية دورها فى 
دورات تدريبية خاصة للنساء عن كيفية إدارة المش�روعات 
الصغيرة الت�ى ال تس�تطيع الم�رأة القي�ام به�ا بمفرده�ا والت�ى 

 خل بشكل ملحوظ.تزيد من الد

أن أه����م مقترح����ات  ٥ج����دول أب����رزت النت����ائج بكم����ا 
المبح��وثين ال��ذكور للتغل��ب عل��ى المش��كالت الت��ى تح��د م��ن 

ه��ى رف��ع  المش��روع عل��ى تحس��ين مس��توى معيش��تهمق��درة 
الضرائب على المشروعات الصغيرة أو على األقل تقنينه�ا 

% يلى ذلك خفض أسعار المياه والكهرباء ۹۰بنسبة تكرار 
 ز للمش������روعات الص������غيرة كح������افز ألص������حابوالغ������ا

% ث���م تس���هيل ۸۰المش���روعات الص���غيرة بنس���بة تك���رار 



 
Zagazig Journal of Agricultural Economics and Rural Sociology and Agricultural Extension Research 293 

 المشكالت التى تحد من قدرة المشروع على تحسين مستوى معيشة المبحوثين .٤جدول 

المشكالت التى تحد من قدرة المشروع على تحسين 
 مستوى معيشة المبحوثين

 المبحوثات النساء  المبحوثين الرجال
متوسط المرجح ال

 لكل مشكلة
المتوسط المرجح 

 للمجموعة
المتوسط المرجح 

 لكل مشكلة
المتوسط المرجح 

 للمجموعة
 مشكالت متعلقة بالمكان-أ

 عدم مناسبة المكان للمشروع -۱
 

۱.۹۱۱ 

۱.۸۱٦ 

 
۱.٦٥٦ 

 ۱.٦۰٥ ۲.۰٤۰ صغر مساحة المكان-۲ ٥٥۰.۱
 ۱.۳٤۲ ۱.٦٤۷ بعد المكان عن األسواق -۳
 ۱.٦۲٥ ۱.۳۰۳ رتفاع سعر األرض للمبانى إ -٤
 ۱.٥۲٤ ۲.۱٥۲ إرتفاع الضريبة على المكان -٥
 مشكالت تنظيمية و إدارية -ب
 ۱.۹۳۰ عدم توفر البيانات عن إدارة المشروع -۱

۱.۹۳۹ 

۲.۱۹۱ 

۱.۹۷۷ 

 ۱.۸۹۸ ۲.۲٦۹ صعوبة الحصول على الترخيص-۲
 ۲.۰٦۹ ۲.۱٤۹ إرتفاع قيمة الضرائب -۳
 ۱.۹۷۸ ۱.۹٦٤ تعقد إجراءات األمن الصناعى -٤
 ۱.٦٦٥ ۱٦۰۹ نقص المياه -٥
 ۲.۱۷۱ ۱.٤۰۲ نقص الكهرباء -٦
 ۲.۰۲۰ ۱.۸۱۳ عدم توفر الصرف الصحى -۷
 ۱.۹٤۸ ۲.۳۱۸ تعقد إجراءات التأمينات اإلجتماعية -۸
 مشكالت التمويل و اإلقراض -ج
 ۲.۳۳۹ نقص رأس المال من جهات التمويل -۱

۲.٤۱۸ 

۲.۲۳۱ 

 ۲.۱۲۸ ۲.۳۸۷ كثرة األوراق المقدمة للحصول على القرض -۲ ٦۳۲.۲
 ۲.۱٦۱ ۲.٤۰۷ قصر فترة السماح و السداد -۳
 ۱.۹۸۸ ۲.٤۸۱ صعوبة الضمانات المطلوبة لإلقراض -٤
 ۲.٤۸۳ ۲.٤۷۷ إرتفاع سعر الفائدة على القروض -٥
 مشكالت متعلقة بمستلزمات اإلنتاج-د
 ۲.۱٦۲ نقص مستلزمات اإلنتاج فى األسواق -۱

۱.۸۸۲ 

۲.۰۱ 

۱.۷۱٦ 
 ۲.۰۲۰ ۲.۲۸۲ إرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج-۲
 ۱.٦۰٥ ۱.۷٥۸ سوء حالة اإلجهزة و المعدات -۳
 ۱.۳٦۲ ۱.٥٦٤ عدم توفر قطع الغيار -٤
 ۱.۷٥۷ ۱.۸٥۲ عدم توفر مركز للصيانة -٥
 ۲.۱۰۷ ۱.٦۷٥ ثةعدم توفر التكنولوجيا الحدي -٦
 مشكالت متعلقة بالعمالة -ه
 ۲.۰۰٤ عدم توفر العمالة المدربة -۱

۲.۱۷۱ 
۲.۰٥۰ 

 ۲.۲۰۱ ۲.۳۲٤ إرتفاع أجر العامل -۲ ۲.۱۰۷
 ۲.۱۲۰ ۲.۰٥۲ ضعف القدرة على تدريب العمالة -۳
 ۲.۳۱٤ ۲.۳۰۷ نقص الكفاءات الفنية المتخصصة فى المشروعات -٤
 بالجوانب الفنية لإلنتاج مشكالت متعلقة -و
 ۲.٤۳٤ ۲.۰۷۷ عدم وجود مراكز متخصصة للتدريب -۲ ۲.۳۱٤ ۲.۱۲۰ ۲.۱٤۷ ۱.۹۳۱ نقص اإلرشادات الخاصة بالمشروعات الصغيرة -۱
 ۲.۳۰۲ ۲.۳۳۰ نقص المستثمرين المتخصصين -۳
 ۲.۲٥۰ نقص المستشارين المتخصصين -٤

۲.۱۱۳ 

۲.۰۸۹ 

۲.۰۸۹ 

 سويقمشكالت خاصة بالت -ز
 ۲.۰۲۹ ۱.۹۳۱ ندرة المعلومات عن األسواق ( العرض والطلب)-۱
 ۱.۹۷۸ ۲.۰۷۷ ضعف الخبرة فى مجال تصدير المنتجات -۲
 ۱.۹۲۸ ۲.۳۳۰ ضعف المهارات التسويقية -۳
 ۲.۰٥۹ ۲.۲٥۰ عدم توفر المعارض الدائمة و المؤقتة -٤
 ۲.۳٤۲ ۲.۳٤۰ عدم إستقرار أسعار السوق -٥
 ۲.۲٥۲ ۲.٥۹٥ رتفاع تكلفة المنتجإ -٦
 ۱.۹۳۹ ۱.۸٦۳ قلة منافذ التسويق -۷
 ۲.۱۹۱ ۱.۸۳۲ طول السلسلة التسويقية و إنخفاض ربح المنتج -۸
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مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى تعوق دور النوع اإلجتماعى فى المش�روعات الص�غيرة للح�د م�ن الفق�ر  .٥جدول 
 ى تحد من قدرة المشروع على تحسين مستوى معيشتهمالمشكالت الت حل وكذلك

 الرجال المقترحات

 

 النساء

 )%( عدد )%( عدد

مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى تعوق النوع اإلجتماعى فى المشروعات الصغيرة للحد  -أ
 من الفقر

معاملتها مثل الرجل قيام الدولة بإرشاد المجتمع على تغيير نظرته عن تعليم المرأة وعملها و -۱
فى إقامة المشروعات وهذا يتطلب تفعيل بعض المنظمات الحكومية والمنظمات األهلية إلرشاد 

 المجتمع على أن المرأة هى نصف المجتمع 

 

۱۹۱ 

 

۱۰۰ 

 

۹۹ 

 

۱۰۰ 

تشجيع المرأة الريفية من خالل وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة على أهمية  -۲
 ۸۰.۸ ۸۰ ٥۲.٤ ۱۰۰ مة المشروعات الصغيرةدورها فى إقا

عمل دورات تدريبة خاصة للنساء عن كيفية إدارة المشروعات الصغيرة التى ال تستطيع  -۳
 ٦۰.٦ ٦۰ ۲٦.۲ ٥۰ المرأة القيام بها و التى تزيد من الدخل بشكل ملحوظ

ستوى مقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى تحد من قدرة المشروع تحسين على م -ب
 معيشتهم

تسهيل إجراءات حصول الشباب على قروض لعمل مشروعات صغيرة مع إعفائهم من الفائدة  -۱
 ٥۹.٦ ٥۹ ۷٥ ۱٤٤ على القرض وزيادة فترة سداد القرض

 ٥٤ ٥۳ ۹۰ ۱۷۲ رفع الضرائب على المشروعات الصغير -۲

 ۳٥.٥ ۳٥ ۳٤.٦ ٦٦ إقامة المعارض لتسويق المشروعات الصغيرة -۳

 ۱۹.٦ ۱۹ ۲۳.۰۳ ٤٤ ةبير العمالة الفنية المدرتوف -٤

 ۲۰.٦ ۲۰ ۱٥.۷ ۳۰ مساهمة الدولة فى تصدير منتجات المشروعات الصغيرة للخارج -٥

 ۲۷.٦ ۲۷ ٤۹.۸ ۹٥ ستخدمة فى المشروعات الصغيرةصة لصيانة األجهزة والمعدات المتوفير مراكز متخص -٦

تقليل سعر مع زيادة فترة سداد القرض وقرض  تقليل اإلجراءات المطلوبة للحصول على -۷
 ۳۱.٦ ۳۱ ۲۰.۹ ٤۰ الفائدة

 ۲۹.۲ ۲۹ ۲۱.۹ ٤۲ دعم الدولة للمشروعات الصغيرة بطاقة اإلحتياجات المطلوبة إلقامة المشروع -۸

الخبرة  باسكتذلك السويق منتجات المشروعات الصغيرة وعمل دورات تدريبية للعمالة عن ت -۹
 ۱٦.۲ ۱٦ ۱۹.٤ ۳۷ يق المنتجات و المهارة فى عملية تسو

 ۳۸.٤ ۳۸ ۱۷.۳ ۳۳ إهتمام الدولة بوضع قيود رقابية على السعر فى األسواق ۱۰

 ۳۰.۳ ۳۰ ۱٦.۷ ۳۲ وضع قوانين و تشريعات خاصة بالمشروعات الصغيرة -۱۱

 ۲۳.٤ ۲۳  ۳۰ تسهيل إجراءات األمن الصناعى على المشروع -۱۲

والغاز للمشروعات الصغيرة كحافز ألصحاب المشروعات  خفض أسعار المياه و الكهرباء -۱۳
 ٤۰ ٤۰ ۸۰ ۱٥۳ الصغيرة على اإلستمرار فى المشروع 

 ۲۰.۱ ۲۰ ۱۳.۱ ۲٥ العمل على تغيير نظرة الشباب عن العمل الخاص وعدم التمسك بالعمل الحكومى  -۱٤

ى تحقق أرباح و الت توفير قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة توضح فيها المشروعات -۱٥
 ۳.۰۳ ۳ ۱۸.۳ ۳٥ والمشروعات التى توقفت و أسباب فشلها مازلت مستمرة

ة فى صورة ومساعدتهم على إقامة المشروعات الصغير قيام المستثمرين بتمويل الشباب -۱٦
 ۱۰.۱۰ ۱۰ ۱۰.٥ ۲۰ وجود نسبة قليلة لهم من الربح و ذلك كبديل عن قروض الدولة قروض ميسرة الدفع مع 

هتمام وسائل اإلعالم بالمشروعات الصغيرة و إلقاء الضوء على أهمية و دور اضرورة  -۱۷
 ٥.۱ ٥ ٥.۲ ۱۰ بالريف المشروعات الصغيرة
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إجراءات حص�ول الش�باب عل�ى ق�روض لعم�ل مش�روعات 
فت�رة صغيرة م�ع إعف�ائهم م�ن الفائ�دة عل�ى الق�رض وزي�ادة 

راك�ز ، بينما ك�ان ت�وفير م%۷٥سداد القرض بنسبة تكرار 
متخصص���ة لص���يانة األجه���زة و المع���دات المس���تخدمة ف���ى 

% أم����ا بالنس����بة لمقترح����ات ٥۰المش����روعات الص����غيرة 
اإلن��اث فل��م يختل��ف كثي��را ع��ن أه��م مقترح��ات  اتالمبحوث��

ال��ذكور حي��ث ك��ان أه��م المقترح��ات ه��ى تقلي��ل اإلج��راءات 
المطلوبة للحصول على قرض مع زيادة فترة سداد القرض 

لض��رائب ع��ن المش��روعات رف��ع ا%  ٥۹.٦بنس��ب تك��رار 
، ثم خفض أسعار المي�اة والكهرب�اء والغ�از %٥٤الصغيرة 

للمشروعات كحافز ألصحاب المشروعات على اإلستمرار 
 %.٤۰فى المشروع بنسبة تكرار 

 توصيات البحث
 :يتضمن هذا البحث مجموعة من التوصيات كما يلى

ت ضرورة قي�ام الدول�ة بت�وفير ال�دعم الك�افى للمش�روعا -۱
الص���غيرة وذل���ك به���دف تحقي���ق التنمي���ة اإلقتص���ادية و 

 .اإلجتماعية، ومن هذه التنمية حل مشكالت الفقر

 ال�ذكور واإلن�اث يجب أن تتحقق العدالة بين الفقراء م�ن -۲
ف��ى إقام��ة المش��روعات الص��غيرة و ذل��ك بزي��ادة تفعي��ل 

 والمؤسس���ات الديني���ة والتعليمي���ة دور وس���ائل اإلع���الم
عى ف��ى الحق���وق و الواجب���ات م���ن بنش��ر الت���وازن الن���و

 .المنظور الدينى والثقافى

، الب��د م��ن قي��ام وس��يع قاع��دة المس��تفيدين م��ن الق��روضلت -۳
مؤسس��ات تموي��ل المش��روعات الص��غيرة عل��ى تخف��يض 
مع��دالت الفائ���دة الت��ى تعتب���ر أح���د أه��م معوق���ات إقام���ة 

 .المشروعات الصغيرة

ض أهمي��ة قي��ام الحكوم��ة بإنش��اء مؤسس��ة لض��مان الق��رو -٤
 المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة.

تحدي���د مص���ادر جدي���دة ل���رؤوس األم���وال ل���دعم ه���ذا  -٥
الص��ناعة والمتمثل��ة ف��ى اإلس��تثمار، فاإلس��تثمار يك��ون 
أفض����ل وس����يلة يلج����أ إليه����ا مح����دودى ال����دخل إلقام����ة 
مش��روعاتهم الص��غيرة م��ع مراع��اة أن تك��ون الق��روض 

 .ذات شروط ميسرة فى السداد

زمات اإلنت��اج م��ن قب��ل أس��عار مس��تلوض��ع قي��ود لض��بط  -٦
 .لتيسير إقامة المشروعات الصغيرة وذلكالدولة 

 المراجع

ش��اريع الص��غيرة ف��ى دور الم .)۲۰۰۹أب��و الفح��م ، زي��اد (
البطالة فى العالم العربى، مؤسس�ة محم�د مكافحة الفقر و

، وم ، مؤسسة ثقاف�ة للنش�ر والتوزي�عبن أل راشد أل مكت
 الطبعة األولى.

تجرب���ة المغ���رب ف���ى إدم���اج  .)۲۰۱۰( نه���اشإ ،الحس���ين
الم��ؤتمر ال��دولى الم��رأة ، ميزاني��ةمقارب��ة اإلجتم��اعى بال

الشباب فى التنمية العربية ، المعهد العربى للتخط�يط ، و
 مارس. ۲٤ -۲۲جمهورية مصر العربية ، 

البرن��امج اإلنم��ائى لألم��م المتح��دة ومعه��د التخط��يط الق��ومى 
، ش��باب مص��ر بن��اة  لبش��ريةتقري��ر التنمي��ة ا .)۲۰۱۰(

 .۲۸۳ – ۲٦٦، مستقبلنا، مصر

واق��ع مش��روعات  .)۲۰۱۱( الخش��مى، س��ارة ص��الح عي��ادة
ورق��ة  .األس��رة المنتج��ة ف��ى المملك��ة العربي��ة الس��عودية

عم��ل مقدم��ة إل��ى ن��دوة أفض��ل الممارس��ات المهني��ة ف��ى 
مج���ال الب���رامج التنموي���ة الموجه���ة لتحس���ين األح���وال 

ة اإلجتماعي��ة ، جامع��ة المعيش��ية للفق��راء ، كلي��ة الخدم��
األمي���رة ن���ورة بن���ت عب���د ال���رحمن ، المملك���ة العربي���ة 

 .السعودية

خص��ائص الفق��راء ف��ى . )۲۰۱۲، محم��د محم��د (الخ��والنى
، كلي�ة الزراع�ة ، جامع�ة مجلة العلوم الزراعي�ة  .مصر

  .٥:   ۳، المنصورة

الحق�����وق  .)۱۹۹۹( اإلجتم�����اعىالمجل�����س اإلقتص�����ادى و
، لجنة حقوق اإلنس�ان .الثقافيةواإلجتماعية اإلقتصادية و

 .يناير ۲۹األمم المتحدة ،الدورة الخامسة والخمسون ، 

الرض��ا  .)۲۰۱۱، أحم��د ب��ن س��عيد س��الم مليك��ان (المش��يخى
ين ف��ى المديري��ة العام��ة ال��وظيفى ل��دى اإلداري��ين الع��امل

، قس�م رس�الة ماجس�تير .التعل�يم بمحافظ�ة ظف�ارللتربية و
، كلي���ة العل���وم واألداب،  راس���ات اإلنس���انيةالتربي���ة والد
 .، الجمهورية العربية اليمانيةجامعة نزوى

خص�ائص فق�ر الم�رأة ف�ى  .)۲۰۱۲الناجم ، مجي�دة محم�د (
المجتمع الس�عودى م�ن المنظ�ور الن�وعى دراس�ة مطبق�ة 
عل��ى المس��تفيدات م��ن الجمعي��ات الخيري��ة ف��ى المنطق��ة 

، جامع�ة مجلة العلوم اإلجتماعي�ة، كلي�ة األداب .الشرقية
 .۱۲ :  ۳، الملك سعود

جاسنت إبراهيم وبركات، محمد محمود ، مجدى على يحي 
المس�اواة ف�ى الن�وع اإلجتم�اعى كأح�د  .)۲۰۰٥ريحان (

المرام��ى المرتبط��ة بأه��داف التنمي��ة ف��ى األلفي��ة الثالث��ة 
ين فرعيتين بمحافظتى القليوبي�ة (دراسة مقارنة بين ثقافت

اإلجتماعي�ة ية ومجل�ة العل�وم اإلقتص�اد ،الوادى الجدي�دو
 .٦ : ۲، ، كلية الزراعة، جامعة المنصورةالزراعية

 .)۲۰۰۹( ش���يرين م���اهر واك���دو، س���ناء ش���حاته بط���رس
المعوقات التى تمنع الشباب الريفى من تنفيذ مشروعات 

مجل��ة العل���وم  ،ص��غيرة ب��بعض ق���رى محافظ��ة أس���يوط
 .٥: ۳٤، ، جامعة المنصورةالزراعية ، كلية الزراعة

وزارة  .)۲۰۱۲مع صندوق التنمية المحلي�ة ( دليل  التعامل
، ، جه��از بن��اء وتنمي��ة القري��ة المص��ريةالتنمي��ة المحلي��ة

 .صندوق التنمية المحلية

). مفه��وم ۲۰۰۱ص��ندوق األم��م المتح��دة اإلنم��ائي للم��رأة (
الن��وع االجتم��اعي ، الوح��دة األول��ى، المكت��ب اإلقليم��ي 

 .٤للدول العربية ، ط
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دراس����ة إقتص����ادية  .)۲۰۰۱( عب����د الغف����ار، محم����د س����الم
رسالة ماجستير،  .لمحددات تنمية المشروعات الصغيرة

 .، جامعة المنصورةكلية الزراعة

 .)۲۰۱۲( ماضى محم�دو عكرش، أيمن أحمد محمد حسين
قياس وتشخيص الفقر البشرى والعمرانى ب�بعض تواب�ع 

المجل�ة . محافظة الشرقية (الدراس�ة األول�ى)إحدى قرى 
، المركز القومى للبحوث اإلجتماعية ةاإلجتماعية القومي

 والجنائية.

الرض���ا ال���وظيفى  .)۲۰۰۸، إين���اس ف���ؤاد ن���واوى (فلمب���ان
تنظيم��ى ل��دى المش��رفين الترب��ويين عالقت��ه ب��اإللتزام الو
المش��رفات التربوي��ات ب��إدارة التربي��ة والتعل��يم بمدين��ة و

قس��م اإلدارة التربوي��ة  ،رس��الة ماجس��تير .مك��ة المكرم��ة
، جامع��ة أم الق��رى ، المملك��ة ة التربي��ةوالتخط��يط، كلي��

 العربية السعودية.

مش��روعات ال .)۲۰۰۷كم��ال جم��ال ال��دين (و، س��يد كاس��ب
، مش��روع الط��رق المؤدي��ة الص��غيرة اف��رص والتح��ديات
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ABSTRACT 
The current study aimed to identify the problems constraint the effectiveness of the gender 

role in small enterprises to reduce poverty in accordance with the males opinion and females 
opinion, identify the problems constraint the small enterprises ability to improve the living 
standard for the respondents in accordance with the males and females opinion, the study also 
aimed to identify males and females solution for reducing the problems that constraint the 
effectiveness of the gender role in small enterprises to reduce poverty and for problems 
constraint the small enterprises ability to improve the living standard for the respondents. To 
achieve these goals records had used to obtain the loans takers from the construction and 
development of villages management and with the help of employees in the administration, it 
was identified three villages: first village (Alasaidah village-Deyarb Negm district) which 
represents the highest village holds a small progects loans, the village second is (Twihar 
village- Abu Hammad district) whih represents the village with Medium number of holders of 
projects loans, and less village members obtaining the loans is(Shinbarh village- Zagazig 
district), it was also identified the human field of the current study size by about 290 
respondents then the respondents divided into two categories of respondents, male category 
and totaled 191 respondents, and female category and amounted to 99 respondents, was also 
used regular random method in the choice of vocabulary in order to choose the heads of 
families of those in charge of small enterprises management, and collected field data by 
questionnaire by personal interview in the period from June 2015 to August 2015, and used 
the following statistical methods: frequencies, percentages , and the weighted average. The 
main results of this study: that the most important problems that hinder the role of Gender in 
small projects to reduce poverty according to the opinion of  male is the group problems 
related to the field of public activity in the village with weighted average 1.920, followed by 
problems group related to the field of the nuclear family with an weighted average 1,665 , 
while according to females the most important problems were a group problems related to the 
field of rural family with an weighted average 2.08 and then set the problems related to the 
field of public activity with weighted average 1.973, with regard to the most important 
problems that limit the project's ability to improve the standard of living of the respondents 
according to the opinion of  males the most important problems are: the problems of financing 
and lending with weighted average of 2.418, and the problems related to employment with 
weighted average of 2.171, while for female opinion the most important problems are: the 
problems related to funding and lending with weighted average of 2.632, then the problems 
related to the technical aspects of production with weighted average of 2.314. 

Key words: Gender, small enterprises, poverty, proplems, Egypt. 
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