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 سيكط، مصر.بأسيكط، جامعة األزىر، أ

 MedhatZaid@azhar.edu.egالبريد االلكتركني: 

استيدفت الدراسة التعرؼ عمػ  أداء الجمعيػات األىميػة فػي تػكفير التمكيػؿ، كالتػدريب، كاإلمكانيػات 
المادية، كالتكجيو، كالتسكيؽ، ككذلؾ في تػكفير مشػركعات تبل ػـ احتياجػات السػكؽ، كتحاػؽ رضػا 

ة لتحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجػة، باإلضػافة لتحديػد األسر المنتجة، كمؤشرات الدراس
المعكقات كالماترحات، كأىـ المؤشرات التخطيطيػة المستخمصػة لتفعيػؿ أداء الجمعيػات األىميػة فػي 
تحسػػيف المشػػركعات الصػػغيرة لؤلسػػر المنتجػػة فػػي ضػػكء التغيػػرات الناتجػػة عػػف سياسػػات اإلصػػبلح 

رية الفايرة كمحدكدة الدخؿ ، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ منيج االقتصادم، كخاصة عم  األسر المص
المسػ  االجتمػػاعي الشػامؿ ألعضػػاء مجػػالس اإلدارة كالعػامميف بتمػػؾ المشػركعات كعينػػة لمدراسػػة ، 

أف  -كذلؾ لمبل مة ىذا المػنيج لػنمط الدراسػات الكصػفية ، كقػد تكصػمت الدراسػة لمنتػا ج التاليػة: 
في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسػر المنتجػة قػد جػاءت بمعػدؿ مؤشرات أداء الجمعيات األىمية 

أف معكقات أداء الجمعيات األىمية في تحسػيف المشػركعات الصػغيرة لؤلسػر المنتجػة  -)متكسط(. 
أف ماترحػات تفعيػؿ أداء الجمعيػات األىميػة فػي تحسػيف المشػركعات  -قد جاءت بمعدؿ )مرتفػ،(. 

 ؿ )مرتف،(. الصغيرة لؤلسر المنتجة قد جاءت بمعد

الكممػات المفتاحيػػة: التخطػػيط، الجمعيػػات األىميػػة، تحسػػيف المشػػركعات الصػػغيرة، األسػػر المنتجػػة، 
 سياسات اإلصبلح االقتصادم.
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abstract: 
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The study aimed to identify the performance of NGOs in providing 

financing, training, material capabilities, guidance, and marketing, as 

well as in providing projects that suit the needs of the market, and 

achieve the satisfaction of productive families, as study indicators to 

improve small projects for productive families, in addition to identifying 

constraints and proposals, and the most important planning indicators 

drawn To activate the performance of NGOs in improving small 

projects for productive families in the light of changes resulting from 

economic reform policies, especially for poor and low-income Egyptian 

families, through the use of a comprehensive social survey method 

Members of boards of directors and employees of such projects as a 

sample to study, so this approach is appropriate for the pattern of 

descriptive studies, the study found the following results: - that the 

performance of NGOs in improving the indicators of small projects for 

productive families have come at a rate (average). - The obstacles to the 

performance of NGOs in improving the small projects of productive 

families have come at a (high) rate. - The proposals to activate the 

performance of NGOs in improving small projects for productive 

families came at a (high) rate. 

Keywords: planning, NGOs, small business improvement, productive 
families, economic reform policies 
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 مدخؿ إل  مشكمة الدراسة:   :أكالن 
تعد التنمية ضركرة مف الضركرات المجتمعية المعاصرة، كمطمبنا أساسينا 
لممجتمعات النامية بكصفيا الكسيمة المأمكلة لعبكر كتخطي عابة التخمؼ، كمحاكلة 

  (4)متادمة، كتحايؽ فرص الحياة الكريمة لمبشر في فترة زمنية مناسبةالمحاؽ بالدكؿ ال
ذا كاف العنصر البشرل يعد أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في التنمية، فإف المجتم، المصرم  كا 
يجاد الطاقات الكاعية بأصكؿ العمؿ  يأخذ عم  عاتاو مس كلية تنمية المكارد البشرية، كا 

ع  إل  تحايؽ مكانة متادمة عم  الصعيديف العالمي كاإلنتاج خاصة كأف المجتم، يس
كيعد مشركع األسر المنتجة مف أىـ المشركعات االجتماعية ذات الطبيعة ، (9)كاإلقميمي

االقتصادية التي تيدؼ إل  تنمية المكارد البشرية مف خبلؿ تنمية المكارد االقتصادية 
ا خدماتو  لشباب الخريجيف مف خبلؿ لؤلسر المنتجة محدكدة الدخؿ، كما يادـ أيضن

حصكليـ عم  قركض مالية، كتكفير التدريب التحكيمي البلـز ليـ، م، استثمار كافة 
، كىي مشركعات ترتبط  (3)المكارد كالخدمات البي ية التي تساعد عم  تحايؽ تمؾ األىداؼ

ا بالجانب االقتصادم االجتماعي، مف خبلؿ عمميا عم  تعزيز مشاركة العا بلت  أيضن
ألسر مف الرجاؿ كالنساء كالشباب، كبار أك صغار، كتكفر ليـ فرص لمعمؿ، كما تسيـ كا

في تعب ة مدخرات تمؾ األسر بشكؿ ال يتحاؽ مف خبلؿ كسا ؿ أخرل، كما تنشر الكعي 
بالصناعات الصغيرة في جمي، مناطؽ البمداف النامية كقراىا كاريافيا كمدنيا الكبيرة عم  

ركعات الكبرل التي ترتكز في بعض المدف الكبرل بيذه البمداف، السكاء، كذلؾ بعكس المش
كلذا فإف استمرار العمؿ عم  تطكير تمؾ المشركعات يسيـ في تحايؽ التكازف االقتصادم 

، كمف ثـ تعد المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة رافدنا (1)االجتماعي المنشكد بالمجتم،
ة مف أىـ المشركعات التنمكية الستغبلؿ مف أىـ ركافد االستثمار في البشر، ككاحد

الطاقات البشرية المعطمة أك التي يحتمؿ تعطميا لكثير مف األسباب لدل العديد مف األسر 
المصرية كمككناتيا المختمفة، كخاصة في ظؿ تمؾ المرحمة الراىنة التي يعيشيا المجتم، 

لفايرة كاألشد فارنا مف المصرم، كما تعانيو طباات عديدة بالمجتم، كخاصة المتكسطة كا
البطالة كانخفاض مستكل المعيشة، كعدـ الادرة عم  إشباع االحتياجات األساسية، كىك 
ما ارتبط بعكامؿ اقتصادية كاجتماعية عديدة منذ الارف الماضي، كانتياج الدكلة سياسات 

م، الخصخصة كاالنفتاح االقتصادم، كما ترتب عمييا مف آثار عم  مختمؼ قطاعات المجت
كمناطاو الجغرافية، بشكؿ عاـ، كمحافظات الصعيد عم  كجو الخصكص، كبالتالي فاد 
أصبحت ىناؾ ضركرة ممحة لبلىتماـ بتحسيف تمؾ المشركعات كإحدل اآلليات الرا دة لمحد 
مف الفار كالبطالة كتدني مستكل الدخؿ لمكثير مف األسر المصرية، كال سيما كأنيا ال 

مكانيا ت مادية ضخمة، كال عمالة كثيفة، كال تكنكلكجيا معادة كما تتسـ تحتاج لمكارد كا 
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بادرتيا عم  التأقمـ م، األكضاع االقتصادية كاألنماط االنتاجية التي تتطكر بتطكر 
 المجتم، باستمرار.

خاصة كأف المجتم، المصرم كغيره مف المجتمعات النامية قد تعرض لمعديد مف 
ياسات اإلصبلح االقتصادم المختمفة كالتي أدت في األحداث كالمتغيرات الناتجة عف س

مجمميا إل  ارتفاع معدالت الفار كالبطالة، كتزايد نسب العاطميف عف العمؿ بمختمؼ 
محافظات الجميكرية بشكؿ عاـ، كمحافظات الصعيد بشكؿ خاص، حيث بمغ معدؿ البطالة 

يف عف العمؿ : مف مجمكع السكاف، كما بمغ عدد العاطم49ـ حكالي 9147في عاـ 
: مف مجمكع 41‚6ـ حكالي 9148عاطؿ، بينما بمغ معدؿ البطالة في عاـ  3‚91111

عاطؿ مف حجـ قكة العمؿ التي بمغت  9‚967111السكاف، كبمغ عدد العاطميف عف العمؿ 
، ذلؾ في الكقت 97‚968111ـ بمغت 9148ـ، كفي عاـ 9147عاـ  99‚486111

: مف 39‚5ـ إل  9147/9148العاـ المالي  الذم كصمت فيو معدالت الفار بنياية
، كما بمغت نسبة 9145/9146: لمعاـ المالي 97‚8إجمالي عدد السكاف في ماابؿ 

سنة  45كنسبة الشباب مف الجنسيف مف  لمحضر، 19‚9: ماابؿ 57‚6سكاف الريؼ 
سنة حكالي  99 – 45: مف السكاف، كالشباب مف الجنسيف مف 31‚9فأكثر حكالي 

ا كصمت نسبة السكاف في سف العمؿ مف : مف 96‚8 سنة                   61 – 45السكاف، أيضن
،  ىذا باإلضافة (5): طبانا لبيانات الجياز المركزم لمتعب ة العامة كاإلحصاء 64‚9حكالي  

إل  أف تدعيـ مشاركة األسر بشكؿ عاـ، كالمرأة عم  كجو الخصكص تعد استثمارنا لنصؼ 
مجتم،، كضركرة اساسية لتحايؽ التنمية الشاممة كالمستديمة كالتادـ الطاقة البشرية بال

لممجتم،، كىي غاية في األىمية كمطمب ضركرم لتنمية المجتمعات ذات الطبيعة الريفية، 
كالتي ىي في أمس الحاجة الستثمار كؿ مكاردىا المالية كالمادية كالبشرية لتحايؽ التادـ 

ا، كعم  الرغـ مف اإليماف بيذه الحاا ؽ، إال أف كالنمك كتحسف مستكل معيشة أفرادى
إسياـ المرأة الفعمي في ش كف المجتم، الذم نعيش فيو ضعيؼ، كقد يككف منعدـ في 

كلاد أجمعت اآلراء عم  األىمية المتعاظمة  (6)المجتمعات الريفية ألسباب متعددة
ة التنمية كاالقتصاد لممشركعات الصغيرة )لؤلسر المنتجة( كإحدل اآلليات الداعمة لعممي

الاكمي سكاء في الببلد النامية، أك المتادمة، كبخاصة في ظؿ االحتياج المتزايد لمزيد مف 
فرص العمؿ المنتجة، كلما ليا مف دكر حيكم في الحد مف مشكبلت البطالة كاإلسياـ 

ة ، فضبلن عف أىميتيا لكاف(7)بنسبة كبيرة في الناتج المحمي لمعظـ اقتصاديات العالـ
عداد  األنشطة اإلنتاجية كالخدمية، كتغطية جزء كبير مف احتياجات سكؽ العمؿ المحمي كا 
العمالة الماىرة، كاستيعاب الاطاع األكبر منيا لدل قطاعات السكاف المتنكعة بمختمؼ 
المجتمعات، كما تعد المككف األساسي في ىيكؿ اإلنتاج كاالقتصاد، كتطكير التكنكلكجيا، 

المحمية كىك األمر الذم يمكف أف يدف، بتمؾ المشركعات إل  مكاقؼ كفنكف اإلنتاج 
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، كلذا فاد أشارت العديد مف الدراسات الساباة إل  أىمية المشركعات (8)تنافسية جيدة 
الصغيرة لؤلسر المنتجة في عممية التنمية كالتحسيف المستمر لمؤشراتيا، كمنيا دراسة 

  دكر الصناعات الصغيرة لؤلسر المنتجة في ـ( كالتي أكدت عم9119)نبيمة الكرداني 
امتصاص الطاقات البشرية  المعطمة لؤلسر، كتحكيؿ المنازؿ لكحدات إنتاجية باستثمار 
كتدريب أفراد األسر كتنمية قدراتيـ عم  اإلنتاج كالصناعات البي ية كاليدكية، كما أكدت 

ية لؤلسر كمنيا اتجاه تغير نتا جيا عم  عدة أنماط لمتغمب عم  الايـ االقتصادية السمب
األفراد نفسينا، كتأثير التكنكلكجيا عم  الايـ، مف خبلؿ فحص بعض المشاري، البحثية، 
كأظيرت أف معكقات ذلؾ ىي بعد مكاف التدريب، كعدـ تركيز المتدربات عم  إتااف 

، كأكصت الميارات، كعدـ تكفر التمكيؿ كاإلمكانيات المادية ككذلؾ األجيزة البلزمة لمتدريب
الدراسة بضركرة االعتماد عم  الصناعات كالخامات السا دة بكؿ منطاة كالتكس، فييا، 
كتاديـ المعمكمات كالمعكنة الفنية لممشتغميف بالصناعات، كتكثيؼ برامج التدريب، كتيسير 

 .(9)تسكيؽ المنتجات بالمعارض كاألسكاؽ الدا مة كالمكسمية
( أف مشركعات األسر المنتجة تامؿ مف ـ9111كما بينت دراسة )أميرة أحمد 

معدؿ البطالة لمخريجات مف خبلؿ تنفيذ مشركعات صغيرة بالمنازؿ كتركيزىا عم  
: مف عينة البحث تيتـ 37‚5الصناعات العادية لتحسيف الدخؿ، كما أكدت نتا جيا أف 

: بتجميؿ المساكف، كأف أىـ أسباب 36: بمجاؿ الخياطة، ك59بمشركعات التغذية، ك
االتجاه نحك ىذه المشركعات ىك عدـ كجكد كظا ؼ، كزيادة احتياجات األسرة، كالرغبة 
في زيادة الدخؿ، كأكصت الدراسة بإنشاء مجمعات لعرض منتجات المشركعات الصغيرة 
لؤلسر المنتجة، كمراكز متخصصة لمعمؿ المنزلي بما يتكافؽ م، احتياجات سكؽ 

ا أشارت دراسة )خديجة (41)العمؿ ـ( إل  أف أسباب فشؿ المشركعات 9115خضر ، أيضن
الصغيرة لؤلسر المنتجة ىي عدـ حصكؿ األسر عم  كؿ ماكمات المشركع، كالفشؿ في 

: فاط استطاع أصحابيا ادخار أمكاؿ بعد تنفيذ 6‚4اإلدارة، مما أدل إل  أف نسبة 
لزكاة، : عف اإلنتاج، كأكصت الدراسة بزيادة التمكيؿ كخاصة مف ا96المشركع، كتكقؼ 

كتمميؾ ماكمات المشركعات لؤلسر، كاستمرار المتابعة كاإلشراؼ عم  المشركعات، كتكفير 
الخبرة الفنية لمجيات المشرفة، كتعاكف لجاف التمكيؿ أك الزكاة المحمية م، أصحاب 
المشركعات كمراكز البحكث لرصد حاالت الفار، كالتركيز عم  المشاري، المجمعة لؤلسر 

 ،(44)مات كعكا د اقتصادية مرتفعةلما ليا مف ماك 
ـ( أف مشركعات األسر المنتجة تسيـ 9117كما بينت دراسة )بركات محمكد 

بنسب متكسطة في الحد مف الفار لؤلسر المستفيدة مف خبلؿ مؤشرات تحسيف مستكل 
: مف ىذه 45المعيشة كالدخؿ كتحايؽ مستكل الكفاية لمحاجات األساسية، كأف 
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مشاكؿ الحصكؿ عم  الكسطاء، كضعؼ المخصصات المالية،  المشركعات تكقؼ بسبب
كعدـ تكفر الخبرات لدل األجيزة المعنية كالعامميف كخاصة في المتابعة الميدانية، كضعؼ 

ا أظيرت دراسة )ىيا (49)آليات التدريب كالتسكيؽ، كالتخطيط كالمتابعة لممشركعات ، أيضن
ـ تمكيف المرأة اقتصادينا كاجتماعينا، ـ( أف برامج األسر المنتجة عززت مفاىي9144عمي 

كدكرىا التربكم، كزيادة اإلنتاجية، كتطكير الميارات، كأف مكاصفات مشركعات األسر 
المنتجة بسيطة، كقميمة التكمفة، كتتمحكر حكؿ المشاري، التاميدية، نتيجة ضعؼ كتاط، 

دراسة بزيادة الدعـ التمكيؿ كضعؼ المتابعة كالتكجيو مف قبؿ األجيزة المعنية، كأكصت ال
المالي الحككمي كاألىمي كالخاص ليذه المشركعات، كتكثيؼ برامج التكعية بأىميتيا 
لممس كليف كاألسر، كعاد دكرات تدريبية لمعامميف بمجاؿ المشركعات الصغيرة، كتكفير 

 .(43)المكظفيف المؤىميف، كالمدربيف اإلكفاء، كدراسات الجدكل لممشركعات
ـ( أف ارتفاع معدالت الفار كالبطالة 9149أحمد صال  كما أكدت دراسة )

كضعؼ أداء المؤسسات االقتصادية العربية، أىـ أسباب االتجاه نحك مشركعات األسر 
المنتجة كظيكرىا، كالتشجي، المعنكم ليا، إال أف تمؾ المشركعات تعاني مف انخفاض 

كناص الخبرات كضعؼ المخصصات المالية، كاناطاع التمكيؿ، كصعكبة التسكيؽ، 
التنظيمية، كضعؼ كفاءة المؤسسات المعنية بيا، كضعؼ النمك المعرفي كالميني 

ا بينت دراسة )ماجد سمراف (41)لممس كليف عف إدارة تمؾ المشركعات ـ( أف 9148، أيضن
برامج األسر المنتجة اسيمت بزيادة دخؿ المستفيديف بمعدؿ متكسط في فرص التشغيؿ، 

عدالت الفار متكسط، ككذلؾ في تحسيف اإلدارة المالية، إال أنيا كأف إسياميا في خفض م
تسيـ في تنمية اقتصاديات األسر، كأكصت الدراسة بضركرة التسكيؽ الجغرافي 
لممشركعات، كاإلعبلف عف أىميتيا عبر كسا ؿ اإلعبلـ المختمفة، كزيادة األنشطة البحثية 

كزارات، كزيادة التمكيؿ لمشركعات األسر لتحسينيا باستمرار بالجامعات كمراكز البحكث كال
 .(45)المنتجة في المحافظات كالارل ذات االحتياج

إل  أف المشركعات الصغيرة لؤلسر  (Maksim 2011)كما أشارت دراسة 
كالشباب، كاألعماؿ المدعمة مف المنظمات المجتمعية لمرعاية داخؿ الحيز العمراني لممدف 

ة المنافسة، كارتفاع في حجـ اإلنتاج كمستكياتو، أدت إل  زيادة فرص العمؿ، كزياد
كتحايؽ االستارار االقتصادم لؤلسر بالمدف، كفي النمك االقتصادم، كدرجة التحضر، كأف 

ا (46)الحككمات تشج، المنظمات عم  تنفيذ ىذه المشركعات نتيجة لعكا دىا المتميزة ، أيضن
ة لتأكيد حؽ العمؿ لمراغبيف أف المشركعات الصغيرة فرص (Yukiko 2011)أكدت دراسة 

فيو كتنمية الادرات بشكؿ يتفؽ م، تطكر سكؽ العمؿ، كأف مستكل  الثاافة كالسف 
قباليـ عم  مشركعات معينة أك إقامة  كالتعميـ لممستفيديف يؤثر في اتجاىاتيـ كا 

كما أشارت دراسة )بياف ، (47)مشركعات صغيرة، أك السعي المستمر لزيادة حجـ األعماؿ
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ـ( إل  أف المشركعات الصغيرة ترتبط بجيات إشرافية كالكزارات كالمانحيف، 9116حرب 
كتعاني مف غياب العبلقات التنسياية بيف تمؾ الجيات لتككيف رؤية شاممة حكليا، كضعؼ 
، كما أف قدرات العامميف تعكس جيبلن  تحفيز نشاطيا، ككثرة الجكانب اإلدارية كالرسـك

عة النشاط االنتاجي، كأكصت الدراسة بتطكير التشريعات بأساليب العمؿ اإلدارم كطبي
كالاكانيف، كتدريب المكارد البشرية بالمنظمات كتأىيميا لمتعامؿ م، المستفيديف كدراسة 
احتياجات سكؽ العمؿ كتطكير نظاـ تسديد الاركض لتخفيؼ معاناة أصحابيا، 

البلزمة لمتفاعؿ م، كمساعدتيـ عم  تسكيؽ منتجاتيـ كالحصكؿ عم  المكاد األكلية 
احتياجات السكؽ، نتيجة لضعؼ الادرة التنافسية ليذه المشركعات م، الشركات كالكسطاء 

 .(48)التجاريكف
ا أظيرت دراسة  أف مشركع التطكير الزراعي  (Kock & Krsher 2010)أيضن

مف خبلؿ المن  الصغيرة لؤلسر االفغانية مف قبؿ المؤسسات المركزية لممشركعات 
التي تمكليا دا رة التمكيؿ العالمية األمريكية، أظير أف ىؤالء المستفيدات  الصغيرة

العامبلت في قطاع الزراعة قد أدت إل  تنمية دخكليـ الصغيرة كمشركعاتيـ، كما أنيا 
ساعدتيـ في تحسيف أحكاليـ المعيشية، كتكفير مدخرات كتكفير احتياجات أسرىـ، كقامت 

ميؾ تمؾ المشركعات الصغيرة لممستفيدات مف النساء  ألف المؤسسة بعد نجاح التجربة بتم
غالبية تمؾ المشركعات كسمعيا المنتجة تبل ـ احتياجات السكؽ كطمبات السكاف ألف 
غالبيتيا مرتبطة باإلنتاج الزراعي في أماكف تكاجدىـ حيث أف العادات ال تعزز فرص 

ـ( أف الكزارة 9114الجتماعية كما أكدت دراسة )كزارة الش كف ا، (49)عمميف خارج المنزؿ
تكفر عدة برامج لرعاية كتنمية األسرة المصرية كمف أمثمتيا برامج اإلدارة العامة لؤلسرة 
كالطفكلة كبرامج رعاية األسرة، كمشركع األسر المنتجة المسند لمجمعيات األىمية لتنمية 

ا م ف خبلؿ الخدمات المكارد االقتصادية لؤلسر المصرية محدكدة الدخؿ، كلمشباب أيضن
التمكيمية كالتدريبية كالعينية كالتسكياية كالفنية كالتكجييية المتعددة، كالمتاحة بمراكز 
إعداد األسر المنتجة باإلضافة لمخدمات الضمانية، كرعاية األسر التي تحتاج لبرامج رعاية 

 .(91)خاصة
قمة اليـر لؤلسر المنتجة بكزارة التضامف االجتماعي  كتمثؿ اإلدارة المركزية

التخطيطي كالتنظيمي عم  المستكل الاكمي لمشركعات األسرة المنتجة، كتمثؿ اإلدارات 
بمديريات التضامف االجتماعي كأجيزتيا، النكعية عم  المستكل المحمي بمحافظات 
الجميكرية مستكل الرقابة كاإلشراؼ، كما تعتبر جمعيات األسر المنتجة كالتدريب الميني 

ختمفة، ككذلؾ األعضاء مف الجمعيات األىمية بيا مستكيات تنفيذية بالمحافظات الم
لمشركعات األسر المنتجة، إال إنو تجدر اإلشارة ىنا إل  أف مشركع األسر المنتجة مف 



ـ 9149لسنة  أكتكبر( الثاني، الجزء 481جمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -621- 

دارتيا حيث تعتبر أحد المشركعات  المشركعات المتميزة، كربما الكحيدة في تخطيطيا كا 
ات األىمية العادية، كىذا اإلسناد ناتج عف الثاة الحككمية فعمينا، إال أنيا مسندة لمجمعي

التي تتمت، بيا الجمعيات األىمية لدل الدكلة، كلما ليا مف خصا ص متميزة عف الاطاع 
الخاص، كخاصة الجانب غير الربحي كالمركنة، كاإلعفاء الضريبي، كسرعة االستجابة 

شراؼ الدا ـ مف مديرية الحتياجات المجتم،، إال أف تمؾ الجمعيات تخض، لمرقابة كاإل
دارتيا النكعية المتخصصة عم  المستكييف المركزم كالمحمي،  التضامف االجتماعي كا 
كبالتالي فإف جمعية األسر المنتجة تعد مشركعنا أىمينا بإشراؼ حككمي، إال أف الجمعيات 
المسند إلييا ىذه المشركعات تنطبؽ عمييا نفس خصا ص الجمعيات األىمية المعركفة، 
كما تتمت، بنفس مزايا الاطاع التطكعي، كتخض، لماكانيف المنظمة لمعمؿ األىمي، بؿ أنيا 
ا تعاني كغيرىا مف المشكبلت التي تكاجو الغالبية العظم  مف الجمعيات األىمية في  أيضن
مصر، كلاد برزت أىمية الجمعيات األىمية عم  الرغـ مما تكاجيو مف مشكبلت في 

التغيرات المجتمعية مف مشكبلت ناتجة عف التحرر االقتصادم التعامؿ م، ما أفرزتو 
عطا يا قكل السكؽ  كتحرير التجارة، كتامص دكر الدكلة  في دعـ قطاع الخدمات كا 
كالاطاع الخاص الدكر األكبر في تحايؽ النمك االقتصادم، كالتي تتطمب منظمات فعالة 

 مؾ المشكبلت أك الحد منيا. تتمت، بالتنظيـ كالمركنة لمساعدة الدكلة في مكاجية ت
حيث أنش ت المنظمات األىمية مف أجؿ الاياـ بأدكار محددة، كتحايؽ أىداؼ 
معينة تنصب كميا في مساعدة الاطاع الحككمي في الدكلة عم  تحايؽ التنمية كحؿ 

شباع االحتياجات اإلنسانية بشيء مف االستابللية  ،كما تصاعد دكر ىذه (94)المشكبلت كا 
في عممية التنمية، كقد اتض  ذلؾ في اتجاىات النمك مف جانب، كتنكع الجمعيات 

األنشطة كمجاالت العمؿ مف جانب آخر، باإلضافة لتأكيد الدكلة عم  الدكر التنمكم ليا، 
كتأكيدنا لدكرىا في المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  (99)كاعتبارىا شريؾ في التنمية 

تمكيؿ لممشركعات كتعميؽ فكرة كثاافة العمؿ بالمجتم، المصرم، فيي تاكـ بتكفير ال
الخاص كالحر، كأداء دكر الكسيط بيف الجيات المانحة كأصحاب المشركعات الصغيرة، 
كىك يعطي الثاة كالضماف لمتماي الاركض مف الجيات المانحة، كمف خبلؿ اإلمكانيات 

األىمية كخاصة  ، كلذا فاد أكدت عم  األدكار التنمكية لمجمعيات(93)الذاتية لمجمعيات
العاممة في مجاؿ المشركعات الصغيرة العديد مف الدراسات الساباة، كمنيا دراسة )ىالة 

ـ( كالتي أشارت إل  أف الجمعيات األىمية تسيـ في  تزكيد 9118مصطف  كطارؽ لبيب 
المرأة الفايرة باالتجاىات كالميارات لمتعامؿ م، آليات سكؽ العمؿ، كما تكصمت الدراسة 

مف خبلؿ استراتيجية ر ماترح لتدعيـ دكر ىذه الجمعيات في تمكيف المرأة الفايرة لتصك 
قامة  جراء دراسات الجدكل لممشركعات، كا  اإلقناع كتكفير المكارد كاإلمكانيات بالجمعيات، كا 

، كما بينت  دراسة )ىدل (91)دكرات تدريبية لمعامميف، كتسكيؽ المنتجات ليذه المشركعات
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الجمعيات األىمية تساعد في تنفيذ مشركعات تكليد الدخؿ لممرأة، ـ( أف 9114تكفيؽ 
ككذلؾ اإلقراض المتناىي الصغر، كأف ىذه المشركعات تسيـ في الحد مف الفار، كتحسيف 
مستكل المعيشة لممرأة المعيمة، كأكصت الدراسة بتسييؿ إجراءات الحصكؿ عم  

ا (95)ار تكفير ىذه المشركعاتالاركض، كزيادتيا، كتكفير التمكيؿ لمجمعيات الستمر  ، أيضن
أف المنظمات غير الحككمية تسيـ في قيادة الحركة  (Joyce 2005)أشارت دراسة 

المستمرة لتحسيف مستكل معيشة الفاراء، كأنيا تكفر التمكيؿ البلـز لممشركعات مف خبلؿ 
ية المباشرة الاركض اال تمانية لممساعدة في أنشطة تكليد الدخؿ مف خبلؿ آلياتيا التفاكض

م، الحككمة المحمية كالمركزية كالمانحيف، كالمنظمات التطكعية األخرل، كىي ذات 
عبلقات مباشرة باألىداؼ الداعمة لمعدالة كالمساكاة االجتماعية كاستراتيجيات الحد مف 

 .(96)الفار
( إل  أف الجمعيات األىمية تسيـ في 9117كما أشارت دراسة )عبير عمي 

المعيشة لممستفيديف، كأنيا تكفر المشركعات الصغيرة كإحدل اآلليات تحسيف مستكيات 
التي تعتمد عمييا في ذلؾ، كتعتمد الجمعيات عم  التسكيؽ االجتماعي لتفعيؿ أدكارىا في 
مجاؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، كإحدل المداخؿ الحديثة لمجمعيات كلمممارسة 

ا أكدت دراسة (97)مشركعات الصغيرةالمينية بالجمعيات األىمية المعنية بال  Uvin)، أيضن
and Athers 2000)  أف تدعيـ المنظمات غير الربحية المحمية كعبلقتيا بالمنظمات

المحمية كسكؽ العمؿ كالنظاـ السياسي عم  المستكل المركزم يساعد عم  زيادة المن  
سية، كيكفر لتمؾ المنظمات، كيدعـ عممية انسجاميا م، المنظمات المحمية كالسيا

لممستفيديف مف الفاراء الحصكؿ عم  دعـ تمؾ المنظمات، كالمشاركة في صن، الارارات، 
كأف طرياة عمؿ تمؾ المنظمات ليس تحدم لمحككمات أك البحث عف إخفاقيا في تمبية 
متطمبات أسكاؽ العمؿ، إنما ىك المساندة كتدعيـ األدكار لخدمة الفاراء كقضايا 

 .(98)مشاركتيـ
لرغـ مف أف األدكار البارزة لمجمعيات األىمية في مجاالت التنمية بشكؿ كعم  ا

عاـ، كفي مجاؿ المشركعات الصغيرة المكجية لتنمية كزيادة الدخؿ كتحسيف المستكل 
ا عم   المعيشي لمغالبية العظم  مف سكاف المجتم، كخاصة األسر الفايرة كاألكثر احتياجن

  أف تمؾ الجمعيات في العاكد األخيرة ما زالت كجو الخصكص، إال أف الكاق، يشير إل
تكاجو الكثير مف المعكقات التي تحد مف قدرتيا عم  تحايؽ تمؾ األىداؼ التنمكية في 
المجاالت المتعددة، كىك ما أشارت إليو العديد مف الدراسات الساباة، كمنيا دراسة )سميرة 

ىمية في تاديـ التسييبلت ( كالتي أشارت إل  ضعؼ دكر الجمعيات األ9115إبراىيـ 
كاإلجراءات لممستفيديف مف الاركض، كفي تاديـ الاركض نفسيا، كفي تكفير التراخيص 
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البلزمة لممشركعات نتيجة لضعؼ مكاردىا، كأكصت بضركرة تكفير فرص لمشباب في 
مجاؿ المشركعات الصغيرة كالصناعات الصغيرة، كتكفير المكارد المالية لدعـ برامجيا في 

ا (99)مف البطالة الحد أف المنظمات  (Hans 2002)بينت بعض استنتاجات دراسة ، أيضن
غير الحككمية المحمية أصبحت غير قادرة بمفردىا عم  التعامؿ م، الحاجات االساسية 
ألفراد المجتم، المحمي كامتداده الجغرافي، كىي تكاجو مشكبلت ضعؼ التمكيؿ كعجز 

الناص الشديد في الادرات اإلدارية كالتنظيمية، كأف المكارد، كضعؼ االتصاالت كنظميا، ك 
استمرار ىذه المشكبلت ألات بأعباء إضافية عمييا، مما يحد مف تطكرىا كتزايد أعضا يا 

 .(31)كبناء قدراتيا الداخمية مف أجؿ حؿ المشكبلت 
( إل  قصكر في أداء كخطط الجمعيات 9113كما أشارت دراسة )خالد فكزم 

المشركعات الصغيرة كمف أىـ مؤشراتو ضعؼ تمثيؿ أصحاب األىمية في مجاؿ 
المشركعات الصغيرة، كأف أصحاب المشركعات الصغيرة أنفسيـ يكاجيكف معكقات تمكيمية 
دارية تعكؽ تنمية مشركعاتيـ، كما تكاجو الجمعيات مشكبلت في تخطيط  كتدريبية كا 

دارية كتمكيمية ت ، كاتفات (34)عكؽ أداء أدكارىاكتصميـ برامجيا كمشكبلت تدريبية كفنية كا 
ـ( في أف المشكبلت المالية ىي أىـ المشكبلت التي 9144معيا دراسة )أحمد صادؽ 

تكاجو الجمعيات األىمية سكاء مف حيث تخطيط المشركعات المدرة لمدخؿ، أك اإلدارة 
يار المالية، أك االستفادة مف المن  الدكلية، كأكصت الدراسة بترؾ حرية الجمعيات في اخت

المشركعات بما يعكس احتياجات المجتم، ألف العبلقة بيف الجمعيات كالجيات المانحة 
غير متكاف ة، كتتسـ بخضكع الجمعيات لمطالب تمؾ الجيات، ككذلؾ ضركرة التاييـ 
الدكرم ألكضاعيا، كتطكير قدراتيا الداخمية، كتكفير الدعـ الفني مف الاطاع الخاص، 

ا أظيرت دراسة (39)فاءة، كاالىتماـ بالتخطيط االستراتيجيكالمكارد البشرية ذات الك ، أيضن
( أف الجمعيات األىمية تكاجو عدة معكقات أىميا تدبير المكارد 9149)عبد المنعـ أحمد 

المالية لتنفيذ مشركعاتيا، كقمة إعداد المتطكعيف، كناص الخبرات الفنية كاإلدارية، 
شراؼ كزارة التضامف االجتماع ي كأجيزتيا النكعية، كأنيا تستيدؼ فاط كضعؼ دعـ كا 

بيانات الجمعيات، كحصر اإليرادات كالمصركفات بعيدنا عف التكجيو كالتاييـ كتاديـ 
المعمكمات، ككذلؾ قصكر دكر االتحاد العاـ كاالتحادات اإلقميمية في مساعدة الجمعيات 

ساليب العممية، لمتغمب في أداء مياميا، كضعؼ عممية المتابعة كتاييـ األداء باستخداـ األ
عم  مشكبلت التمكيؿ كالتنسيؽ كالتعاكف، كعدـ تناسب العامميف م، األنشطة، أك في 
التخطيط كقياس األرباح كاألداء الفعمي ماارننا بالمخطط، أك إدارة المشركعات، كأكصت 

تطكير الدراسة بتفعيؿ دكر األجيزة التخطيطية النكعية كاالتحادات اإلقميمية لممساعدة في 
 .(33)أداء كأىداؼ الجمعيات األىمية ىذا مف جية



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 

 

  

 -624- 

كمف جية أخرل فاد أكدت بعض نتا ج الدراسات األخرل عم  أف األجيزة 
ا تكاجو معكقات متعددة تحد مف أدكارىا في  التخطيطية المعنية بالجمعيات األىمية أيضن

شارت بعض تطكير األداء لمجمعيات األىمية المعنية بالمشركعات الصغيرة، حيث أ
( إل  أف إشراؼ كزارة الش كف 9114المعطيات النظرية لدراسة  )عبد الخالؽ محمد 

االجتماعية قاصر عم  الجكانب اإلدارية بعيدنا عف الجكانب الفنية كالعممية، كضعؼ قياـ 
االتحاد العاـ كاالتحادات النكعية لمجمعيات األىمية كاالتحادات اإلقميمية بتكفير آليات 

م  دعـ مكارد الجمعيات، كتحدد سياساتيا كرؤيتيا كفانا لؤلسس العممية، أك تساعد ع
تكفير الككادر الفنية، باإلضافة الفتاار النشاط األىمي بشكؿ عاـ لعمميات التاييـ كحساب 
العا د كالجدكل لممشركعات كالناتج مف الخدمات، أك كجكد تاييـ مكضكعي لنتا ج ذلؾ 

 .(31)عم  المستفيديف
( عم  ضعؼ دكر االتحاد اإلقميمي كأحد 4996دت دراسة )سياـ عمي كما أك

األجيزة التخطيطية النكعية في مساعدة الجمعيات األىمية في الاياـ باألدكار التنسياية 
بيف الجمعيات كالمؤسسات الخاصة، كضعؼ دكره في تكفير برامج اإلعداد كالتدريب 

أك في إجراء البحكث، كىك ناتج عف  لمعامميف بالجمعيات أك أعضاء مجالس إدارتيا،
، كلذا أكصت دراسة )محمد إبراىيـ (35)ضعؼ الادرات المؤسسية لبلتحاد اإلقميمي نفسو

بضركرة دعـ مكارد اإلدارة العامة لمتخطيط بكزارة التضامف االجتماعي، كدعـ ( 9143
ا ؿ، كزيادة مشاركة العامميف في اتخاذ الارارات، كتكفير أسس عممية لممفاضمة بيف البد

التنسيؽ في كض، الخطط، كتكفير برامج لتدريب العامميف عم  استخداـ الكسا ؿ 
التكنكلكجية الحديثة، كتسييؿ الحصكؿ عم  البيانات، كتكفير المعمكمات لدعـ العممية 

( كالتي أكدت عم  9149، كاتفات معيا دراسة )سميـ شعباف كأماني عبده (36)التخطيطية
يات التضامف االجتماعي عم  إجراء البحكث الميدانية في مجاؿ ضركرة مساعدة مدير 

يجاد نظـ معمكمات كقنكات اتصاؿ فعالة بيف  المكارد كاإلمكانيات المادية كالبشرية، كا 
إدارات مديرية التضامف كبيف الكحدات داخميا، كتاييـ األىداؼ كاتفاقيا م، احتياجات 

ة إعداد الخطط كالمشركعات، ككض، معايير السكاف الحاياية، كتكفير الدراسات عف كيفي
ممزمة لكض، األكلكيات، ككض، قكاعد مكضكعية لممتابعة كالتاكيـ، كتنظيـ دكرات تدريبية 

ا أظيرت دراسة (37)عم  عمميات المتابعة  بأف أداء أك آليات  (Sarah 2009)، أيضن
تطمب تاديـ خدمات منظمات التنمية المحمية في التخطيط لمحد مف المشكبلت المجتمعية، ت

مادية مممكسة كمعنكية لمعمبلء تناؿ رضاىـ، كاستمرار التكاصؿ بيف مادمي الخدمات 
كالمستفيديف، كتاديـ المساعدات الفنية كاالستفادة مف المساعدات المتبادلة بيف 
المنظمات، كتحسيف جكدة المشركعات مف خبلؿ التخطيط كاستخداـ األسمكب العممي 

 .(38)إلدارة المشركعات
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إل  أف ماكمات فاعمية نجاح   (Lavagnon 2011)كما أشارت دراسة 
المشركعات المدعمة مف البنؾ الدكلي كالمانحيف بالدكؿ النامية كالتي تتما  من  أك 
تمكيؿ لمشركعاتيا ىي مف كجية نظر فرؽ العمؿ تشمؿ التحديد المسبؽ لمتكاليؼ 

دارتو، كالتنسيؽ بيف األن شطة، كطمبات السكؽ، كالتدريب المتكاصؿ، كاساليب التمكيؿ، كا 
كالتسكيؽ الحديث، كتكفر البي ات المؤسسية المدعمة، كما أكدت الدراسة عم  كجكد 
عبلقة بيف العكامؿ الساباة كفاعمية مشركعات التنمية، كأكصت الدراسة بضركرة بتصميـ 

ألطراؼ المنفذة لخطط عممية لممشركعات لتحايؽ عكا د مناسبة لممنظمات كالمستفيديف كا
 .(39)كالمشاركة

ذا كانت فاعمية الميف تااس بمدل قدرتيا عم  التعامؿ م، المتغيرات التي  كا 
تكجد في المجتمعات اإلنسانية، فإف مينة الخدمة االجتماعية كمينة إنسانية، ليا طرقيا 

لمشكبلت كأىدافيا كأساليبيا الفنية الخاصة بيا، قادرة عم  الاياـ بدكر فعاؿ في مكاجية ا
ا أف الخدمة االجتماعية بطرقيا الر يسية  (11)التي تاابؿ مشركعات التنمية كقد بات كاضحن

ىي المينة التي تسع  بالدرجة األكل  إل  إحداث التنمية الشاممة بشاييا االقتصادم 
، باإلضافة إل  (14)كاالجتماعي، كىي تركز عم  اإلنساف بكصفو أداة لمتنمية كىدؼ ليا

دعيـ التنمية كالمشاركة الشعبية، كتخطيط البرامج كالمشركعات التنمكية، دكرىا في ت
كتدعيـ كفاءة كفعالية المنظمات الحككمية كاألىمية التي تادـ خدمات لرعاية ىذا 

، كتعتمد الخدمة االجتماعية عم  طرقيا العممية كمنيا التخطيط االجتماعي (19)اإلنساف
بمنظمات التنمية المختمفة مف خبلؿ االستخداـ كأسمكب عممي لتحايؽ التغير الماصكد 

األمثؿ لممكارد المتاحة، أك التي يمكف إيجادىا لتحايؽ األىداؼ الماصكدة في فترة زمنية 
مناسبة، كيسع  التخطيط لمكصكؿ لذلؾ بتحايؽ أعم  معدالت الكفاءة لمجياز التخطيطي، 

لمشكبلت الحاياية، كتحايؽ كارتباط برامج كمشركعات الخطط باالحتياجات الكاقعية كا
أعم  درجات الفاعمية لبرامج كمشركعات الخطة، كالتاميؿ ما أمكف مف الفاقد المادم 

 .  (13)كالبشرم كالزمني، كزيادة معدالت أداء العامميف بالجياز التخطيطي
 ثانينا: تحديد مشكمة الدراسة:  

ضعؼ أداء  مف خبلؿ ما سبؽ عرضو يمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية في
الجمعيات األىمية العاممة في مجاؿ المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة مف جية، كضعؼ 
عا د ىذه المشركعات عم  الرغـ مف أىميتيا في إشباع مختمؼ احتياجات األسر 
المصرية المحدكدة الدخؿ كحؿ مشكبلتيا مف جية أخرل، كمف ثَـّ ضركرة العمؿ عم  

في تحسيف تمؾ المشركعات كخاصة تكفير المتطمبات البلزمة تفعيؿ أداء تمؾ الجمعيات 
كبناء عميو تسع  الدراسة الراىنة لئلجابة عم  لمتخطيط لمشركعات األسر المنتجة، 
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تساؤؿ ر يس مؤداه:  ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة 
مكعة مف التساؤالت الفرعية لؤلسر المنتجة، كينبثؽ مف التساؤؿ الر يسي لمدراسة مج

   التالية: 
   .ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر المنتجة 
  ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير التدريب عم  مشركعات األسر

 المنتجة. 
  األسر ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير اإلمكانيات المادية لمشركعات

 المنتجة. 
  .ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير التكجيو لؤلسر المنتجة 
  ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر

 المنتجة. 
  .ما كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽ 
 ىمية في تكفير مشركعات تحاؽ رضا األسر المنتجة.  ما كاق، أداء الجمعيات األ 
  ما معكقات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر

 المنتجة. 
  ما ماترحات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة

 لؤلسر المنتجة. 
 ثالثنا:  أىمية الدراسة:  

ر المتعاظـ كالمتنامي لمجمعيات األىمية بشكؿ عاـ، كالجمعيات أىمية تتصؿ بالدك  – 
األىمية المعنية بمشركعات األسر المنتجة عم  كجو الخصكص كأدكارىا في التصدم 
لممشكبلت الكبرل بالمجتم،، كاالستجابة في الكقت نفسو لتكصيات الدراسات الساباة 

داء الجمعيات األىمية بما في تأكيدىا عم  ضركرة البحث عف أفضؿ السبؿ لتفعيؿ أ
ينعكس عم  األدكار المأمكلة كالمتكقعة منيا في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر 

 المنتجة.  
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أىمية ترج، لممشركعات الصغيرة كإحدل اآلليات اليامة لمتنمية كالتطكير االقتصادم   -
ظيـ كاالجتماعي، كضركرة العمؿ بشت  الكسا ؿ مف أجؿ تحسينيا باستمرار كتع

 عكا دىا عم  األسر كالمجتم،.  
عناية الدراسة بف ة كقطاع ىاـ كمحكرم في عممية التنمية أال كىك األسر المصرية   - 

محدكدة الدخؿ كأحد المكارد البشرية اليامة، نظرنا لما تمتمكو مف قدرات يجب استثمارىا 
ـ مف أدكارىا في االستثمار األمثؿ كخاصة في األنشطة اإلنتاجية المختمفة، مما يدع

عممية التنمية مف جية، كيسيـ مف جية أخرل في حؿ المشكبلت التي تكاجو غالبيتيا 
 كارتفاع معدالت الفار كالبطالة، كانخفاض مستكل الدخؿ، كمشكبلت كقت الفراغ. 

أىمية ترج، لممجاؿ المكاني كىك محافظة أسيكط، كالتي تعاني مف مشكبلت   - 
كعة تعكد في معظميا إل  ارتفاع معدالت الفار كانخفاض اقتصادية كاجتماعية متن

مستكل الدخؿ، كقمة فرص العمؿ كانتشار البطالة لدل قطاعات كاسعة لسكانيا كخاصة 
 بالارل كالمناطؽ الريفية. 

اىتماـ مينة الخدمة االجتماعية كطرياة التخطيط االجتماعي في المينة بالبحث عف   - 
كفاعمية أداء منظمات التنمية الحككمية كاألىمية مف خبلؿ  أفضؿ الكسا ؿ لزيادة كفاءة

استثمار كتجمي، كتكظيؼ قدراتيا بما ينعكس عم  التحسيف المستمر لممشركعات 
 المادمة بيا حت  يمكف ليا اإلسياـ بفاعمية في عممية التنمية.  

 رابعنا:  أىداؼ الدراسة:  
ؿ لمؤشرات تخطيطية لتفعيؿ يتمثؿ اليدؼ الر يسي لمدراسة الحالية في التكص

أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة كذلؾ مف خبلؿ 
تحديد كاق، أداء تمؾ الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة، 

 كيتفرع مف ىذا اليدؼ الر يسي لمدراسة األىداؼ الفرعية التالية:  
 اء الجمعيات األىمية في  تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر تحديد كاق، أد

 المنتجة.  
  تحديد كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير التدريب عم  مشركعات األسر

 المنتجة. 
  تحديد كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير اإلمكانيات المادية لمشركعات

 األسر المنتجة. 
 ألىمية في  تكفير التكجيو لؤلسر المنتجة.. تحديد كاق، أداء الجمعيات ا 
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  تحديد كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير التسكيؽ لمنتجات مشركعات
 األسر المنتجة. 

   .تحديد كاق، أداء الجمعيات األىمية في  تكفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽ 
  ضا األسر تحديد كاق، أداء الجمعيات األىمية في تكفير مشركعات تحاؽ ر

 المنتجة.  
  تحديد معكقات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة

 لؤلسر المنتجة. 
  تحديد ماترحات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة

 لؤلسر المنتجة. 
  الخركج بمجمكعة مف المؤشرات التخطيطية التي قد تفيد في تفعيؿ أداء

معيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة في ضكء الج
 سياسات اإلصبلح االقتصادم. 

طارىا النظرم:   خامسنا:  مفاىيـ الدراسة كا 
 ػ  التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية:   4

بداية يعرؼ التخطيط بأنو عممية يمكف عف طريايا تكجيو المنظمة أك الجياز 
دد بكضكح أىداؼ المنظمة عم  المدل البعيد، كالخطة التي تتضمف التخطيطي ليح

األىداؼ كاالستراتيجيات كالخطكات قصيرة المدل، كذلؾ لضماف النجاح الكامؿ في ذلؾ، 
، كما  (11)أما العممية فتتخذ فييا اإلجراءات العممية التي تحدد أىمية كطرؽ تنفيذ الخطة

الستخداـ الكاعي لممكارد كاإلمكانيات المادية يعرؼ بأنو تغير اجتماعي ماصكد يتضمف ا
كالبشرية كالتكنكلكجية المتاحة لتحايؽ ىذا التغير مف خبلؿ االستفادة مف الخبراء 

، في حيف يعرؼ التفعيؿ بأنو التكظيؼ األمثؿ (15)كالمخططيف كالفنييف لتحايؽ ىذا التغير
دارتيا الفنية مف خبلؿ تحسيف أسال يبيا اإلدارية كالفنية لتحايؽ لممنظمات االجتماعية كا 

، كما يستخدـ المفيـك في تخطيط الخدمات (16)فاعمية أفضؿ لخدماتيا عم  المستفيديف
االجتماعية ليشير إل  الدرجة التي يتـ بيا إنجاز األىداؼ المنشكدة أك نتا ج 

، بينما يعرؼ األداء بأنو محاكلة لتحايؽ األىداؼ المنتظرة مف تخصيص (17)المشركع
كارد المستخدمة في تحايؽ األىداؼ كيشمؿ مفيكمي الفعالية كىك الكصكؿ إل  الم

ا يعرؼ بأنو العمؿ أك (18)األىداؼ المرجكة، كاإلنجاز كىك تخصيص المكارد البشرية ، أيضن
، في حيف  تعرؼ الجمعيات األىمية (19)الفعؿ الممارس أك الفعؿ المبذكؿ أك العمؿ المنجز
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أىداؼ اجتماعية معينة، كليس لغرض الحصكؿ عم  الرب   بأنيا منظمات أنش ت لتحايؽ
المالي، كيضـ ىذا المصطم  مف الناحية العممية المؤسسات التي تدعـ مالينا مف 
الحككمة، كىي عادة مؤسسات خاصة، كاجتماعية كتطكعية، كيشترط أال يككف ليا ىدؼ 

تنظيـ مستمر لمدة ،كما تعرؼ بأنيا كؿ جماعة ذات   (51)أساسي ىك الحصكؿ عم  الرب 
معينة أك غير معينة تتألؼ مف أشخاص طبيعييف ال ياؿ عددىـ عف عشرة أشخاص، أك 

ا تعرؼ بأنيا منظمات ال (54)أشخاص اعتبارييف بغرض غير الحصكؿ عم  الرب  ، أيضن
تسع  لتحايؽ الرب ، كىي غير حككمية، كتعمؿ في مجاالت الخدمات اإلنسانية، كتيدؼ 

لسكاف المجتم، لماابمة احتياجاتيـ المعيشية كمساعدتيـ كذلؾ عم   إل  تاديـ الخدمات
 .(59)رف، مستكل معيشتيـ

كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية إجرا ينا 
في ىذه الدراسة بأنو إحداث تغيرات ماصكدة بالجمعيات األىمية العاممة في مجاؿ 

لمنتجة  لمساعدتيا عم  التكظيؼ األمثؿ لممكارد كاإلمكانيات المشركعات الصغيرة لؤلسر ا
المتاحة أك التي يمكف إيجادىا مستاببلن لتحايؽ التحسيف المستمر لممشركعات الصغيرة 
لؤلسر المنتجة في الفترات الزمنية المحددة إلنجاز أىدافيا كالتكافؽ م، التغيرات الناتجة 

ة بالمجتم، كذلؾ مف خبلؿ المؤشرات عف سياسات اإلصبلح االقتصادم المختمف
 المستخمصة مف النتا ج النيا ية ليذه الدراسة.

كقد أكد تارير التنمية البشرية عم  الدكر الياـ الذم تمعبو الجمعيات األىمية في 
المشاركة في التنمية عم  كافة المستكيات، كخاصة عم  المستكل المحمي، كال سيما في 

محمية في الحاب األخيرة، كظيكر مفاىيـ تنمية المكارد البشرية ظؿ التطكرات العالمية كال
، كقد جاءت المذكرة اإليضاحية  (53)كالتي كضعت اإلنساف في بؤرة حركة المجتم، كتادمو

لتؤكد عم  أف الجمعيات كالمؤسسات الخاصة تاـك بدكر  9119لسنة  81لماانكف رقـ 
كزارة الش كف االجتماعية تعتمد عم   أساسي في ميداف الرعاية االجتماعية، حت  أصبحت

ىذه الجمعيات في تاديـ الخدمات االجتماعية المختمفة لف ات المجتم، المتعددة، نظرنا  لما 
يتميز بو العمؿ في ىذه الجمعيات في ميداف النشاط األىمي مف مركنة تجعمو أكثر مبل مة 

األىمية في ضكء الميثاؽ  ألداء ىذا النكع مف الخدمات، كمف ىنا تظير أىمية الجمعيات
،  (51)الكطني الخاص بالحاكؽ السياسية التي ينبغي تكريس الجيكد لتحايايا لكؿ مكاطف

 كلذا تنشط الجمعيات األىمية لتادـ خدماتيا التنمكية في عدة مجاالت مف أىميا ما يمي:  
 مساعدة كرعاية األسر كاألفراد الذيف يعيشكف تحت خط الفار.    -
 لف ات الميمشة مف النساء كاألرامؿ.  رعاية ا  -
 رعاية األطفاؿ كاأليتاـ كاألسر المفككة كأطفاؿ الشكارع.    -
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 العناية باضايا عمالة األطفاؿ كاألطفاؿ مجيكلي النسب كالمساء إلييـ.    -
 الرعاية الصحية لتأميف عبلج الفاراء كالمعكزيف.   -
اإلعاقة، كتاديـ الرعاية الصحية  تأىيؿ كتدريب كتعميـ كتشغيؿ مختمؼ ف ات  -

 كاالجتماعية ليـ. 
 تأميف تعميـ األطفاؿ بشكؿ عاـ، كمحك األمية بشكؿ خاص لمكبار.    -
تنمية المجتمعات المحمية األقؿ حظنا لتحسيف كتطكير البنية التحتية في المجتمعات   -

 الفايرة كتكفير الخدمات األساسية ليا.  
، كبالتالي فيذه الجمعيات تساعد جمي، (55)لممناطؽ المنككبةتاديـ خدمات اإلغاثة   -

ف ات المجتم، كخاصة األسر الفايرة كالمحدكدة الدخؿ لرف، المستكل المعيشي ليا، كما 
تسيـ في حؿ مشكبلت الفار كالبطالة مف خبلؿ أنشطتيا المتعددة مف خبلؿ عدة كسا ؿ  

 يعد مف أىميا ما يأتي: 
ل  عمؿ، كذلؾ في نطاؽ المجتم، الذم إجراء مس  لؤلسر الت  - ي تحتاج إل  تدريب كا 

 تخدمو.  
 إجراء حصر الحتياجات سكؽ العمؿ في المنطاة التي تخدميا.    -
المساعدة في إنشاء صناعات صغيرة ترتبط بصناعات أكبر كتغذييا لضماف تسكيؽ   -

 منتجاتيا.  
كالنساء المعيبلت لبدء مشركعات  الاياـ بدكر الكساطة إلتاحة قركض لؤلسرة الفايرة  -

 جديدة. 
 التكجو إل  الجيات المانحة كصناديؽ التنمية االجتماعية المتعددة.    -
تاديـ معكنات لؤلسر الفايرة في حدكد إمكانياتيا كبالتعاكف م، مؤسسات المجتم،   -

لدل األسر  كما ُتكجد  ىذه المنظمات نكعنا مف رف، معدؿ االلتزامات المعنكية  (56)األخرل
الفايرة كفي نفس الكقت تسيـ في تكفير احتياجات ضركرية كأساسية لممستفيديف مف 
نتاج، كبالتالي تككف الجمعيات األىمية قكة  ىذه الاركض لكي يصب  ىؤالء قكة عمؿ كا 

، كعم  الرغـ مف (57)فعالة كناجحة في مساندة طمكحات التنمية الشاممة كالمستدامة
عيات األىمية في مجاالت التنمية المتعددة، إال أف كثيرنا مف المؤشرات األدكار اليامة لمجم

تدؿ عم  أف تمؾ المنظمات في ضكء التغيرات المعاصرة تكاجو العديد مف المعكقات التي 
تؤثر سمبا عم  أداءىا كقياميا باألدكار التنمكية المتكقعة في تحسيف المشركعات الصغيرة 
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ؽ بالنكاحي المادية أك التمكيمية أك البشرية أك التدريبية لؤلسر المنتجة، منيا ما يتعم
 كغيرىا، كالتي تعتبر انعكاسنا لضعؼ بنيتيا الداخمية. 

كخاصة في ظؿ ما تشيده الجمعيات األىمية اليـك مف جممة تغيرات، يعد مف 
رة، بشكؿ أبرزىا االرتفاع في تكمفة الرعاية، كاالعتماد المتزايد عم  التانية المتطكرة كالمتغي

سري،، إضافة إل  زيادة الضكابط، كالضغكط الخارجية التي تمارسيا جيات التمكيؿ 
كالترخيص كاالعتماد بيدؼ تخفيض التكمفة، كتحسيف جكدة الخدمات، كما تشيد ىذه 
المنظمات تغيرات في سمكؾ المستفيديف مف الخدمات، رغبة منيـ في المشاركة في 

تماعية، كالمطالبة بالتحسيف، كفي ظؿ تمؾ التغيرات كغيرىا حيثيات الرعاية كالخدمات االج
، كبالتالي تأتي أىمية التخطيط لتفعيؿ (58)يزداد االىتماـ بسبؿ رف، كفاءة تمؾ المنظمات

أداء تمؾ المنظمات مف خبلؿ العمؿ باستمرار عمي التكظيؼ األمثؿ لممكارد المادية 
أك غير مباشر مف أجؿ تحسيف كالبشرية كما يتصؿ بيا مف مككنات بشكؿ مباشر 

المشركعات التنمكية المادمة لممستفيديف، كذلؾ بما يتبل ـ م، التحكالت الداخمية 
 كالخارجية التي تحيط بتمؾ المنظمات كالتي يعد مف أىميا  ما يمي: 

التحكالت البي ية. سكاء كانت في سكؽ العمؿ أك في سكؽ السم، أك في المنظمات   - 
 با ف أك التكنكلكجيا المتطكرة، كىي تتطمب تحركنا سريعنا لمكاجيتيا.  المنافسة أك الز 

كتشمؿ االتجاىات كالمكاقؼ تجاه العمؿ ككذلؾ العادات كالتااليد  .التحكالت االجتماعية  -
كالمبادئ كالايـ، كنمك السكاف كتفاعميـ، ككجكد العمالة األجنبية، كتعدد األنظمة 

 كالسياسات الحككمية. 
حكالت االقتصادية. مثؿ حركة تغير األسكاؽ العالمية، كظركؼ اإلنتاج كالتسكيؽ أك الت  - 

ندرة المكارد، كالمنافسة، كالحركب، كاألزمات االقتصادية الطار ة، كالتي تجعؿ األداء 
الحالي لممنظمات غير مبل ـ لبي تيا، كىك ما يجعميا في أمس الحاجة لمتغير الجذرم 

 الذم مف شأنو أف يغير تعامؿ المنظمة م، بي تيا.  كالتحكؿ السري، النطاؽ 
التحكالت السياسية أك التشريعية لمحككمة. كالتي قد تفرض بعض التدخؿ في أكجو   - 

، كلذا تعتمد مينة الخدمة االجتماعية في عمميا (59)النشاط الذم تمارسو المنظمة
كمشركعاتيا أك بالمؤسسات االجتماعية المتخصصة عم  تحايؽ أىدافيا كبرامجيا 

أنشطتيا مف خبلؿ طرقيا المينية، كذلؾ مف أجؿ تكفير الحماية كالرعاية اإلنسانية، 
كتحايؽ الرفاه االجتماعي بالمجتم،، كبالتالي فإف المؤسسات االجتماعية تعتبر مف أكثر 
ا لؤلساليب اإلدارية الراشدة لممينة مف أجؿ استغبلؿ كتكظيؼ المكارد  المؤسسات احتياجن

تاحة ليا بصكرة أمثؿ سكاء كانت مادية أك بشرية أك طبيعية، كلذا فإف تطكير أداء تمؾ الم
 المؤسسات يرتبط بصكرة أساسية بعنصريف ىاميف ىما: 
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الكصؼ كالتحديد الدقيؽ لممشكبلت كاالحتياجات الخاصة بالمؤسسات ككض، خطة   - 
 العمؿ األساسية. 

تأت  مف خبلؿ تكفير الماكمات األساسية معالجة المشكبلت المستابمية كىك ما ي  -
، كييتـ التخطيط االجتماعي في مينة الخدمة االجتماعية (61)البلزمة بيذه المؤسسات

بالتأكيد عم  أف المكارد تستخدـ بكفاءة كبطرياة مؤثرة بيدؼ الكصكؿ لؤلىداؼ 
المكضكعة، كعميو فالتخطيط االجتماعي داخؿ منظمات المجتم، المدني بشكؿ عاـ 
كالجمعيات األىمية عم  كجو الخصكص ىك عممية مستابمية لمتنسيؽ بيف الجيكد البشرية 
كاإلمكانيات غير البشرية المتفرقة، كتنظيـ الركابط كالتشبيكات لكضعيا في خط كاحد 
متكامؿ ينبثؽ عنو مجمكعة مف األىداؼ المحددة كالارارات التي يمكف ترجمتيا في شكؿ 

شكاليات كقضايا مجتمعية مكض، االىتماـ خبلؿ  برامج كمشركعات لمكاجية احتياجات كا 
جراء  فترة زمنية معينة، كالتخطيط لمساندة ىذه المنظمات ىك سمكؾ عممي كمنيج بحثي كا 
عممي يتضمف مجمكعة مف العمميات المنظمة التي تستيدؼ تحديد اإلشكاليات كاستخداـ 

ا مادينا كبشرينا مف داخؿ المنظمة أك مف المكارد كاإلمكانيات المتاحة أك التي يمكف إيجادى
خارجيا لحميا كفانا لمراحؿ العممية التخطيطية المختارة، كاإلطار العاـ لسياسة المجتم، 
يدلكجيتو، ككفانا لممكاثيؽ العالمية كاإلنسانية التي تعمؿ في ضك يا خبلؿ فترة زمنية  كا 

ت مف جانب التمكيؿ أك ، كذلؾ مف أجؿ مكاجية كحؿ المشكبلت سكاء كان (64)معينة
التنظيـ اإلدارم أك البرامج كالمشركعات، كمف بيف المشكبلت التي تحد مف التخطيط  بتمؾ 

 المؤسسات ما يأتي:  
كجكد أشخاص غير مينييف كغير مؤىميف لمعمؿ، كما يعتمد كثير مف ىذه المؤسسات   -

 عم  المتطكعيف غير األكفاء في اإلدارة.  
 ي ية بمعدؿ أسرع مف تغير أىداؼ المنظمات كبنا يا كقدراتيا.  تغير الظركؼ الب  -
 ناص المعارؼ كالمعمكمات المينية كالبحكث العممية.    -
 ضعؼ التمكيؿ.    -
 عدـ كضكح األىداؼ كعدـ كجكد خطط أك رؤية كاضحة.   -
 عدـ التنسيؽ بيف المؤسسات العاممة في المجاؿ.   -
 المؤسسات.  ضعؼ التفكيض اإلدارم داخؿ   -
ضعؼ المشاركة الشعبية في اتخاذ الارارات كعدـ الادرة عم  استاطاب المتطكعيف   -

 األكفاء.  
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 البعد الجغرافي لممؤسسات عف أماكف المستفيديف.    -
 .   (69)سيادة المعكقات السمك كية لدل اإلدارة بتمؾ المؤسسات  - 
 ػ  تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة:   9

، (63)بداية يعرؼ التحسيف بأنو عممية مستمرة تيدؼ لتحايؽ التميز في األداء
كيفترض ككتيج أندريك أف التحسيف ىك المستمر عم  مدل جز ي، كفي الكاق، يعتبر 

، في (61)التحسيف المستمر، كاالبتكار كىك المستمر عم  مدل كاس، مفيكماف متكامبلف
بلفات النظرية حكؿ مفاىيميا مف مجتم، آلخر حيف تعرؼ المشركعات الصغيرة رغـ االخت

كمف مجاؿ آلخر بأنيا كؿ نشاط إلنتاج سم، كخدمات تستخدـ فييا تانية غير معادة 
ا (65)كتتميز بامة رأس الماؿ المستثمر، كتعتمد عم  تشغيؿ العمالة بشكؿ أكبر  ، أيضن

 51ؿ بيا حت  يعرؼ البنؾ الدكلي المشركعات الصغيرة بأنيا تمؾ المشاري، التي يعم
جمالي األصكؿ كالمبيعات فييا حت   ، كما حددت منظمة (66)مميكف دكالر  3عامؿ، كا 

األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية تعريفيا لممشركع الصغير في البمداف النامية بأف المشركع 
عامؿ، كفي البمداف المتادمة يعتبر المشركع  49 – 5يعتبر صغيرنا عندما يعمؿ فيو مف 

ا تعرؼ بأنيا منشأة شخصية مستامة (67)عامؿ 99 – 4ا عندما يعمؿ فيو مف صغيرن  ، أيضن
في الممكية كاإلدارة، تعمؿ في ظؿ سكؽ المنافسة الكاممة في بي ة محمية غالبنا، كبعناصر 

، كما تعرؼ بأنيا (68)إنتاج محصمة استخداميا محدكدة ماارنة بمثيبلتيا في الصناعة 
دارتيا إل  أمكاؿ طا مة، أك معدات مشركعات محددة الحجـ كال  تحتاج في تمكيميا كا 

، في حيف (69)رأسمالية ضخمة، أك تكنكلكجيا متادمة عم  غرار مشركعات اإلنتاج الكبير
تعرؼ المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة بأنيا مشركع اجتماعي يحاؽ تنمية لممكارد 

أكقات فراغ أفرادىا، كخاصة االقتصادية لؤلسرة المصرية، عف طريؽ استغبلؿ طاقات ك 
الفتيات باشتغاليف بالصناعات البي ية كالمنزلية كالتجارية، كىك ضمنينا في برامج كأنشطة 

، كما تعرؼ بأنيا برنامج تمكيمي اقراضي صغير (71)جمعيات كمؤسسات التنمية المختمفة 
ألسر مف البرامج الحككمية، أك األىمية، كالذم ينفذ بيدؼ تحسيف مستكل معيشة ا

كالمجتمعات المحمية باالعتماد عم  اإلمكانيات كالمكارد الذاتية لؤلسر كلممساىمة في زيادة 
فرص العمؿ مف خبلؿ استيداؼ األسر الفايرة، أك الميددة بالفار، لممساعدة في بناء 
المشاري، األسرية الصغيرة المكلدة لمدخؿ، كالتي تساىـ في إيجاد فرص عمؿ ألفرادىا، 

، كيمكف تعريؼ تحسيف المشركعات الصغيرة (74)ميا، كتحسيف مستكل معيشتياكزيادة دخ
لؤلسر المنتجة إجرا ينا في ىذه الدراسة بأنو تحايؽ التميز لممشركعات الصغيرة لؤلسر 
المصرية المنتجة مف خبلؿ تكفير المكارد كاإلمكانيات كالتسييبلت البلزمة ليذه 

يب، كاإلمكانيات المادية، كالتكجيو، كالتسكيؽ،  المشركعات كالتي تشمؿ التمكيؿ، كالتدر 
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كتكفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽ، كتحاؽ رضاء األسر المنتجة، بما يسيـ في 
استغبلؿ طاقات ىذه األسر كالحد مف المشكبلت التي تكاجييا كتعظيـ العا د منيا في 

إنتاجية تعكد عمييا كعم  تنمية الادرات البشرية ليا كانتفاعيا بيذه الادرات في أنشطة 
 المجتم، بالنف،.
صبحت المشركعات الصغيرة أحد أىـ عناصر استراتيجيات التنمية أكلاد 

كالتطكير االقتصادم في معظـ دكؿ العالـ، نظرنا لمطبيعة المرنة ليذه المشاري، باعتبارىا 
ستجابة األكثر استعدادنا لمتكاـؤ م، الكض، العالمي الجديد، كالذم يتطمب سرعة اال

لمتطمبات السكؽ كالتطكر المكاكب لحركة العرض كالطمب، كتبدك العبلقة بيف المشركعات 
الصغيرة كالتنمية في إسياميا في تحايؽ التكازف اإلقميمي في ربكع المجتم، لعممية 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كاالنتشار الجغرافي، كتحايؽ النمط المتكازف لجمي، أقاليـ 

زالة الفكارؽ الدكل ة، كزيادة حجـ االستثمارات في ىذه األقاليـ، كزيادة فرص العمؿ، كا 
، كلذا تسع  استراتيجية  (79)اإلقميمية الناتجة عف تركز األنشطة االقتصادية في العكاصـ

مشركعات األسر المنتجة لتحايؽ عدة أىداؼ تنمكية مف خبلؿ مراعاة عدة أبعاد في ذلؾ 
 ىي:  

ادم. كالذم يرتكز عم  أساليب كمناىج كمعطيات اقتصادية كيعني باكتشاؼ ػ البعد االقتص
مكانيات أفراد األسرة المصرية كتنميتيا، كتحكيميا في المستابؿ إل  ككادر  قدرات كطاقات كا 
كخبليا تنمية مف خبلؿ مشركعات تنمكية مدرة لمدخؿ، كذلؾ بيدؼ تحسيف أكضاعيا 

 االقتصادية.  
كالذم يركز عم  األسرة المصرية باعتبارىا كحدة بناء المجتم،، ػ البعد االجتماعي. 

كالخمية األساسية فيو، كالتي ينبغي أف تحاط بكسا ؿ كأساليب الحماية كالرعاية التي 
تحمييا مف المتغيرات الناش ة عف الظركؼ كاألكضاع االجتماعية التي تكاجييا كيكاجييا 

 المجتم،.  
حصيمة التفاعؿ بينف البعديف السابايف مف حيث ارتباطو  كىك بمثابة .ػ البعد السياسي

بمتغيرات المجتم، كبنا و، كمف ثـ فإف تأثيره عم  أنماط الحياة االجتماعية كاالتجاىات 
، كقد بدأ تنفيذ مشركع األسر المنتجة منذ (73)االقتصادية كاالجتماعية بطرياة غير مباشرة

مات لؤلسر المنتجة كالتي تخدـ المشركعات ، كىك يادـ العديد مف الخد4961بداية عاـ 
 الصغيرة المنفذة بيا، كمف أىميا  ما يمي: 

 الخدمات التدريبية: مف خبلؿ مراكز إعداد األسر المنتجة.   - 
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لتكفير اآلالت كالمعدات كالخامات كمستمزمات اإلنتاج البلزمة  :الخدمات العينية  -
 لممشركعات. 

 في التمكيؿ، أك الاركض النادية إلقامة كتنفيذ المشركعات.   كتتمثؿ :الخدمات النادية  - 
الخدمات التسكياية:  مف خبلؿ المعارض الدا مة كالمؤقتة كمنافذ التكزي، فضبلن عف   - 

 المعارض الخارجية.
مف خبلؿ تزكيد األسر بالرسـك كالتصميمات المبتكرة  :الخدمات الفنية كالتكجييية  - 

، كلذا تتسـ المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة (71)الصغيرة المنفذةكالمتطكرة لممشركعات 
 بعدة خصا ص يعد مف أىميا ما يمي:  

 ال تحتاج إل  رؤكس أمكاؿ ضخمة إلنشا يا كلكف إنشاؤىا بمبالغ بسيطة.    - 
 تعتبر األداة األكثر كفاءة في تكظيؼ رأس الماؿ.    - 
 سكاؽ. ال تنافس المشركعات الكبيرة في األ  - 
 قميمة العمالة.    - 
ليست محتاجة إل  تكنكلكجيا متادمة باستثناء المشركعات بالدكؿ المتادمة التي   - 

 يعتمد اإلنتاج فييا عم  التانية المتطكرة.  
التكيؼ م، الظركؼ السياسية كاالقتصادية السا دة بدرجة أكبر مف المشركعات الكبيرة   -

بالتالي تسع  مشركعات األسر المنتجة إل  تحايؽ عدة ، ك (75)ذات األسكاؽ الخارجية 
 أىداؼ في مسيرتيا التنمكية يعد مف أىميا ما يأتي:   

تنمية الادرات كالطاقات اإلنتاجية بتحكيؿ األفراد إل  قكة إنتاجية متنامية تؤدم كبشكؿ   -
تثمار متزامف إل  تخفيض نسبي في أعداد المستيمكيف ماارنة بأعداد المنتجيف م، اس

 ذلؾ في أنشطة كمجاالت إنتاجية تعمؿ عم  زيادة الدخؿ المادم لؤلسر.  
تنمية اإلمكانيات كالمكارد البي ية المتاحة كاستثمارىا كتحكيميا إل  منتجات نيا ية ذات   -

 قيمة اقتصادية مضافة. 
ة زيادة المتاح مف السم، كالخدمات الضركرية لتغطية الحاجات األساسية كاليكمي  - 

ألفراد المجتم، بما يؤدم لثبات أسعارىا أف لـ يؤدم إل  تخفيض تمؾ األسعار طبانا 
 لاانكف العرض كالطمب.  

خفض نسبة التضخـ في ضكء تثبيت أك تخفيض أسعار السم، كالخدمات التي   - 
 يحتاجيا أفراد المجتم، كزيادة الاكة الشرا ية لمناكد تبعنا لذلؾ.  
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، عم  تصدير الفا ض مف السم، فضبلن عف زيادة الجيد المتمثؿ زيادة قدرة المجتم  - 
في إنتاج سم، متميزة لمتصدير لمخارج بما يؤدم إل  تحسيف الكض، االقتصادم كعبلج 

 اختبلؿ الميزاف التجارم نتيجة زيادة الكاردات عف الصادرات. 
لؾ في جيد استخداـ المكارد المتاحة طبيعية كبشرية م، تطكير استخداماتيا كذ  - 

اقتصادم مضمكف االستثمار بتحكيؿ المنزؿ إل  كحدة إنتاجية أك مصن، صغير كدعـ 
 ىذا الاطاع اإلنتاجي بماكمات النجاح كاالستارار.  

دعـ استفادة كافة شرا   المجتم، مف نظاـ األسر المنتجة كؿ بحسب قدراتو   - 
مكانياتو كرغباتو، بما يؤدم المتصاص نسبة كبيرة مف ا تاحة فرص كا  لبطالة السا دة كا 

 العمؿ لتمؾ الشرا  .  
 تنمية السمكؾ اإلنتاجي كايمة اجتماعية لدل األسر كاألفراد.    -
إعداد األسر كتأىيميا كتدريبيا إلكسابيا ميارات حرفية كيدكية م، استثمار عا د   - 

 التأىيؿ كالتدريب في الممارسة اإلنتاجية.  
حكيمي لمختمؼ ف ات المجتم، لزيادة الطاقة اإلنتاجية ليـ التكس، في التدريب الت  - 

 كتحكيؿ الف ات التي تعتمد عم  المساعدات كالاادرة عم  العمؿ إل  ف ات منتجة.  
االستفادة مف الكسا ؿ كاألساليب العممية كالتكنكلكجية الحديثة في زيادة اإلنتاج كمنا   -

لتراث الحضارم المصرم األصيؿ م، ككيفنا، كالحفاظ عم  الصناعات كالحرؼ ذات ا
، كتبرز األىداؼ الساباة كغايات يراد الكصكؿ إلييا (76)تطكير أنماطيا كمككناتيا

أىمية المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة كداعـ ر يسي لعممية التنمية بجكانبيا 
 : (77)االقتصادية كاالجتماعية  كىك ما يمكف تكضيحو في العناصر التالية

شاء المشركعات الصغيرة كسيمة ناجحة لتكليد الدخؿ في ظؿ الظركؼ يعد إن  -
 االقتصادية السا دة كتفشي الفار في دكؿ العالـ الثالث.  

تكفير فرص عمؿ كبتكمفة أقؿ مف كمفة تكفيرىا في المشركعات الكبيرة كالمؤسسات   -
 الحككمية.  

نتاج سم، كخدمات   -  بديمة لممستكرد كلزيادة إنتاج سم، كخدمات قابمة لمتصدير كا 
 االحتفاظ بالعمبلت األجنبية كرف، احتياطات البنؾ المركزم منيا.  

 إيجاد الايمة المضافة في السم، كالخدمات.    - 
 صبلحيتيا لمتعامؿ م، المشركعات الكبيرة مف خبلؿ تكفير بعض الخدمات بكمفة أقؿ.    - 
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 بالبي ة المحمية.   استخداـ المكاد األكلية كالخامات المتاحة  - 
 تشكؿ بي ة مناسبة لبلبتكار كاإلبداع.    - 
 زيادة الناتج المحمي كتتي  الفرص لدخكؿ مرتفعة ماارنة بالكظا ؼ الحككمية.     -
تخفيض حدة التضخـ مف خبلؿ تكظيؼ األمكاؿ المعطمة كاستخداميا في عممية   - 

 اإلنتاج كتكليد الدخؿ. 
الجتماعية كانتشار الجريمة كاالنحراؼ كتاميؿ اإلنفاؽ الحككمي التخفيؼ مف األمراض ا  -

 في ىذا االتجاه عم  المدل البعيد.  
 تشغيؿ المدخرات الشخصية ألصحابيا مما يشكؿ دعمنا لبلقتصاد الكطني.    -
إكساب العامميف بيا ميارات قد تساىـ في االنتااؿ إل  كظا ؼ أفضؿ كالبدء   -

   بمشركعات صغيرة جديدة.
 ػ  سياسات اإلصبلح االقتصادم:   3

بداية تعرؼ السياسات بأنيا خطة كاضحة أك ضمنية معمكؿ بيا تستخدميا 
الحككمة أك المنظمة كإطار لصن، قراراتيا، كىذه الخطة ىي كحدة كاممة مف المبادئ 

ظمة كاألكضاع كالتشريعات كالمكا   كالبرامج السياسية كالمعايير االجتماعية المكجية لممن
في حيف يعرؼ اإلصبلح بأنو مفيـك يعبر عف داللة كاحدة  (78)كالناس الذيف تخدميـ

محددة ىي مفيـك التغيير، كىذا التغيير يستمـز تنكع األفكار كاالتجاىات حكؿ أىدافو 
كمااصده، كلكف في جمي، األحكاؿ فأف اليدؼ األساسي مف عمميات اإلصبلح ىك أحداث 

  رؤية معينة، قد تككف نابعة مف قكل داخمية أك خارجية مف تغيير في المجتم، بناء عم
، بينما يعرؼ اإلصبلح االقتصادم بأنو التغييرات المنظمة التي (79)دكف المساس بأسسيا 

تحدثيا الدكلة في السياسة االقتصادية المتبعة بيدؼ إزالة أكجو االختبلؿ في البنية 
كيمكف  (81)لطريؽ الصحي  كالنمك السميـ االقتصادية كالعكدة بالمسار االقتصادم إل  ا

تعريؼ سياسات اإلصبلح االقتصادم إجرا ينا في ىذه الدراسة بأنيا تكافؽ آليات الجمعيات 
األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة م، اإلجراءات كالترتيبات 

كط عريضة لمتغيير كالتغييرات االقتصادية المختمفة مف أجؿ تحايؽ الغايات المنشكدة كخط
اإليجابي نحك المستابؿ كالتكافؽ م، التحكالت االجتماعية كالسياسية الناتجة عف ىذه 

 التغييرات إلدراؾ األىداؼ المرجكة لممجتم، كمنظماتو التنمكية المختمفة.
كسياسة اإلصبلح االقتصادم الكؼء ال تعتبر نشاطنا عادينا كلكنيا عممية انتاا ية 

تيدؼ عف رغبة االنتااؿ كالتحكؿ المتسارع كالتدريجي مف نظاـ مخططة كعممية تس
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اجتماعي اقتصادم معيف إل  كض، أك نظاـ آخر يختمؼ عف السابؽ مف أجؿ مصال  
، كلاد شرعت الحككمات المصرية في تبني برامج (84)المجتم، كأفراده عم  المدل البعيد

م  مختمؼ ف ات كطباات لئلصبلح االقتصادم، كالتي انعكست آثارىا االجتماعية ع
المجتم،، كالتي بدأت منذ ثمانيات الارف الماضي، كيمكف الاكؿ أف أىـ األسباب الداعية 

 لتطبيؽ سياسات اإلصبلح االقتصادم تتمثؿ في:  
 ارتفاع معدالت التضخـ.    -
 ارتفاع عجز المكازنة العامة لمدكلة كخاصة نسبة العجز إل  الناتج المحمي اإلجمالي.    -
 ناص في احتياطات الدكلة مف الناد األجنبي.    -
 العجز الكمي في ميزاف المدفكعات كارتفاع حجـ الديكف الخارجية.    -
 المغاالة في الايمة الحاياية لسعر الصرؼ.    -
 انخفاض الكفاءة االقتصادية لماطاع العاـ.    -
 كعناصر اإلنتاج.   تزايد االختبلالت كالتشكىات في ىيكؿ األسعار كالخدمات  -
 ارتفاع معدالت البطالة كالفار.   -
، كلػذا (89)انخفاض معدؿ النمك االقتصادم بمعدالت نمك أقؿ مف معدالت النمك لمسػكاف  -

فاد استيدفت الحككمات المصرية في خططيا االستراتيجية المتعددة تحايػؽ نمػك اقتصػادم 
يجاد ظركؼ سياسية كقانكنية تكفؿ المساكا ة كالعدالة بيف المكاطنيف، كتركز عم  مناسب كا 

االحتياجػػػات المباشػػػرة لمفاػػػراء، كتعتبػػػر المنظمػػػات األىميػػػة بػػػالمجتم، المػػػدني شػػػركاء فػػػي 
مساعدة الحككمة عم  تنفيػذ ىػذه الخطػة، حيػث أف المػكارد الحككميػة ليسػت كافيػة كحػدىا 

عيػػػة، ىػػػذا لتحايػػػؽ أىػػػداؼ تحسػػػيف الخػػػدمات الصػػػحية كالتعميميػػػة كاالقتصػػػادية كاالجتما
باإلضػػافة إلػػ  أف ىػػذه المنظمػػات يمكػػف أف تجػػد الطػػرؽ كالكسػػا ؿ البلزمػػة لتعب ػػة المػػكارد 

، (83)الماليػػة كالبشػػرية كالماديػػة، كتاميػػؿ تكمفػػة الخػػدمات كتاػػديميا بأسػػمكب أكثػػر فاعميػػة
كيمكػػف الاػػكؿ أف انعكػػاس سياسػػات اإلصػػبلح االقتصػػادم المعاصػػرة عمػػ  ف ػػات المجتمػػ، 

ة بشكؿ عـ، كاألسر المتكسطة الدخؿ كالفايػرة عمػ  كجػو الخصػكص كانػت كطبااتو المتعدد
سمبية، كلاد نشأت مشكبلت اقتصادية تعكؽ استارار تمؾ األسر كأداء كظا فيا االجتماعيػة 

 عم  النحك األمثؿ كالتي يعد مف أىميا ما يمي:  
األسػػػرة جمػػكد دخػػؿ األسػػرة عنػػد حػػدكد شػػبو ثابتػػة رغػػـ االتسػػاع الطبيعػػي لمتطمبػػات   -

 الحياتية م، اإلنجاب كنفاات األبناء كما شابو ذلؾ.  
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عدـ تناسب ارتفاع دخػؿ األسػرة مػ، تزايػد أعبا يػا كىػك مػا يمثػؿ فجػكة اقتصػادية تيػدد   -
 االستارار األسرم.  

 استمرار مكجات الغبلء كعجز األسرة عف االدخار.    -
 يثة النشأة في سبيميا إل  التككيف.  أزمات السكف الطاحنة كخاصة لؤلسر الفايرة، كالحد  -
االستحداث المتتاب، لؤلجيزة المنزلية المتطػكرة كتحػكؿ كماليػات الماضػي إلػ  ضػركرات   -

 الحاضر.  
 البطالة بكؿ مستكياتيا.    -
 اتساع طمكحات افراد األسرة.    -
 ي.  افتااد ربات األسر لؤلساليب المتطكرة لبلقتصاد المنزلي كالتدبير المنزل -
 اضطرار األسرة لتشغيؿ أبنا يا قبؿ األكاف أك قبؿ إتماـ التعميـ كالنضج االجتماعي.   -
حرمػػاف األسػػػرة مػػف ضػػػركرات المعيشػػة الصػػػحية المتكاممػػة كخاصػػػة الغػػذاء المناسػػػب   -

 كالممبس كالمسكف.  
الاػكؿ  ، كيمكف(81)ارتباط األزمات االقتصادية باالنحرافات السمككية كاإلصابة باألمراض  -

أف أىػػػـ التغيػػػرات أك الظػػػركؼ االجتماعيػػػة المعاصػػػرة  الناتجػػػة عػػػف سياسػػػات اإلصػػػبلح 
 االقتصادم كالتي قد أدت إل  االتجاه أك ظيكر مشاري، األسر المنتجة ما يمي:   

تزايد معدالت الفار سكاء بالنسبة لؤلشخاص الذيف يعيشكف دكف خط الفاػر )دكالريػف فػي  -
( أك مؤشرات الفار  المدق، لؤلشػخاص الػذيف يعيشػكف عمػ  )دكالر كاحػد يكمينػا( مػف اليـك

إجمالي السكاف، فضبلن عف كفيات األطفاؿ كالتي رصدت اليكنيسيؼ في أحد تااريرىا أنيـ 
( طفػػؿ يكمينػػا بسػػبب الفاػػر، كمػػا يػػرتبط بػػو كػػذلؾ مػػف األسػػر التػػي 99111يزيػػدكف عػػف )

: مػف إجمػالي األسػر 35‚1إلػ   ترعاىا النساء مف إجمالي األسر المصرية كالتي كصمت
 : بالريؼ في أحد اإلحصا يات.  36‚3: بالحضر ك 33‚5في مصر منيا 

تزايد نسب كمعدالت البطالة كعدد العاطميف عف العمؿ، كالتي تشػير أحػد إحصػا ياتيا إلػ   -
مميػػكف، كتبمػػغ  416إلػ   9191أف عػدد الاػػكة العاممػة سيصػػؿ بالػدكؿ العربيػػة فػي عػػاـ 

ف ضعفيف إل  أربعػة أضػعاؼ بطالػة الرجػاؿ، حيػث يصػؿ معػدؿ مشػاركتيا بطالة النساء م
 :.   56‚6: ماابؿ متكسط عالمي يصؿ إل  98‚4في الاكل العاممة إل  

التضخـ كاألزمات المالية العالمية كمف أىـ مؤشراتيا االرتفاع المفرط فػي المسػتكل العػاـ  -
دخؿ الناػػدم مثػػؿ األجػػكر، لؤلسػػعار كارتفػػاع الػػدخكؿ الناديػػة أك عنصػػر مػػف عناصػػر الػػ
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كارتفاع التكاليؼ، كسكاء كاف التضخـ ناشػ  عػف ارتفػاع التكػاليؼ أك عػف زيػادة الطمػب، 
فيػك يػؤثر بشػكؿ كبيػر عمػ  الفاػراء كذكم الػدخكؿ المنخفضػة كضػعؼ الاػدرة لمفاػراء فػي 
الحصػػكؿ عمػػ  مػػا يحتػػاجكف إليػػو مػػف سػػم، كخػػدمات كخاصػػة األساسػػية كاالسػػتيبلكية 

 صحية. كالخدمات ال
األكضػػػاع االجتماعيػػػة لممػػػرأة، كىػػػي المسػػػتيدفة مػػػف مشػػػاري، األسػػػر المنتجػػػة لتمبيػػػة  -

فسػػاح المجػػاؿ أماميػػا لممشػػاركة فػػي خدمػػة كطنيػػا كرعايػػة  احتياجاتيػػا كتحسػػيف دخميػػا كا 
أسػػرتيا، كخاصػػة النسػػاء البل ػػي يعػػكلف أسػػرىـ كيػػتحممف مسػػ كلياتيا، أك النسػػاء الػػذيف 

ف االعتماد عم  أنفسػيف بسػبب الترمػؿ أك الطػبلؽ أك لدييف ظركؼ خاصة تستدعي مني
، كىػػك مػػا اسػػتكجب العمػػؿ باسػػتمرار عمػػ  تطػػكير حركػػة المجتمػػ، (85)العنكسػػة أك البطالػػة

المدني )كخاصة الجمعيات األىمية( لكي تسيـ أك تساعد في مكاجية المشكبلت المتعددة 
كيض، في اعتباره  مف خبلؿ أسمكب تخطيطي جيد يعمؿ عم  كض، خطط تنمكية متكاممة

السياسػػات كالمتغيػػرات كالظػػركؼ بيػػدؼ تخفػػيض معػػدالت الفاػػر كتحسػػيف فػػرص التعمػػيـ 
كالرعايػػة الصػػحية لكثيػػر مػػف األسػػر المنتجػػة بيػػدؼ تحايػػؽ التنميػػة كتحسػػيف مؤشػػراتيا 

، كلاػػػد كػػػاف لتمػػػؾ السياسػػػات آثػػػار بالغػػػة عمػػػ  محػػػاكر التنميػػػة البشػػػرية (86)باسػػػتمرار 
 عميـ كالدخؿ، كمف أىـ تمؾ اآلثار ما يمي:  المختمفة كالصحة كالت

أثر اإلصبلح عم  اإلنفاؽ العاـ عم  التعميـ نسبة إلػ  النػاتج المحمػي اإلجمػالي،  -
كىػػك مػػا ترتػػب عميػػو تػػدىكر الخدمػػة التعميميػػة فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ خػػبلؿ حابػػة 
اإلصبلح االجتماعي كالتكمفة االجتماعيػة المترتبػة عمػ  ذلػؾ ىػي ارتفػاع معػدالت 
التسػػػرب، كالرسػػػكب، كارتفػػػاع معػػػدالت األميػػػة نظػػػرنا لمتكمفػػػة الباىظػػػة لمخػػػدمات 
التعميميػػة الناتجػػة عػػف ارتفػػاع مصػػركفات التعمػػيـ الحكػػكمي كاالتجػػاه نحػػك التعمػػيـ 

 الخاص في ظؿ برنامج اإلصبلح.  
أثر اإلصبلح عم  اإلنفاؽ عم  الصحة كارتفػاع تكػاليؼ تػكفير الخػدمات الصػحية  -

فػػػاع تكمفػػػة إنشػػػاء المنشػػػ ت الطبيػػػة أك ارتفػػػاع أسػػػعار المػػػكاد سػػػكاء نتيجػػػة ارت
الصػػيدالنية كاألجيػػزة الطبيػػة المسػػتكردة نتيجػػة بػػرامج اإلصػػبلح لتامػػيص اإلنفػػاؽ 
العاـ عم  الصحة نسبة إل  الناتج المحمي اإلجمالي فضبلن عف فرض رسـك عم  

دكيػة، كفػت  الخدمات الصحية العامة كرف، أجرة الفحص الطبي كارتفاع أسعار األ
 المجاؿ لماطاع الخاص في ىذا الميداف.  

أثر اإلصبلح عمػ  مسػتكل المعيشػة كخاصػة بعػد قيػاـ الحككمػة بتخفػيض العجػز  -
في المكازنة العامة لمدكلة عف طريؽ زيادة كبيرة في الضػرا ب كالرسػـك كتخفػيض 
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ة الػػدعـ كاسػػتخداـ الضػػرا ب غيػػر المباشػػرة ممػػا شػػكؿ عب نػػا عمػػ  الطباػػات الفايػػر 
محػػػدكدة الػػػدخؿ، إذ تتحمػػػؿ الطباػػػات الفايػػػرة صػػػاحبة الػػػدخكؿ المحػػػدكدة العػػػبء 
األكبػػر مػػف تمػػؾ الضػػرا ب بخاصػػة التنازليػػة، كمػػا أدل تخفػػيض قيمػػة الجنيػػو إلػػ  
ارتفاع أسعار السم، المستكردة بما في ذلؾ السػم، الغذا يػة األساسػية فضػبلن عػف 

كػػاليؼ اإلنتػػاج لمسػػم، كمػػف ثػػـ السػػم، الرأسػػمالية كالكسػػيطة المسػػتكردة، كزيػػادة ت
 .(87)ارتفاع األسعار 

 ػ  المكجيات النظرية لمدراسة:   1
تنطمؽ الدراسة الراىنة في تناكليا لاضيتيا الر يسية مف بعض المعطيات النظرية 
المستمدة مف نظرية النسؽ االجتماعي، كالذم ىك عبارة عف ذلؾ الكؿ المركب الذم 

لفرعية، كىذه اإلنساؽ الفرعية األخرل يؤثر فييا، كيتأثر يتككف مف مجمكعة مف اإلنساؽ ا
بيا، حيث أف تفاعؿ كؿ نسؽ فرعي يتفاعؿ م، باقي االنساؽ الفرعية يؤدم في النياية 

، كلذا يعتبر النسؽ بمثابة الكياف (88)إل  تحايؽ أىداؼ البناء الكمي الذم يتككف منيا 
دة متكاممة، ككؿ نسؽ يؤدم مجمكعة المنظـ الذم يضـ مجتمعنا ألجزاء تتككف منيا كح

مف العمميات كاألنشطة بينيا تكامؿ لتحايؽ ىدؼ مشترؾ، كما يتسـ النسؽ باالستمرار 
كاالستارار، كيتككف مف أربعة مككنات ر يسية ترتبط معنا في تكامؿ كترابط، كلكؿ مككف 

مميات ، كىي تتمثؿ في المدخبلت، كالع(89)منيا أىمية خاصة في مركز النسؽ الكمي
التحكيمية كالمخرجات، كالتغذية العكسية، كبالتالي يمكف تحميؿ الجمعيات األىمية المعنية 

 بمشركعات األسر المنتجة  انطبلقنا مف فكرة النسؽ االجتماعي إل :  
كىي المكارد المادية كالبشرية ككافة الخدمات المتاحة كالمطمكبة بالجمعيات  المدخبلت:  -

 ؿ بيا مف أىداؼ كقكانيف.  األىمية ككؿ ما يتص
كىي األساليب كاألدكات المستخدمة في المشركعات الصغيرة  العمميات التحكيمية:  -

ا عم  الخبرات كالعبلقات بيف العامميف كشركط  المادمة بالجمعيات األىمية، كتشتمؿ أيضن
 االستفادة مف الخدمات.  

لة كتحسيف مستكل الدخؿ لؤلسر المخرجات:  لتحايؽ األىداؼ بمكافحة الفار كالبطا  -
ا عم  الخدمات المدعمة المادمة لتمؾ األسر.    المنتجة، كتشتمؿ أيضن

التغذية العكسية:  كىي تشتمؿ عم  ردكد أفعاؿ المستفيديف اإليجابية كمؤشر لتميز   -
الجمعيات األىمية كفعالية خدماتيا كتحايؽ المشركعات ألىدافيا، أك السمبية لتغيير أك 

 ف الخدمات كتعديميا لتحايؽ األىداؼ المنشكدة.  تحسي
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 اإلجراءات المنيجية لمدراسة:   سادسنا:
 ػ  نكع الدراسة كالمنيج المستخدـ:   4

تنتمي ىذه الدراسة إل  نمط الدراسات الكصفية، حيث تركز عم  كصؼ كاق، 
تيتـ بتحديد أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة، كما 

ا تحاكؿ الدراسة التكصؿ لبعض  المعكقات التي تؤثر سمبنا عم  أداء تمؾ الجمعيات، أيضن
المؤشرات التخطيطية المستخمصة لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات 
الصغيرة لؤلسر المنتجة، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ منيج المس  االجتماعي لمجمعيات 

 د إلييا مشركعات لؤلسر المنتجة. األىمية المسن
 ػ  أداة الدراسة:   9

اعتمد الباحث في جم، بيانات الدراسة الحالية عم  استمارة استبياف حكؿ )أداء 
الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة( كقد اشتممت عم  

عد األكؿ في البيانات األكلية، أربعة أبعاد ر يسية بما يتفؽ كأىداؼ الدراسة، كقد تمثؿ الب
كالبعد الثاني عم  كاق، أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر 
المنتجة، كالبعد الثالث عم  معكقات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات 

ت األىمية في الصغيرة لؤلسر المنتجة، كالبعد الراب، عم  ماترحات تفعيؿ أداء الجمعيا
 تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة. 

كقد تـ تصميـ االستبياف بالرجكع لئلطار النظرم، كالدراسات الساباة المرتبطة 
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بمتغيرات الدراسة، كاالطبلع عم  بعض األدكات المرتبطة 

بما يتناسب كأىداؼ الدراسة  بمكضكع الدراسة، كمف ثـ فاد تـ تحديد أبعاد االستبياف
كتساؤالتيا كصياغة عدد مف العبارات المرتبطة بكؿ ُبعد كمؤشر داخمي مف أبعادىا، كقد 
التـز الباحث بالاكاعد األساسية لبناء األداة مف حيث االتساؽ م، اإلطار النظرم كمنيج 

 الدراسة. 
 صدؽ كثبات االستبياف:  

اىرم مف خبلؿ عرضو عم  السادة كقد اعتمد فيو الباحث عم  الصدؽ الظ
المحكميف، كقد تمت صياغة بعض العبارات، كتعديؿ أخرل، كحذؼ المكرر منيا، كفي 

( 81( أبعاد ر يسية احتكل البعد الثاني عم  )1النياية تمت صياغة االستبياف في )
كلية ( عبارة، باإلضافة إل  البيانات األ 91( عبارة، كالراب، عم  )91عبارة، كالثالث عم )
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لعينة الدراسة في بداية االستبياف، كتـ تحديد استجابات العبارة في )نعـ( كتحصؿ عم  
 ثبلثة درجات، ك)إل  حد ما( كتحصؿ عم  درجتيف، ك )ال( كتحصؿ عم  درجة كاحدة.  

كما تـ اختبار ثبات االستبياف مف خبلؿ طرياة إعادة االختبار، حيث قاـ الباحث 
( مفردة مف عينة الدراسة بالجمعيات األىمية، ثـ إعادة 49)بتطبيؽ االستبياف عم  

( يكمنا، ثـ حساب معامؿ الثبات طبانا 45التطبيؽ عمييـ مرة أخرل بفاصؿ زمني قدره )
( كالتي 4لمعادلة )سبيرماف( كالذم جاءت نتا جو كما ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ )

كانت نتا جو الكمية تشير لثبات أظيرت أف معامؿ الثبات مرتفعة لؤلبعاد أك المؤشرات ك 
مكانية االعتماد عميو في تحايؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عم  تساؤالتيا.   االستبياف كا 

 (4جدكؿ رقـ )
 يكض  معدالت ثبات االستبياف

 ـ
                                                                                   

 األبعػػػػػػػػػػػػاد
 المؤشػػػػػػػرات

 الداللة معامؿ الثبات

4 

أداء الجمعيات األىمية في تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر 
 1‚89 المنتجة 

ا ا ين
حص

ؿ إ
دا

 

أداء الجمعيات األىمية في تكفير التدريب عم  مشركعات 
 1‚91 األسر المنتجة

أداء الجمعيات األىمية في تكفير اإلمكانيات المادية 
 1‚88 ألسر المنتجةلمشركعات ا

 1‚89 أداء الجمعيات األىمية في تكفير التكجيو لؤلسر المنتجة
أداء الجمعيات األىمية في تكفير التسكيؽ لمنتجات 

 1‚81 مشركعات األسر المنتجة

أداء الجمعيات األىمية في تكفير مشركعات تبل ـ احتياجات 
 1‚87 السكؽ 

ير مشركعات تحاؽ رضا أداء الجمعيات األىمية في تكف
 األسر المنتجة

 
88‚1 
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 ـ
                                                                                   

 األبعػػػػػػػػػػػػاد
 المؤشػػػػػػػرات

 الداللة معامؿ الثبات

معكقات أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات  9
 1‚86 الصغيرة لؤلسر المنتجة

ماترحات أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات  3
 1‚85 الصغيرة لؤلسر المنتجة

 داؿ 1‚89 االستبياف ككؿ  -

 ػ  مجاالت الدراسة:   1
 المجاؿ المكاني:  تـ تطبيؽ الدراسة ميدانينا عم  الجمعيات األىمية التالية:     -أ 
 جمعية تنمية المجتم، المحمي بالكليدية.   -
 جمعية تنمية المجتم، بمكشا.    -
 جمعية تنمية المجتم، بساحؿ سميـ.   -
 جمعية الشيخ بخيت سيد لتنمية المجتم،.   -
 ؿ كالتدريب كتنمية المجتم،.  جمعية األسر المنتجة لمتأىي  -
 جمعية الرعاية االجتماعية )دار الصفا لمبنات(.  -
 جمعية النكر كاألمؿ بأسيكط.    -
 الجمعية النسا ية اإلسبلمية لرعاية األسرة.    -
 جمعية الشابات المسممات.    -

كقد تـ اختيار ىذه الجمعيات األىمية  بناء عم  خطاب المكافاة كالترشي  مف 
مديرية التضامف االجتماعي بأسيكط  لتطبيؽ الدراسة الميدانية عمييا، كبحيث تمثؿ كؿ 

 أنماط الجمعيات األىمية بريؼ كحضر محافظة أسيكط كذلؾ كفانا لبلعتبارات اآلتية:   
 أف تككف الجمعية مسند إلييا فعمينا مشركعات لؤلسر المنتجة.    -
 سنكات.   5ف أف يككف قد مض  عم  إنشا يا أكثر م  -
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 أف يككف ضمف أىدافيا كمياديف عمميا تاديـ مشركعات لؤلسر المنتجة.    -
 أال تككف الجمعية متكقفة النشاط كأف تككف مستمرة في تاديـ خدماتيا.    -
أف يككف لدل المس كليف عف الجمعيات األىمية استعداد لتطبيػؽ الدراسػة كالتعػاكف مػ،   -

 الباحث.  
شػػرم:  تػػـ تطبيػػؽ أداة الدراسػػة عمػػ  أعضػػاء مجػػالس اإلدارة كالعػػامميف المجػػاؿ الب  -ب 

بالمشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة بالجمعيات األىمية )عينة الدراسة( كالذيف بمغ عػددىـ 
( مفػػػردة، كىػػػـ الػػػذيف اسػػػتطاع الباحػػػث الكصػػػكؿ إلػػػييـ كتعػػػاكنكا فػػػي رد اسػػػتمارات 439)

 يدانية.  االستبياف خبلؿ فترة تطبيؽ الدراسة الم
المجػػاؿ الزمنػػي:  اسػػتغرقت فتػػرة جمػػ، البيانػػات بشػػاييا النظػػرم كالميػػداني كحتػػ    -ت 

 (.9149كحت  نكفمبر  9148االنتياء مف البحث الفترة مف )مايك 
 ػ  طرؽ المعالجة اإلحصا ية:   5

تـ استخداـ التكرارات كالنسب الم كية، كمعامؿ االرتباط، كاألكزاف المرجحة، 
لتحديد مستكل الداللة، كقد اعتمد الباحث في  9مرج ، كالاكة النسبية لؤلبعاد، كاكالكسط ال

 حساب الكسط المرج  لمعبارات كالتالي:  
 (.  4‚67 – 4مستكل منخفض )مف   -
 (.  9‚31 – 4‚68مستكل متكسط )مف   -
 فأكثر(.    - 9‚35مستكل مرتف، )مف   -

 سبية لؤلبعاد كالتالي:  كما تـ االعتماد في حساب تدرج الاكة الن
 ( 1‚51مستكل منخفض )أقؿ مف   -
 (.  1‚71 – 1‚51مستكل متكسط )مف   -
 فأكثر(.   – 1‚75مستكل مرتف، )مف   -
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 عرض كمناقشة نتا ج الدراسة:  سابعنا:
 ػ  النتا ج الخاصة بكصؼ عينة الدراسة:   4

 ( 9جدكؿ رقـ )
 يكض  خصا ص عينة الدراسة 

 : ؾ العبارة ـ
 النكع 4
 71‚9 98 ذكر - 
 95‚8 31 أنث  - 
 الف ات العمرية 9
 9‚9 43 سنة  35أقؿ مف  - 
 98 37 سنة 15ألقؿ مف  35مف  - 
 39‚5 13 سنة  55ألقؿ مف  15مف  - 
 99‚6 39 فأكثر  55مف  - 
 الحالة االجتماعية 3
 76‚5 414 متزكج - 
 6‚8 9 أعزب - 
 7‚6 41 مطمؽ - 
 9‚4 49 مؿأر  - 
 الحالة التعميمية 1
 39‚1 59 مؤىؿ متكسط - 
 39‚6 13 مؤىؿ فكؽ المتكسط - 
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 : ؾ العبارة ـ
 48‚9 91 مؤىؿ جامعي - 
 9‚8 43 تعميـ  فكؽ الجامعي )يذكر(  - 
 العمؿ داخؿ الجمعية 5
 1‚6 6 ر يس مجمس إدارة أك نا ب لر يس مجمس اإلدارة  - 
 37‚9 19 عضك مجمس إدارة.    - 
 6‚8 9 دير تنفيذمم  - 
 9‚8 43 سكرتير الجمعية.  - 
 5‚3 7 أميف صندكؽ  - 
 36‚3 18 مكظؼ بمشركع األسر المنتجة.   - 
 مدة العمؿ بالجمعية 6
 44‚3 45 سنكات 5اقؿ مف  - 
 48‚9 95 سنكات  41ألقؿ مف  5مف  - 
 38‚7 54 سنة  45ألقؿ مف  41مف  - 
 34‚4 14 سنة فأكثر. 45مف  - 
 19‚1 56 الحصكؿ عم  دكرات تدريبية؟ 7
 عدد ىذه الدكرات: 8

 
 18‚3 97 دكرة كاحدة  - 
 39‚4 48 دكرتاف  - 
 49‚6 44 ثبلث دكرات فأكثر  - 
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 : ؾ العبارة ـ
 االستفادة التي تحاات مف الحصكؿ عم  الدكرات التدريبية 9
اكتسػػػػاب معمكمػػػػػات عػػػػػف التخطػػػػيط لمشػػػػػركعات األسػػػػػر  - 

 المنتجة.
19 75 

اب معمكمػػات عػػف آليػػات تحسػػيف مشػػركعات األسػػر اكتسػػ  - 
 المنتجة.

53 6‚19 

تبػػػػادؿ الخبػػػػرات كالمعػػػػارؼ حػػػػكؿ آليػػػػات تحسػػػػيف أداء   - 
 الجمعيات األىمية في إدارة المشركعات الصغيرة. 

54 94 

اكتسػػػػػػػػػاب ميػػػػػػػػػارات إجػػػػػػػػػراء البحػػػػػػػػػكث أك اسػػػػػػػػػتخداـ   - 
 االستراتيجيات المناسبة لتطكير مشركعات األسر المنتجة.  

94 5‚37 

اكتسػػػاب معمكمػػػػات عػػػػف التسػػػػكيؽ لمنتجػػػػات مشػػػػركعات  - 
 األسر المنتجة.  

97 9‚18 

تنميػػػة الميػػػارات اإلداريػػػة البلزمػػػة لمعمػػػؿ بالمشػػػركعات   - 
 الصغيرة.

51 9‚89 

اكتساب معمكمات كمعارؼ عف تشريعات كقػكانيف كلػكا      - 
 مشركعات األسر المنتجة 

48 4‚39 

4
1 

   دكرات التدريبية   الجيات المنظمة لم

 39‚4 48 كزارة التضامف االجتماعي أك إحدل إداراتيا  - 
االتحػػػػػاد النػػػػػكعي أك اإلقميمػػػػػي لمجمعيػػػػػات كالمؤسسػػػػػات  - 

 الخاصة 
- - 

 67‚9 38 منظمات حككمية أك أىمية أخرل.   - 
( يتض  أف الغالبية العظم  مف عينة الدراسة مف 9بالنظر لمجدكؿ السابؽ رقـ )

: كىك معدؿ يتفؽ م، ثاافة 95‚8:، بينما بمغت نسبة اإلناث 71‚9ككر بنسبة الذ
كتااليد المجتم، كتفضيمو لعنصر الرجاؿ في قيادة العمؿ االجتماعي التطكعي بتمؾ 
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المجتمعات، كما تشير تمؾ البيانات إل  تنكع الف ات العمرية العاممة بالجمعيات حيث 
سنة( بنسبة  55سنة ألقؿ مف  15العمرية مف ) جاءت في مادمتيا مف ياعكف في الف ة

:، تم  ذلؾ 99‚6سنة فأكثر( بنسبة  55%، ثـ مف ياعكف في الف ة العمرية مف )39‚5
ا تشير 98سنة( بنسبة  15سنة ألقؿ مف  35مف ياعكف في الف ة العمرية مف ) :، أيضن

:، 76‚5بنسبة  تمؾ البيانات إل  أف الغالبية العظم  مف عينة الدراسة مف المتزكجيف
:، كما تشير تمؾ البيانات إل  أف 7‚6:، ثـ المطمايف بنسبة 9‚4تم  ذلؾ األرامؿ بنسبة 

:، ثـ الحاصميف عم  39‚1غالبية عينة الدراسة مف الحاصميف عم  مؤىؿ متكسط بنسبة 
:، تم  ذلؾ الحاصميف عم  مؤىؿ جامعي بنسبة 39‚6مؤىؿ فكؽ المتكسط بنسبة 

ا تشير48‚9 البيانات الساباة إل  أف غالبية المبحكثيف يشغمكف كظيفة عضك  :، أيضن
:، 36‚3:، ثـ مف يعممكف بمشركعات األسر المنتجة بنسبة 37‚9مجمس إدارة بنسبة 

:، كما تشير بيانات الجدكؿ 9‚8تم  ذلؾ مف يشغمكف كظيفة سكرتير الجمعية بنسبة 
مادمتيا مف يعممكف منذ فترة السابؽ إل  تنكع سنكات الخبرة لممبحكثيف حيث جاء في 

:، ثـ مف يعممكف منذ فترة 38‚7سنة( بنسبة  45سنكات ألقؿ مف  41زمنية تتراكح مف )
:، تم  ذلؾ مف يعممكف منذ فترة زمنية تتراكح 34‚4سنة فأكثر( بنسبة  45زمنية مف )

ا تشير تمؾ البيانات إل  أف 48‚9سنكات( بنسبة  41سنكات ألقؿ مف  5مف ) : ، أيضن
: فاط، 19‚1الحاصميف عم  دكرات تدريبية مف إجمالي عينة الدراسة قد بمغت نسبتيـ 

:، كثبلث دكرات فأكثر بنسبة 39‚4:، كدكرتاف 18‚3حصؿ منيـ عم  دكرة كاحدة 
ا تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إل  تنكع أكجو االستفادة لممبحكثيف مف ىذه 49‚6 :، أيضن

ىـ أشكاليا في اكتساب معمكمات عف آليات تحسيف الدكرات التدريبية كالتي جاءت أ
:، ثـ تبادؿ الخبرات كالمعارؼ حكؿ آليات تحسيف 91‚6مشركعات األسر المنتجة بنسبة 

:، تم  ذلؾ تنمية 94أداء الجمعيات األىمية في إدارة المشركعات الصغيرة بنسبة 
:، ثـ 89‚9تجة بنسبة الميارات اإلدارية البلزمة لمعمؿ بالمشركعات الصغيرة لؤلسر المن
:، كأخيرنا أشارت تمؾ 75اكتساب معمكمات عف التخطيط لمشركعات األسر المنتجة بنسبة 

البيانات إل  أف الجيات المنظمة ليذه الدكرات كانت غالبيتيا تتمثؿ في منظمات حككمية 
بة :، ثـ كزارة التضامف االجتماعي أك إحدل إداراتيا بنس67‚9كأىمية أخرل كذلؾ بنسبة 

4‚39.: 
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كاق، أداء الجمعيات األىمية في تحسيف  النتا ج الخاصة بالبعد الثاني:  ػ 9
 المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة:  

 (3جدكؿ رقـ )
 يكض  تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر المنتجة

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ بكالترتي

 : ؾ : ؾ : ؾ
تػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػة  – 4

تمكيػػػػػؿ يتناسػػػػػب مػػػػػ، 
متطمبػػات المشػػركعات 
الصػػػػػػػػػػػغيرة بصػػػػػػػػػػػكرة 
مسػػػػػػػػػػػػتمرة لؤلسػػػػػػػػػػػػر 

 المستفيدة.

 متكسط 1 ** 9‚1 4‚99 951 31‚8 16 37‚8 51 97‚1 36

تػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػة  -9
تمكيػػػػؿ كػػػػافي لجميػػػػ، 
األسػػػػػػػػػػػر المتادمػػػػػػػػػػػة 
لمحصػػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػػ  

 مشركعات صغيرة. 

47 8‚49 37 98 78 9‚59 913 16‚4 5‚13* 44 
 منخفض

تػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػة  – 3
التمكيػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػبلـز 
لمشػػػػػػػركعات األسػػػػػػػر 
المنتجػػػػػة بنػػػػػاء عمػػػػػ  
دراسػػػػػػػػػػػػػة لجػػػػػػػػػػػػػدكل 

 المشركع كعا ده.  

96 6‚49 39 9‚91 71 9‚56 946 63‚4 5‚31* 8 
 منخفض

تػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػة  – 1
التمكيػػػػػػػػػؿ المناسػػػػػػػػػب 
لمشػػػػػػػركعات األسػػػػػػػر 
 المنتجػػة بنسػػػب فا ػػػدة
منخفضػػػػػػػػػة كفتػػػػػػػػػرات 
 زمنية كسماح أطكؿ. 

 

 متكسط 5 **3‚7 4‚91 959 31‚9 16 39‚1 59 95‚7 31
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ بكالترتي

 : ؾ : ؾ : ؾ
تنفػػػػػذ الجمعيػػػػػة   - 5

بعػػػػػػػض المشػػػػػػػركعات 
االستثمارية لبلسػتفادة 
مف عكا دىا في تمكيؿ 
مشػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػر 

 المنتجة.

99 6‚46 31 7‚95 76 7‚57 941 59‚4 1‚36* 41 
 منخفض

تاػػػػػػـك الجمعيػػػػػػة  - 6
ط بػػػػػيف بػػػػػدكر الكسػػػػػي

األسػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتفيدة 
كالبنػػػػػػكؾ كالمصػػػػػػارؼ 
لتػػكفير التمكيػػؿ الػػبلـز 

 لممشركعات. 

 مرتف، 4 *98‚1 9‚38 341 43‚6 48 31‚8 16 54‚6 68

تػػػػكفر الجمعيػػػػة   - 7
حكافز ماليػة تشػجيعية 
لممشػػػركعات الصػػػغيرة 
المتميػػػػػػػػػػػػزة لؤلسػػػػػػػػػػػػر 

 المنتجة.  

46 4‚49 93 7‚47 93 9‚71 487 14‚4 3‚89* 49 
 منخفض

تسػػػاعد الجمعيػػػة  – 8
األسػػر المسػػتفيدة فػػػي 
اختيػػػار نظػػػاـ التمكيػػػؿ 
كالسػػػػػػػػػػػداد المبل ػػػػػػػػػػػـ 

 لممشركع.  

 مرتف، 3 *91‚6 9‚35 341 41‚1 49 36‚3 18 19‚3 65

لػػػػػػدل الجمعيػػػػػػة  – 9
العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػدا ؿ 
لتػػكفير التمكيػػؿ الػػبلـز 
لمشػػػػػػػركعات األسػػػػػػػر 

 المنتجة. 

91 4‚48 35 5‚96 73 1‚55 945 69‚4 9‚98* 9 
 منخفض

تنفػػػػػذ الجمعيػػػػػة  -41
مشػػػػػػػركعات صػػػػػػػغيرة 
لؤلسػػػر المنتجػػػة طبانػػػا 
لشػػػػػػػػػػركط الجيػػػػػػػػػػات 

 مرتف، 9 *96‚7 9‚36 349 43‚7 48 36‚3 18 51 66
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ بكالترتي

 : ؾ : ؾ : ؾ
المانحػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػماف 

 استمرار التمكيؿ
تستفيد الجمعية  -44

مػػػػػف دعػػػػػـ رجػػػػػاؿ أك 
سيدات األعماؿ لتكفير 
التمكيػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػتمر 
لمشػػػػػػػركعات األسػػػػػػػر 

 المنتجة
 

96 7‚49 37 98 69 3‚59 994 67‚4 7‚99* 7 
 منخفض

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيد   - 49
الجمعيػػة مػػف الجيػػات 
الحككميػػػة فػػػي تػػػكفير 
التمكيػػػػػؿ لمشػػػػػركعات 
األسػػر المنتجػػة كػػإدارة 
األسػػػػػػػػػػػػر المنتجػػػػػػػػػػػػة 
بمديريػػػػػػػػة التضػػػػػػػػامف 

 االجتماعي.  
 

 متكسط 6 **5‚9 4‚88 919 35‚7 17 11‚4 53 91‚9 39

   99‚47 9‚913 - 617 - 195 - 139 المجمكع
 1‚64 بيةالاكة النس

**                                        ( 1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل )
  (1‚15غير داؿ معنكم عند مستكل )

( أف مجمكع األكزاف الستجابات 3يتض  مف بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )
( بكسط 9913مفردات عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي األكؿ لمبعد الثاني قد بمغت )
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( مما يشير إل  أف مستكل أداء الجمعيات 1‚64( كقكة نسبية قدرىا )99‚47رج  قدره )م
 .()األىمية في تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر المنتجة. قد جاء بمعدؿ )متكسط(

كأظيرت البيانات حصكؿ عبارات تاـك الجمعيات بدكر الكسيط بيف األسر 
( كتنفذ 9‚38لممشركعات، بكسط مرج  ) المستفيدة كالبنكؾ كالمصارؼ لتكفير التمكيؿ

الجمعيات مشركعات صغيرة لؤلسر المنتجة طبانا لشركط الجيات المانحة لضماف استمرار 
(، كمساعدة الجمعيات لؤلسر المستفيدة في اختيار نظاـ 9‚36التمكيؿ.  بكسط مرج  )

األكل  ( عم  المراتب 9‚35التمكيؿ كالسداد المبل ـ ليا كلممشركع. بكسط مرج  )
، حيث أف أداء دكر الكسيط بيف ()كالترتيب مف األكؿ لمثالث في المستكل المرتف،

الجيات المانحة كأصحاب المشركعات الصغيرة يعطي الثاة كالضماف لمتماي الاركض مف 
 .  (91)الجيات المانحة أك مف خبلؿ اإلمكانيات الذاتية لمجمعيات

الجمعيات تمكيؿ يتناسب م، كما تكض  البيانات حصكؿ عبارات.  تكفر 
(، 4‚99متطمبات المشركعات الصغيرة بصكرة مستمرة لؤلسر المستفيدة.  بكسط مرج  )

كتكفر الجمعيات التمكيؿ المناسب لمشركعات األسر المنتجة بنسب فا دة منخفضة كفترة 
(، كتستفيد الجمعيات مف دعـ الجيات الحككمية في 4‚91سماح أطكؿ. بكسط مرج  )

التمكيؿ لمشركعات األسر المنتجة كإدارة األسر المنتجة بمديرية التضامف تكفير 
( عم  المراتب الثانية كالترتيب مف الراب، لمسادس في 4‚88االجتماعي. كبكسط مرج  )

 المستكل المتكسط.
ا تشير البيانات إل  حصكؿ عبارات. تستفيد الجمعيات مف دعـ رجاؿ  أيضن

ؿ المستمر لمشركعات األسر المنتجة. بكسط مرج  كسيدات األعماؿ لتكفير التمكي
(، كتكفير الجمعيات التمكيؿ البلـز لمشركعات األسر المنتجة بناء عم  دراسة 4‚67)

(، كلدل الجمعيات العديد مف البدا ؿ 4‚63لجدكل المشركع كعا ده.  بكسط مرج  )
، كتنفذ الجمعيات (4‚69لتكفير التمكيؿ البلـز لمشركعات األسر المنتجة. بكسط مرج  )

بعض المشركعات االستثمارية لبلستفادة مف عكا دىا في تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر 
                                                           

(   )( 4‚67تـ االعتماد في تحديد مستكيات الكسط المرج  لمعبارات مف خبلؿ اعتبار أف مستكل العبارة التي تحصؿ عمػ  أقػؿ مػف ) 
 مرتف، .  (فػأكثر  9‚35، كمف )( متكسط931 -  468 )، كمفمنخفض

(   )رجػػة يمكػػف أف يحصػػؿ عمييػػا االسػػتبياف تػػـ حسػػاب تػػدرج الاػػكة النسػػبية لؤلبعػػاد مػػف خػػبلؿ قسػػمة مجمػػكع األكزاف عمػػ  أعمػػ  د
(متكسػػط ، كأكثػػر مػػػف  1‚75 – 1‚51)( مػػػنخفض ، كمػػف 1‚51( كتػػـ اعتبػػار أف مػػف يحصػػػؿ عمػػ  أقػػؿ مػػف )439×3×49)
 مرتف، . ( 1‚75)
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(، كتكفر الجمعيات تمكيؿ كافي لجمي، األسر المتادمة 4‚59المنتجة.  بكسط مرج  )
(، كتكفر الجمعيات حكافز مالية 4‚16لمحصكؿ عم  مشركعات صغيرة.  بكسط مرج  )

( عم  4‚14كعات الصغيرة المتميزة لؤلسر المنتجة.  بكسط مرج  )تشجيعية لممشر 
 المراتب الثالثة كاحتمت الترتيب مف الساب، لمثاني عشر في المستكل الضعيؼ.  

( لكؿ عبارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا 9كبحساب قيمة )كا
عدا العبارات أرقاـ   ( فيما1‚15المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية )

 ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  4،1،49)
كنستنتج مف معطيات الجدكؿ السابؽ في ضكء المعطيات النظرية لمدراسات 
الساباة أف الجمعيات األىمية كم، أىمية أدكارىا في الاياـ بدكر الكساطة إلتاحة قركض 

ني مشركعات لمجيات المانحة كالتكجو ليا كلصناديؽ التنمية المتعددة لضماف لؤلسر، كتب
، إال أنيا تكاجو مشكبلت جكىرية في تكفير التمكيؿ، أك الحصكؿ (94)استمرار التمكيؿ 

عم  دعـ كمساندة رجاؿ كسيدات األعماؿ، أك عمؿ دراسات لجدكل مشركعات األسر 
التي يمكف الحصكؿ منيا عم  التمكيؿ نظرنا  المنتجة، كصعكبة تكفير البدا ؿ البلزمة

لاصكر مكاردىا الذاتية، كضعؼ العبلقات م، األسر أك أصحاب المشركعات المتميزة، كىك 
 .(93)9115، كدراسة خديجة خضر (99)ما يتفؽ م، ما تكصمت إليو دراسة نبيمة الكرداني 
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 (1جدكؿ رقـ )
 األسر المنتجةيكض  تكفير التدريب عم  مشركعات 

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -4

التػػػػػدريب عمػػػػػ  الحػػػػػرؼ 
كالميػػػف بمػػػا يػػػتبل ـ مػػػ، 
قػػػػػدرات المتػػػػػدربيف مػػػػػف 
األسػػر كاحتياجػػات سػػكؽ 

 العمؿ. 

 مرتف، 3 *97‚9 9‚37 343 45‚4 91 39‚5 13 59‚1 69

تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -9
تػػدريب متخصػػص لكافػػة 
األسػػػػػر المسػػػػػتفيدة مػػػػػف 
مشػػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػػػػػػة عمػػػػػػػ  كافػػػػػػػة 

 الميف المنفذة بيا. 

 مرتف، 1 *95‚9 9‚35 344 47‚1 93 99‚5 39 53‚4 71

تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -3
التػػػػػػدريب عمػػػػػػ  أجيػػػػػػزة 
كآالت حديثػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدعـ 
كتنميػػػػػة قػػػػػدرات األسػػػػػر 

لمنتجػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا يتفػػػػػػػػؽ ا
 كتطكر الميف. 

47 8‚49 54 6‚38 61 6‚18 947 61‚4 6‚96* 8 
 منخفض

تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -1
مػػػدربيف مػػػؤىميف لتنفيػػػػذ 
البػػػػػرامج التدريبيػػػػػة فػػػػػي 
 الفترات الزمنية المحددة. 

99 9‚94 59 7‚11 11 1‚33 919 88‚4 9‚41*
 متكسط 7 *

تسػػػػػػتخدـ الجمعيػػػػػػة  -5
أكثػر مػف كسػيمة تدريبيػة 

تفػػػػػػػػؽ كقػػػػػػػػدرات بمػػػػػػػػا ي
كمعػػػػارؼ كثاافػػػػة األسػػػػر 

 المستفيدة. 

 مرتف، 4 *31‚6 9‚14 349 43‚6 48 34‚4 14 55‚3 73

تطػػػػػػػػػكر الجمعيػػػػػػػػػة  -6
البػػػػػػػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 
باسػتمرار كتضػيؼ بػرامج 
جديػػدة لؤلسػػر المسػػتفيدة 

93 1‚47 98 9‚94 84 1‚64 916 56‚4 17* 41 
 منخفض



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
بمػػػا يتفػػػؽ مػػػ، التغيػػػرات 
فػػػػي الميػػػػف كاحتياجػػػػات 

 السكؽ.  
تراعػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػة  -7

ميػػػػكؿ كرغبػػػػات كقػػػػدرات 
األسػػػػػر المسػػػػػتفيدة فػػػػػي 
التخطػػػػػػػػػػػػػيط لمبػػػػػػػػػػػػػرامج 

 التدريبية. 

 متكسط 5 **4‚7 4‚99 969 34‚4 14 38‚6 54 31‚3 11

تاػػـك الجمعيػػة بعاػػد  -8
ماػػػػػػػػػاببلت أك لاػػػػػػػػػاءات 
تمييديػػػػػػػة مػػػػػػػ، األسػػػػػػػر 
المتادمػػة لمحصػػكؿ عمػػ  
المشػػػػػػػػػركعات لتحديػػػػػػػػػد 
البػػػػػػػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 

 مة ليا.  المبل 

 مرتف، 9 *99‚7 9‚38 345 43‚6 48 31‚4 15 59‚3 69

تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -9
البػػػػػػػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 
المختمفػػػػػػة بنػػػػػػاء عمػػػػػػ  
دراسػػػػػػػػػػػػػػػػات عمميػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الحتياجػػػػػػػات المتػػػػػػػدربيف 

 كنكع المشركعات. 

95 9‚48 94 9‚45 86 9‚65 913 53‚4 9‚61* 44 
 منخفض

تاػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػة  -41
بتايػػػػػػيـ عا ػػػػػػد البػػػػػػرامج 

باألىػػػػػػػػػػداؼ التدريبيػػػػػػػػػػة 
المحػػػػػػػددة مسػػػػػػػبانا فػػػػػػػي 
تنميػػػػة ميػػػػارات كقػػػػدرات 
كمعػػػػػػػػػػػػػػػارؼ األسػػػػػػػػػػػػػػػر 

 المستفيدة. 
 

93 6‚47 31 6‚95 75 8‚56 949 61‚4 31* 9 
 منخفض

تسػػػػتفيد الجمعيػػػػػة  -44
مػػػػػػػػف دعػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػػات 
الحككميػػػة فػػػي التخطػػػيط 
لمبػػػػػػػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 

33 95 64 9‚16 38 8‚98 959 96‚4 9‚41*
 متكسط 6 *
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
كمراحميا المختمفة كػإدارة 
األسػػر المنتجػػػة بمديريػػػة 

 التضامف االجتماعي. 
تتعػػػػاكف الجمعيػػػػة  -49

مػػػػػػػ، بعػػػػػػػض منظمػػػػػػػات 
المجتمػػ، المػػدني األخػػرل 
فػػػػػي التخطػػػػػيط لمبػػػػػرامج 
التدريبيػػػػػػػػػػػػػػة لؤلسػػػػػػػػػػػػػػر 

 المنتجة. 

49 1‚41 96 7‚49 87 9‚65 496 18‚4 5‚63* 49 
 منخفض

 -  93‚45 3‚69 - 541 - 199 - 119 المجمكع
 1‚61 الاكة النسبية 

 (1‚15**  غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل )
( أف مجمكع األكزاف الستجابات مفردات 1تظير بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

( بكسط مرج  3‚69عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي الثاني لمبعد الثاني قد بمغت )
ل  أف مستكل أداء الجمعيات األىمية ( مما يشير إ1‚61(  كقكة نسبية قدرىا )93‚45)

 في تكفير التدريب عم  مشركعات األسر المنتجة. قد جاء بمعدؿ )متكسط(.  
كأشارت البيانات إل  حصكؿ عبارات.  تستخدـ الجمعية أكثر مف كسيمة تدريبية 

(، كتاـك الجمعية 9‚14بما يتفؽ كقدرات كمعارؼ كثاافة األسر المستفيدة. بكسط مرج  )
مااببلت أك لااءات تمييدية م، األسر المتادمة لمحصكؿ عم  المشركعات لتحديد  بعاد

(، كتكفر الجمعية التدريب عم  9‚38البرامج التدريبية المبل مة ليا.  بكسط مرج  )
الحرؼ كالميف بما يتبل ـ م، قدرات المتدربيف مف األسر كاحتياجات سكؽ العمؿ.  بكسط 

تدريب متخصص لكافة األسر المستفيدة مف مشركعات (، كتكفر الجمعية 9‚37مرج  )
( عم  المراتب األكل  9‚35األسر المنتجة عم  كافة الميف المنفذة بيا. بكسط مرج  )

كالترتيب مف األكؿ لمراب، في المستكل المرتف،، حيث أف تمؾ اآلليات تسيـ في إعداد 
استثمار عا د التدريب في  األسر كتأىيميا كتدريبيا إلكسابيا ميارات حرفية كيدكية م،

، فالتدريب بكسا مو المختمفة يعد أحدل العمميات (91)الممارسة اإلنتاجية لمختمؼ الف ات 
الر يسية التي تيدؼ إل  تنمية الاكل البشرية كخاصة إذا ما تكافات م، ثاافة كقابمية 

 المتدربيف كاستعداداتيـ كاحتياجات سكؽ العمؿ.
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تراعي الجمعية ميكؿ كرغبات كقدرات األسر ارات. كما تكض  البيانات حصكؿ عب
(، كتستفيد الجمعية مف 4‚99المستفيدة في التخطيط لمبرامج التدريبية.  بكسط مرج  )

دعـ الجيات الحككمية في التخطيط لمبرامج التدريبية كمراحميا المختمفة كإدارة األسر 
كتكفر الجمعية مدربيف (، 4‚96المنتجة بمديرية التضامف االجتماعي. بكسط مرج  )

(  عم  4‚88مؤىميف لتنفيذ البرامج التدريبية في الفترات الزمنية المحددة.  بكسط مرج  )
 المراتب الثانية كالترتيب مف الخامس لمساب، في  المستكل المتكسط.  

ا تظير البيانات حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية التدريب عم  أجيزة كآالت  أيضن
(، 4‚61ة قدرات األسر المنتجة بما يتفؽ كتطكر الميف. بكسط مرج  )حديثة لدعـ كتنمي

كتاـك الجمعية بتاييـ عا د البرامج التدريبية باألىداؼ المحددة مسبانا في تنمية ميارات 
(، كتطكر الجمعية البرامج 4‚61كقدرات كمعارؼ األسر المستفيدة. بكسط مرج  )

سر المستفيدة بما يتفؽ م، التغيرات في التدريبية باستمرار كتضيؼ برامج جديدة لؤل
(، كتكفر الجمعية البرامج التدريبية 4‚56الميف كاحتياجات السكؽ. بكسط مرج  )

المختمفة بناء عم  دراسات عممية الحتياجات المتدربيف كنكع المشركعات.  بكسط مرج  
طيط (، كتتعاكف الجمعية م، بعض منظمات المجتم، المدني األخرل في التخ4‚53)

( في المراتب الثالثة كالترتيب مف 4‚18لمبرامج التدريبية لؤلسر المنتجة.  بكسط مرج  )
  الثامف لمثاني عشر في المستكل المنخفض.  

مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا  ( لكؿ عبارة9كبحساب قيمة )كا
العبارات أرقاـ  ( فيما عدا 1‚15معنكية )المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل 

 ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  44، 7، 1)
كنستنتج مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف الجمعيات األىمية تكاجو مشكبلت في 
تكفير اآلالت كاألجيزة الحديثة البلزمة لمتدريب، كىك ما يرتبط بضعؼ مكاردىا المالية التي 

سمبنا في عدـ تكفير اآلالت التي تتفؽ م، تطكر كسا ؿ اإلنتاج، ككذلؾ صعكبة تاييـ تؤثر 
عا د التدريب باألىداؼ المخططة مسبانا عم  المستفيديف، كضعؼ التعاكف م، منظمات 
المجتم، المدني في التخطيط لمبرامج التدريبية، كىك ما يتفؽ م، بعض نتا ج الدراسات 

ا ما يرتبط بضعؼ دكر (95)9114الخالؽ محمد الساباة كمنيا دراسة عبد  ، كىك أيضن
األجيزة المعنية بالجمعيات في تكفير برامج اإلعداد كالتدريب لمعامميف أك في إجراء 
البحكث عف مجاالت عمميا، كىك ناتج عف ضعؼ الادرات المؤسسية ليا، كىك ما أشارت 

رة التضامف االجتماعي ، ككذلؾ ضعؼ دعـ كزا(96)4996إليو نتا ج دراسة سياـ منسي 
، ككذلؾ دراسة (97)9149كأجيزتيا النكعية كىك ما أشارت إليو دراسة بعد المنعـ أحمد 

كالتي أشارت إل  أف الجمعيات األىمية تكاجو مشكبلت تدريبية كفنية  9113خالد فكزم 
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دارية تعكؽ تنمية قدراتيا عم  إدارة المشركعات ا أشارت دراسة بركات محمك (98)كا  د ، أيضن
إل  أف مشركعات األسر المنتجة بعضيا قد يتكقؼ نتيجة ضعؼ آليات التمكيؿ  9117

 . (99)كالتدريب كالتخطيط لممشركعات 
 (5جدكؿ رقـ )

 يكض  تكفير اإلمكانيات المادية لمشركعات األسر المنتجة

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ بكالترتي

 : ؾ : ؾ : ؾ
تكفر الجمعية أماكف  -4

مناسػػػػػػػػػػػػػػػػبة لتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
مشػػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػػػػة داخػػػػػؿ نطػػػػػاؽ 

 الجمعية.  

 مرتف، 3 *51‚3 9‚39 346 99‚8 31 45‚4 91 69‚4 89

تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -9
أراضػػػي كعاػػػارات لتنفيػػػذ 
مشػػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػػػػة خػػػػػارج نطػػػػػاؽ 

 الجمعية. 

47 9‚49 39 9‚91 83 9‚69 498 51‚4 9‚51* 41 
 منخفض

تسػػػػػػػػاعد الجمعيػػػػػػػػة  -3
األسػػػػر المسػػػػتفيدة عمػػػػ  
اختيار األمػاكف المناسػبة 
لتنفيػػػػذ مشػػػػركعاتيا فػػػػي 
ضكء معايير عممية لنكع 
المشػػػػػػػػركع كاحتياجػػػػػػػػات 

 السكؽ. 

 مرتف، 9 *15‚4 9‚11 393 45‚9 94 93‚5 34 61‚6 81

تػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػة  -1
 لؤلسػػػػػر المنتجػػػػػة اآلالت
كالمعػػدات البلزمػػة لتنفيػػذ 

 مشركعاتيا.  
 متكسط 1 **  1‚9 4‚97 964 31‚3 11 14‚6 55 98‚4 37

تػػكفر الجمعيػػة آالت  -5
كأجيػػػزة حديثػػػة بتانيػػػات 
متطكرة لتنفيذ مشركعات 
تبل ػػػػػػػـ تطػػػػػػػكر الميػػػػػػػف 

 منخفض 8 *19‚3 4‚55 915 69‚9 89 91‚1 97 47‚1 93
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ بكالترتي

 : ؾ : ؾ : ؾ
 كاحتياجات السكؽ.  

تسػػيـ الجمعيػػة فػػػي  -6
جييػػػػػز كرش لمتصػػػػػني، ت

لؤلسػػػػػر المسػػػػػتفيدة بمػػػػػا 
يتفػػػػػؽ ككافػػػػػة متطمبػػػػػات 

 المشركعات. 

 منخفض 9 *59‚3 4‚53 919 69‚9 83 94‚9 98 45‚9 94

تكفر الجمعية المػكاد  -7
الخػػػػػػاـ األكليػػػػػػة لتنفيػػػػػػذ 
 المشركعات منذ بدايتيا.  

 مرتف، 4 *17‚7 9‚18 398 44‚5 45 98‚7 38 59‚8 79

تػػكفر الجمعيػػة آالت  -8
عػدات تػػتبل ـ مػػ، كافػػة كم

األنشػػػػػػػػػػطة اإلنتاجيػػػػػػػػػػة 
المطمكبػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالمجتم، 
سػػػكاء كانػػػت زراعيػػػة أك 
صػػػػػػػناعية أك ألبػػػػػػػاف أك 

 مبلبس. 

 منخفض 6 *96‚4 4‚65 948 53‚8 74 97‚3 36 48‚9 95

تستفيد الجمعية مػف  -9
دعـ المنظمات الحككميػة 
كػػػػػإدارة األسػػػػػر المنتجػػػػػة 
بمديريػػػػػػػػػػػة التضػػػػػػػػػػػامف 
االجتمػػػػاعي فػػػػي تػػػػكفير 

نيػػػات الماديػػػة فػػػي اإلمكا
 تنفيذ المشركعات. 

 متكسط 5 **  7 4‚89 951 31‚4 15 19‚1 56 93‚5 34

تتعػػػػاكف الجمعيػػػػة  -41
مػػػػػػػ، بعػػػػػػػض منظمػػػػػػػات 
المجتمػػػػػػػػػ، المػػػػػػػػػدني أك 
المػػػػػػانحيف فػػػػػػي تػػػػػػكفير 
اآلالت كاألجيػػػزة البلزمػػػة 
لمشػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػر 

 المنتجة. 

 منخفض 7 *35‚9 4‚64 943 57‚6 76 93‚5 34 48‚9 95
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ بكالترتي

 : ؾ : ؾ : ؾ
جر الجمعيػػػة تسػػػتأ -44

بعض األماكف مف بعػض 
الجيػػػػػات أك األشػػػػػخاص 
لتنفيػػذ مشػػركعات األسػػر 

 المنتجة

41 6‚41 31 7‚99 88 7‚66 491 13‚4 9‚51* 44 
 منخفض

   91‚11 9‚711 - 631 - 381 - 131 المجمكع
 1‚69 الاكة النسبية

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل )
( يتض  أف مجمكع األكزاف الستجابات 5باستاراء بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

( بكسط 9‚711مفردات عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي الثالث لمبعد الثاني قد بمغت )
( مما يشير إل  أف مستكل أداء الجمعيات 1‚69( كقكة نسبية قدرىا )91‚11مرج  قدره )

لمادية لتنفيذ مشركعات األسر المنتجة. قد جاء بمعدؿ األىمية في تكفير اإلمكانيات ا
 )متكسط(.  

كأشارت البيانات إل  حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية المكاد الخاـ األكلية لتنفيذ 
(، كتساعد الجمعية األسر المستفيدة عم  9‚18المشركعات منذ بدايتيا.  بكسط مرج  )

ضكء معايير عممية لنكع المشركع  اختيار األماكف المناسبة لتنفيذ مشركعاتيا في
(، كتكفر الجمعية أماكف مناسبة لتنفيذ 9‚11كاحتياجات السكؽ. بكسط مرج  )

( عم  المراتب 9‚39مشركعات األسر المنتجة داخؿ نطاؽ الجمعية.  بكسط مرج  )
 األكل  كالترتيب مف األكؿ لمثالث في المستكل المرتف،.  

تكفر الجمعية لؤلسر المنتجة اآلالت  كما تظير البيانات حصكؿ عبارات. 
(، كتستفيد الجمعية مف دعـ 4‚97كالمعدات البلزمة لتنفيذ مشركعاتيا.  بكسط مرج  )

المنظمات الحككمية كإدارة األسر المنتجة بمديرية التضامف االجتماعي في تكفير 
لثانية ( عم  المراتب ا4‚89اإلمكانيات المادية في تنفيذ المشركعات.. بكسط مرج  )

 كالترتيب مف الراب، لمخامس في المستكل المتكسط. 
ا تكض  البيانات حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية آالت كمعدات تتبل ـ م،  أيضن
كافة األنشطة اإلنتاجية المطمكبة بالمجتم، سكاء كانت زراعية أك صناعية أك ألباف أك 

ت المجتم، المدني أك (، كتتعاكف الجمعية م، بعض منظما4‚65مبلبس. بكسط مرج  )
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(، 4‚64المانحيف في تكفير آالت كأجيزة الزمة لمشركعات األسر المنتجة. بكسط مرج  )
كتكفر الجمعية آالت كأجيزة حديثة بتانيات متطكرة لتنفيذ مشركعات تبل ـ تطكر الميف 

(، كتسيـ الجمعية في تجييز كرش لمتصني، 4‚55كاحتياجات السكؽ.  بكسط مرج  )
(، كتكفر 4‚53مستفيدة بما يتفؽ ككافة متطمبات المشركعات.  بكسط مرج  )لؤلسر ال

الجمعية أراضي كعاارات لتنفيذ مشركعات األسر المنتجة خارج نطاؽ الجمعية.  بكسط 
(،  كتستأجر الجمعية بعض األماكف مف بعض الجيات أك األشخاص لتنفيذ 4‚51مرج  )

عم  المراتب الثالثة كاألخيرة كالترتيب  (4‚13مشركعات األسر المنتجة. بكسط مرج  )
 .مف السادس لمحادم عشر في المستكل المنخفض

( لكؿ عبارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا 9كبحساب قيمة )كا
( فيما عدا العبارة رقـ  1‚15المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية )

 تا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي ن9)
كتكض  بيانات الجدكؿ السابؽ أف غالبية عباراتو جاءت في المستكل المنخفض 
أك المتكسط كىك ما قد يشير إل  ناص التمكيؿ كقصكر اإلمكانيات المادية يؤثر عم  

ألماكف الاياـ باألدكار المنكطة لمجمعيات في تكفير آالت كأجيزة حديثة أك بتكفير ا
المناسبة لتنفيذ المشركعات أك تجييز الكرش المجمعة لمصناعات لؤلسر المستفيدة داخؿ 

 (.  3الجمعيات أك خارجيا بالمجتم،، كىي نتا ج تتفؽ م، نتا ج الجدكؿ السابؽ رقـ )
 (6جدكؿ رقـ )

 يكض  تكفير التكجيو لؤلسر المنتجة

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -4

الػػػػػدعـ الفنػػػػػي لؤلسػػػػػر 
المنتجػػػػػػة فػػػػػػي جميػػػػػػ، 
مراحؿ تخطيط المشػركع 
أك بػػػػاقتراح مشػػػػركعات 

 جديدة. 

 منخفض 6 *95‚5 4‚61 947 53‚4 71 99‚5 39 47‚1 93

تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -9
لؤلسػر المشكرة المينيػة 

المسػػتفيدة لمتغمػػب عمػػ  
الصػػعكبات التػػي تكاجػػو 

 متكسط 4 **3‚6 9‚16 973 96‚6 35 11‚4 53 33‚3 11



ـ 9149لسنة  أكتكبر( الثاني، الجزء 481جمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -663- 

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
 مشركعاتيـ. 

تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -3
لؤلسػػر المسػػتفيدة كافػػة 
المعمكمػػػػػػات المرتبطػػػػػػػة 
بالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعات أك 
المنظمػػات األخػػرل التػػي 

 يمكنيا مساعدتيـ 

 متكسط 1 **4‚1 4‚91 957 31‚4 15 37‚9 19 98‚7 38

تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -1
فريؽ عمػؿ متكامػؿ مػف 
تخصصات عدة لتحايؽ 
أىػػداؼ األسػػػر المنتجػػػة 

 كأىداؼ استراتيجية. 

 منخفض 8 *33‚6 4‚59 941 55‚3 73 31‚3 11 41‚1 49

تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -5
نمػػاذج كتجػػارب ناجحػػة 
أك دليػػػػػػػؿ بمشػػػػػػػركعات 
نمكذجيػػػػػػػػػػػػػػة نفػػػػػػػػػػػػػػذت 
بمنظمػػػػػػػػػات كمنػػػػػػػػػاطؽ 
أخػػػرل السػػػتفادة األسػػػر 

 منيا. 

 متكسط 3 **9‚7 4‚97 964 34‚9 19 38‚6 54 99‚5 39

تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -6
االستشػػػػػارات الاانكنيػػػػػة 
كالفنيػػػػػػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػػػػػػة 
المتعماػػة بكػػؿ مػػا يتعمػػؽ 
بالمشػػػػركعات الصػػػػغيرة 

 لؤلسر المنتجة. 

 منخفض 7 *98‚8 4‚69 941 53‚7 74 31‚1 11 45‚9 94

تاػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػة  -7
بتحفيػػػػز بي ػػػػة األعمػػػػاؿ 

لمحمػػي عمػػ  المسػػتكل ا
لػػػػػػػػػػػػػػدعـ كمسػػػػػػػػػػػػػػاندة 
مشػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػر 

 المنتجة.

 منخفض 9 *14‚4 4‚55 915 58‚3 77 98‚4 37 43‚6 48

تسػػػػػػاعد الجمعيػػػػػػة  -8
األسػػػػر المسػػػػتفيدة فػػػػي 
اختيػػػػػػػػػػػػػار أكلكيػػػػػػػػػػػػػات 

مكرر  9 **9‚6 9‚13 968 98‚4 37 11‚9 51 34 14
 متكسط
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
لممشػػػػػػػػػػركعات طبانػػػػػػػػػػا 
لدرجػػػػة احتيػػػػاج سػػػػكؽ 

 العمؿ.
تػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػة  -9

لمتعماػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػكث ا
بالمشػػػػػػركعات كسػػػػػػكؽ 
العمػػػػػػؿ كنػػػػػػكع الميػػػػػػف 

 كالحرؼ المطمكبة. 

48 6‚43 39 9‚91 89 9‚69 911 54‚4 3‚54* 41 
 منخفض

تسػػػتفيد الجمعيػػػة  -41
مف الدعـ الفنػي لػبعض 
المنظمات الحككمية فػي 
التكجيػػو كاإلشػػراؼ عمػػ  
المشػػػػػػػػػركعات كػػػػػػػػػإدارة 
األسػر المنتجػة بمديريػة 
 التضامف االجتماعي.  

 متكسط 5 **9‚6 4‚89 951 37‚9 19 36‚3 18 96‚5 35

تسػػػاعد الجمعيػػػة  -44
األسػػر المسػػػتفيدة عمػػػ  
اإلدارة الماليػػة لممشػػركع 
بنفسػػػػيا أك باالسػػػػتعانة 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخبراء 

 كالمتخصصيف. 

48 6‚43 34 5‚93 83 9‚69 499 51‚4 6‚53* 44 
 منخفض

تػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػة  -49
عػػػػػػػددنا مػػػػػػػف الحمػػػػػػػكؿ 
كالبػػػػػػػػػػػدا ؿ لمكاجيػػػػػػػػػػػة 

عات مشػػػػػػػكبلت مشػػػػػػػرك 
األسر المنتجة في دا رة 

 عمميا.

 متكسط 9 **9‚6 9‚13 969 99‚6 39 37‚4 19 33‚3 11

   94‚33 9‚893 - 713 - 593 - 315 المجمكع
 1‚59 الاكة النسبية

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) (1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل ) 
كزاف الستجابات مفردات ( أف مجمكع األ 6تظير بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

(، بكسط مرج  9‚893عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي الراب، لمبعد الثاني قد بمغت )
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( مما يشير إل  أف مستكل أداء الجمعيات 1‚59(، كقكة نسبية قدرىا 94‚33قدره )
 األىمية في تكفير التكجيو المستمر لؤلسر المنتجة. قد جاء بمعدؿ )متكسط(.  

انات إل  حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية المشكرة المينية لؤلسر كأشارت البي
(، كتكفر 9‚16المستفيدة لمتغمب عم  الصعكبات التي تكاجو مشركعاتيـ. بكسط مرج  )

الجمعية عددنا مف الحمكؿ كالبدا ؿ لمكاجية مشكبلت مشركعات األسر المنتجة في دا رة 
سر المستفيدة في اختيار أكلكيات (، كتساعد الجمعية األ9‚13عمميا. بكسط مرج  )

(، كتكفر الجمعية 9‚13لممشركعات طبانا لدرجة احتياج سكؽ العمؿ. بكسط مرج  )
نماذج كتجارب ناجحة أك دليؿ بمشركعات نمكذجية نفذت بمنظمات كمناطؽ أخرل 

(، كتكفر الجمعية لؤلسر المستفيدة كافة 4‚97الستفادة األسر منيا. بكسط مرج  )
المرتبطة بالمشركعات أك المنظمات األخرل التي يمكنيا مساعدتيـ.  بكسط المعمكمات 

(، كتستفيد الجمعية مف الدعـ الفني لبعض المنظمات الحككمية في التكجيو 4‚91مرج  )
كاإلشراؼ عم  المشركعات كإدارة األسر المنتجة بمديرية التضامف االجتماعي.  بكسط 

 لترتيب مف األكؿ لمسادس في المستكل المتكسط.  (  عم  المراتب األكل  كا4‚89مرج  )
كما أشارت البيانات إل  حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية الدعـ الفني لؤلسر 
المنتجة في جمي، مراحؿ تخطيط المشركع أك باقتراح مشركعات جديدة.  بكسط مرج  

بكؿ ما يتعمؽ (، كتكفر الجمعية االستشارات الاانكنية كالفنية كاإلدارية المتعماة 4‚61)
(، كتكفر الجمعية فريؽ عمؿ 4‚69بالمشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة.  بكسط مرج  )

متكامؿ مف تخصصات عدة لتحايؽ أىداؼ األسر المنتجة كأىداؼ استراتيجية. بكسط 
(، كتاكـ الجمعية بتحفيز بي ة األعماؿ عم  المستكل المحمي لدعـ كمساندة 4‚59مرج  )

(، كتكفر الجمعية البحكث المتعماة 4‚55منتجة. بكسط مرج  )مشركعات األسر ال
(، كتساعد 4‚54بالمشركعات كسكؽ العمؿ كنكع الميف كالحرؼ المطمكبة. بكسط مرج  )

الجمعية األسر المستفيدة عم  اإلدارة المالية لممشركع بنفسيا أك باالستعانة بالخبراء 
انية كالترتيب مف الساب، لمحادم ( عم  المراتب الث4‚51كالمتخصصيف. بكسط مرج  )
 عشر في المستكل المنخفض.  
( لكؿ عبارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا 9كبحساب قيمة )كا

( فيما عدا العبارات أرقاـ  1‚15المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية )
جدكؿ السابؽ عم  مجتم، ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي نتا ج ال49، 8، 5، 3، 9)

 الدراسة.  
كنستنتج مف معطيات الجدكؿ السابؽ كخاصة السمبية منيا أف الجمعيات األىمية 
تكاجو مشكبلت في تكفير الدعـ الفني المستمر لممستفيديف مف مشركعات األسر المنتجة، 
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كخاصة فيما يرتبط بمتابعة مراحؿ المشركع كاقتراح مشركعات تتبل ـ م، قدرات 
مستفيديف كسكؽ العمؿ، أك تكفير االستشارات أك الككادر البشرية المؤىمة كفرؽ العمؿ ال

البلزمة لممشركعات أك التكاصؿ م، منظمات التنمية المحمية بتحفيزىا لتبني مشركعات 
األسر كدعميا كمساندتيا، أك تكفير المعمكمات المتعماة بالمشركعات كالسكؽ الستفادة 

األسر عم  اإلدارة المالية لممشركعات، كىي نتا ج تشير إل   األسر منيا أك مساعدة
ضعؼ الدعـ الفني مف الجيات المعنية بالجمعيات مف جية، كضعؼ الادرات الفنية لتمؾ 

 الجمعيات مف جية أخرل. 
 (7جدكؿ رقـ )

 تكفير التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر المنتجة

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 

 مرج ال
 9كا

كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
تػػػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػػػة  -4

معػػػػارض دا مػػػػة لتسػػػػكيؽ 
منتجات مشػركعات األسػر 

 بشكؿ دكرم.  
95 9‚48 96 7‚49 84 1‚64 918 57‚4 6‚16* 8 

 منخفض

تػػػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػػػة  -9
معػػػػارض دا مػػػػة لتسػػػػكيؽ 
منتجات مشػركعات األسػر 
بمعػػػػػػارض كا نػػػػػػة بماػػػػػػر 

 الجمعية 

 متكسط 5 **4‚9 4‚93 956 31‚9 16 36‚3 18 98‚7 38

تػػػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػػػة  -3
معػػارض لتسػػكيؽ منتجػػات 
مشػػػػركعات األسػػػػر بماػػػػر 
منظمػػػػػػات أخػػػػػػرل خػػػػػػارج 

 الجمعية.  

 متكسط 7 *31‚7 4‚73 999 56‚4 71 41‚1 49 99‚5 39

تػػػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػػػة  -1
معػػػػارض مؤقتػػػػة لتسػػػػكيؽ 

األسػر منتجات مشػركعات 
ببعض األمػاكف  المعركفػة 
بػػػػالمجتم، فػػػػي مناسػػػػبات 

 معينة. 
 
 

 مرتف، 9 *443‚8 9‚58 314 48‚4 91 5‚1 7 76‚5 414
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 

 مرج ال
 9كا

كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
تاػػػػػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػػػػػة  -5

بتسػػػػػػػػػػػػػػػكيؽ منتجػػػػػػػػػػػػػػػات 
مشػػػػركعات األسػػػػر خػػػػارج 
نطػػػػػػػػػػػاؽ المحافظػػػػػػػػػػػػة أك 
بمحافظػػػػػػػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػػػػػػػرل 

 بالجميكرية. 

93 1‚47 97 5‚91 89 4‚69 915 55‚4 3‚19* 9 
 منخفض

الجمعيػػػة فػػػي  تشػػػترؾ -6
المعػػػػػػػارض التػػػػػػػي تاػػػػػػػاـ 
بمنظمػػػات كىي ػػػات أخػػػرل 
لعرض منتجات مشركعات 

 األسر بشكؿ مستمر. 

 مرتف، 3 *38‚5 9‚13 394 9‚4 49 38‚6 54 59‚3 69

تسػػػػػػػػتخدـ الجمعيػػػػػػػػة  -7
أكثػػر مػػف كسػػيمة إعبلنيػػة 
لتسػػػػكيؽ منتجػػػػات األسػػػػر 

 بالمجتم،. 
 متكسط 6 *98 4‚75 939 53‚8 74 46‚7 99 39‚5 39

تسػػػػػػػػتعيف الجمعيػػػػػػػػة  -8
بكسػػػػطاء لممسػػػػاعدة فػػػػي 
تسػػػػػػػػػػػػػػػػكيؽ منتجػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المشػػػػػػػػػركعات الصػػػػػػػػػغيرة 

 لؤلسر المنتجة.  

91 9‚45 99 7‚46 91 4‚68 491 16‚4 79* 44 
 منخفض

تػػػكفر الجمعيػػػة كافػػػة  -9
المعمكمػػػات عػػػف منتجػػػات 
مشػػػػركعات األسػػػػر لكافػػػػة 
األفػػراد كالمنظمػػات الراغبػػة 

 في ذلؾ.

 مرتف، 1 *38‚9 9‚19 391 8‚1 44 11‚9 51 51‚7 67

تاػػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػػة  -41
بتنميػػػػة معػػػػارؼ كميػػػػارات 
األسر التسػكياية فػي حػاؿ 
قياميػػا بالتسػػكيؽ بنفسػػيا 

 لمشركعاتيا.

مكرر  44 *69‚9 4‚16 491 67‚5 89 48‚4 91 41‚1 49
 منخفض

تحػػػػػػرص الجمعيػػػػػػة  -44
عمػػػػػػػػ  اختيػػػػػػػػار أمػػػػػػػػاكف 
كتكقيػػػػػت إقامػػػػػة معػػػػػارض 
لتسػػػػػػػػػػػػػػػكيؽ منتجػػػػػػػػػػػػػػػات 

 مرتف، 4 *95‚8 9‚66 359 61‚4 8 94‚9 98 97‚7 96
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 

 مرج ال
 9كا

كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
 المشركعات بدقة.

تاػػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػػة  -49
بدراسػػػػػة طمبػػػػػات السػػػػػكؽ 
كاحتياجػػػػػات المسػػػػػتيمكيف 
قبػػػػػػػؿ تسػػػػػػػكيؽ منتجػػػػػػػات 

 المشركعات. 

93 1‚47 91 4‚48 85 6‚61 919 53‚4 9‚57* 41 
 منخفض

 -  93‚17 3‚151 - 673 - 331 - 559 المجمكع
 1‚61 الاكة النسبية

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15كل )*  داؿ معنكم عند مست
( أف مجمكع األكزاف الستجابات 7يتض  مف بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

( 3‚151مفردات عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي الخامس لمبعد الثاني قد بمغت )
اء ( مما يشير إل  أف مستكل أد1‚61( كقكة نسبية قدرىا )93‚17بكسط مرج  قدره )

الجمعيات األىمية في تكفير التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر المنتجة.  قد جاء بمعدؿ 
 )متكسط(.  

تحرص الجمعية عم  اختيار أماكف كتكقيت كأظيرت البيانات حصكؿ عبارات.  
(، كتكفر الجمعية 9‚66إقامة معارض لتسكيؽ منتجات المشركعات بدقة. بكسط مرج  )

جات مشركعات األسر ببعض األماكف  المعركفة بالمجتم، في معارض مؤقتة لتسكيؽ منت
(، كتشترؾ الجمعية في المعارض التي تااـ 9‚58مناسبات معينة. بكسط مرج  )

بمنظمات كىي ات أخرل لعرض منتجات مشركعات األسر بشكؿ مستمر. بكسط مرج  
األفراد  (، كتكفر الجمعية كافة المعمكمات عف منتجات مشركعات األسر لكافة9‚13)

(.  عم  المراتب األكل  كالترتيب مف 9‚19كالمنظمات الراغبة في ذلؾ. بكسط مرج  )
األكؿ لمراب، في المستكل المرتف،، حيث تعتمد تمؾ الجمعيات عم  استخداـ اآلليات 
المتاحة لتسكيؽ منتجات مشركعات األسر مف خبلؿ المعارض المؤقتة، كمنافذ التكزي، 

 .(411)خارجيةفضبلن عف المعارض ال
كما تشير البيانات إل  حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية معارض دا مة لتسكيؽ 

(، كتستخدـ 4‚93منتجات مشركعات األسر بمعارض كا نة بمار الجمعية. بكسط مرج  )
الجمعية أكثر مف كسيمة إعبلنية لتسكيؽ منتجات األسر بالمجتم،. بكسط مرج  

ؽ منتجات مشركعات األسر بمار منظمات أخرل (، كتكفر الجمعية معارض لتسكي4‚75)
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خامس لمساب، ( عم  المراتب الثانية كالترتيب مف ال4‚73خارج الجمعية.  بكسط مرج  )
 في المستكل المتكسط.

ا تكض  البيانات حصكؿ عبارات.  تكفر الجمعية معارض دا مة لتسكيؽ  أيضن
تاـك الجمعية بتسكيؽ (، ك 4‚57منتجات مشركعات األسر بشكؿ دكرم.  بكسط مرج  )

منتجات مشركعات األسر خارج نطاؽ المحافظة أك بمحافظات أخرل بالجميكرية. بكسط 
(، كتاكـ الجمعية بدراسة طمبات السكؽ كاحتياجات المستيمكيف قبؿ تسكيؽ 4‚55مرج  )

(، كتستعيف الجمعية بكسطاء لممساعدة في 4‚53منتجات المشركعات.  بكسط مرج  )
(، كتاكـ 4‚16المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة.  بكسط مرج  )تسكيؽ منتجات 

الجمعية بتنمية معارؼ كميارات األسر التسكياية في حاؿ قياميا بالتسكيؽ بنفسيا 
(  عم  المراتب الثالثة كالترتيب مف الثامف لمثاني عشر 4‚16لمشركعاتيا. بكسط مرج  )

 .في المستكل المنخفض
بارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا ( لكؿ ع9كبحساب قيمة )كا

( فيما عدا العبارة رقـ 1‚15المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية )
 ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  9)

 كنستنتج مف معطيات الجدكؿ السابؽ كخاصة السمبية منيا عم  ضركرة نشر
المعمكمات بيف الجميكر المستيدؼ لتكعية أفراد الاطاعات التي تستيدفيا برامج التسكيؽ 
لزيادة إقباؿ الجميكر سكاء كانت منظمات أك أفراد عم  المنتجات التي تادميا، كىك 
يستمـز تحديد اليدؼ مف التسكيؽ كتحميؿ البي ة التسكياية الداخمية كالخارجية، كتحديد 

ت قطاعات الجميكر، كتصميـ المنتج المناسب كتاديمو لتمؾ الاطاعات اىتمامات احتياجا
بصكرة تما  قبكليـ، كتحديد األىداؼ كاالستراتيجيات كعناصر المنتج كالسعر كالتكزي، 
كالتركيج، كالتنبؤ بالسكؽ عف طريؽ االختبار كاالستفادة مف المتابعة كردكد أفعاؿ 

 .(414)الجميكر 
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 (8جدكؿ رقـ )
 كفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽيكض  ت

 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

تاػػػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػػػة  -4
بتعػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ الخطػػػػػػػػػػػػػػػػط 
كاالسػػػتراتيجيات لتحايػػػؽ 
أىػػػػػػػدافيا  فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 
المشركعات الصغيرة بمػا 

التطػكرات التػي  يتفؽ مػ،
 تحدث بسكؽ العمؿ.  

 منخفض 9 *19‚6 4‚51 911 69‚9 89 94‚9 98 46‚6 99

تسػػػػػػتخدـ الجمعيػػػػػػة  -9
معػػػػايير عمميػػػػة لمتابعػػػػة 
كتايػػػػػػػػػيـ المشػػػػػػػػػركعات 
الصػػغيرة لؤلسػػر المنتجػػة 
فػػػػػػي تحايػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ 

 المخططة مسبانا. 

 منخفض 8 *39‚9 4‚59 941 59‚7 78 99‚7 31 48‚5 91

ة تاػػػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػػػ -3
بإجراء البحػكث الميدانيػة 
لتحديػػد احتياجػػات سػػكؽ 
العمػؿ فػي منطاػة عمميػػا 

 مف مشركعات.

مكرر  41 *59‚9 4‚53 913 69‚9 83 91‚5 97 46‚6 99
 منخفض

تنشر الجمعية خطط  -1
تكضػػيحية لمراحػػؿ العمػػؿ 
المطمكب إنجازه لمكصػكؿ 
لمشػػػػػػػػػػركعات صػػػػػػػػػػغيرة 
بمنتجػػػػػػػػػػػػات منافسػػػػػػػػػػػػة 

 لممستيمكيف. 
 
 

91 4‚45 93 1‚47 89 1‚67 495 17‚4 69* 49 
 منخفض
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

تكفر الجمعيػة خطػط  -5
لزيػػػػػػادة أعػػػػػػداد األسػػػػػػر 
المنتجػػػة المسػػػتفيدة مػػػف 
 المشركعات الصغيرة.  

 متكسط 1 **9‚6 4‚91 954 36‚1 18 37‚4 19 96‚5 35

تكفر الجمعيػة بػدا ؿ  -6
لخطػػػػػػػػػػط المشػػػػػػػػػػركعات 
لبلختيػػار مػػػف بينيػػػا بمػػػا 
 يتفؽ كمتطمبات السكؽ.  

 متكسط 9 *48 9‚19 976 37‚4 19 46‚6 99 16‚3 64

تحػػػػػػػرص الجمعيػػػػػػػة  -7
عمػػػػػػ  تحديػػػػػػد أكلكيػػػػػػات 
المشػػػػػػػركعات المادمػػػػػػػة 
لؤلسر بناء عم  دراسػات 

 عممية. 

 منخفض 6 *97‚8 4‚61 947 51‚6 79 96‚5 35 48‚9 95

تاـك الجمعية بجمػ،  -8
آراء كماترحػػػػات الخبػػػػراء 
كالمتخصصيف  كتػدمجيا 
فػػػػػػػي خطػػػػػػػط التحسػػػػػػػيف 

 كعات. المستابمي لممشر 

 متكسط 4 **6‚6 9‚45 981 98‚8 38 97‚3 36 13‚9 58

تاـك الجمعيػة بنشػر  -9
خػػػػػػدماتيا كمشػػػػػػركعاتيا 
بمنػػػاطؽ جغرافيػػػة أخػػػرل 
طبانا لخصػا ص كاحتيػاج 

 األسر بيا. 

94 9‚45 95 9‚48 86 9‚65 499 51‚4 9‚61* 44 
 منخفض

تعمػػػػػػػؿ الجمعيػػػػػػػة  -41
عمػػ  تنكيػػ، مشػػػركعاتيا 
بمػػػا يتناسػػػب مػػػ، تطػػػكر 

يػػػػػػػػػػػف كاحتياجػػػػػػػػػػػات الم
 السكؽ.

 

 متكسط 5 **41‚9 4‚83 919 17‚3 64 91‚9 39 99‚5 39
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

تتبػػػػػػادؿ الجمعيػػػػػػة  -44
الخطط كالخبرات كالمػكارد 
مػػػػ، المنظمػػػػات األخػػػػرل 
لتحسػػػػػػػػػيف مشػػػػػػػػػركعات 

 األسر المنتجة.

99 6‚46 97 5‚91 83 9‚69 913 53‚4 59* 41 
 منخفض

تسػػػػتفيد الجمعيػػػػػة  -49
مػػػػف جيػػػػكد المتطػػػػكعيف 

لمشػركعات  في التخطػيط
 األسر المنتجة. 

 منخفض 7 *37‚5 4‚64 943 58‚1 77 94‚9 99 49‚7 96

تراعػػػػػػػػػػي خطػػػػػػػػػػط  -43
مشػػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػػػػػػػػػػة بالجمعيػػػػػػػػػػػة 
التغيػػػػػرات التػػػػػي تحػػػػػدث 
بػػالمجتم، كسػػكؽ العمػػؿ 

 كتتأقمـ معيا.  

 متكسط 3 *94‚8 9‚15 974 11‚9 53 41‚1 49 15‚1 61

   99‚95 9‚968 - 899 - 389 - 135 المجمكع

 1‚57 الاكة النسبية 

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل )
( إل  أف مجمكع األكزاف الستجابات مفردات 8تشير بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

( بكسط 9‚968عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي السادس لمبعد الثاني،  قد بمغت )
( مما يشير إل  أف مستكل أداء الجمعيات 1‚57( كقكة نسبية قدرىا )99‚95مرج  قدره )

 األىمية في تكفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽ. قد جاء بمعدؿ )متكسط(.  
تاـك الجمعية بجم، آراء كماترحات الخبراء كبينت البيانات حصكؿ عبارات.  

ت.  بكسط مرج  كالمتخصصيف  كتدمجيا في خطط التحسيف المستابمي لممشركعا
(، كتكفر الجمعية بدا ؿ لخطط المشركعات لبلختيار مف بينيا بما يتفؽ كمتطمبات 9‚45)

(، كتراعي خطط مشركعات األسر المنتجة بالجمعية 9‚19السكؽ.  بكسط مرج  )
(، كتكفر 9‚15التغيرات التي تحدث بالمجتم، كسكؽ العمؿ كتتأقمـ معيا.  بكسط مرج  )
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ة أعداد األسر المنتجة المستفيدة مف المشركعات الصغيرة.  بكسط الجمعية خطط لزياد
(، كتعمؿ الجمعية عم  تنكي، مشركعاتيا بما يتناسب م، تطكر الميف 4‚91مرج  )

ألكؿ ( عم  المراتب األكل  كالترتيب مف ا4‚83كاحتياجات السكؽ. بكسط مرج  )
 لمخامس في المستكل المتكسط.

رات.  تحرص الجمعية عم  تحديد أكلكيات كما تظير البيانات حصكؿ عبا
(، كتستفيد 4‚61المشركعات المادمة لؤلسر بناء عم  دراسات عممية.  بكسط مرج  )

الجمعية مف جيكد المتطكعيف في التخطيط لمشركعات األسر المنتجة. بكسط مرج  
ر (، كتستخدـ الجمعية معايير عممية لمتابعة كتاييـ المشركعات الصغيرة لؤلس4‚64)

(، كتاـك الجمعية 4‚59المنتجة في تحايؽ األىداؼ المخططة مسبانا. بكسط مرج  )
بتعديؿ الخطط كاالستراتيجيات لتحايؽ أىدافيا  في مجاؿ المشركعات الصغيرة بما يتفؽ 

(، كتتبادؿ الجمعية الخطط كالخبرات 4‚51م، التطكرات التي تحدث بسكؽ العمؿ.  )
(، كتاـك 4‚53لتحسيف مشركعات األسر المنتجة. )كالمكارد م، المنظمات األخرل 

الجمعية بنشر خدماتيا كمشركعاتيا بمناطؽ جغرافية أخرل طبانا لخصا ص كاحتياج األسر 
(، كتاـك الجمعية بإجراء البحكث الميدانية لتحديد احتياجات سكؽ العمؿ في 4‚53بيا. )

ية خطط تكضيحية (، كتنشر الجمع4‚51منطاة عمميا مف مشركعات. بكسط مرج  )
لمراحؿ العمؿ المطمكب إنجازه لمكصكؿ لمشركعات صغيرة بمنتجات منافسة لممستيمكيف. 

(  عم  المراتب الثانية كالترتيب مف السادس لمثاني عشر في 4‚17بكسط مرج  )
 .المستكل المنخفض

( لكؿ عبارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا 9كبحساب قيمة )كا
( فيما عدا العبارات أرقاـ  1‚15إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية ) المبحكثكف يتض 

 ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  41، 8، 5)
كتتفؽ غالبية نتا ج الجدكؿ السابؽ م، بعض نتا ج الدراسات الساباة كمنيا 

ف المشركعات الصغيرة ترتبط بجيات إشرافية كالتي أشارت إل  أ 9116دراسة بياف حرب 
كالكزارات كالمانحيف، كتعاني مف غياب العبلقات التنسياية بيف تمؾ الكزارات كبيف متطمبات 
السكؽ، كلذا أكصت بضركرة تدريب المكارد البشرية بالمنظمات لتأىيميا لمتعامؿ م، 

  تسكيؽ منتجاتيـ المستفيديف كدراسة احتياجات السكؽ، كمساعدة المستفيديف عم
، كما أشارت (419)كالحصكؿ عم  المكاد األكلية البلزمة لمتفاعؿ م، احتياجات السكؽ

إل  أف نجاح تجربة المشركعات الصغيرة أدت لتممؾ  Kockockrsher 2010 دراسة 
المشركعات لممستفيدات بعد نجاحيا ألف غالبية تمؾ المشركعات كالسم، المنتجة بيا 

سكؽ كطمبات السكاف ألنيا مرتبطة بالبي ة الزراعية في أماكف تكاجد تبل ـ احتياجات ال
ا أكدت دراسة (413)المستفيدات  عم  أف ماكمات فاعمية  Lavagnon 2011، أيضن
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نجاح المشركعات المدعمة مف البنؾ الدكلي كالمانحيف بالدكؿ النامية مف كجية نظر 
دارتو كالتنسيؽ بيف المنفذيف كفرؽ العمؿ تشمؿ تحديد التكاليؼ كأساليب ا لتمكيؿ كا 

األنشطة كتحديد طبيعة السكؽ كأساليب التدريب المتكاصؿ، كالتسكيؽ الحديث لممنتجات، 
 (411)كتكفر البي ة المؤسسية المدعمة بالمنظمات 

 (9جدكؿ رقـ )
 يكض  تكفير مشركعات تحاؽ رضا األسر المنتجة

 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
يػػػػػػػدرؾ العػػػػػػػاممكف  -4

كالمسػػػػػ كلكف أف رضػػػػػا 
األسر المنتجػة ىػك أىػـ 
كظا فيا كتحايؽ تميزىا 
كاسػػػػػػتمرارىا  كضػػػػػػماف 
الػػػػدعـ كالمسػػػػاندة ليػػػػا 

 مف المجتم،.  

 منخفض 7 *57‚1 4‚51 911 61‚5 85 46‚6 99 48‚9 95

تعاػػػػػػػػػد الجمعيػػػػػػػػػة  -9
االجتماعػػات أك النػػدكات 
أك الحماػػػػػػات النااشػػػػػػية  
مػػػػػػ، األسػػػػػػر المنتجػػػػػػة 
لتحديػػػػػػػػػد احتياجاتيػػػػػػػػػا 

 كمطالبيا باستمرار. 

 مرتف، 4 *87 9‚59 333 45‚9 91 47‚1 93 67‚1 89

تاػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػة  -3
بتحديػػػد الحاجػػػات غيػػػر 
المشبعة لؤلسر المنتجة 
كترتػػػػػػػػػػػػب أكلكياتيػػػػػػػػػػػػا 
كالكسػػػػػػػػػػا ؿ المتاحػػػػػػػػػػة 

 إلشباعيا.

46 4‚49 33 95 83 9‚69 497 19‚4 55* 44 
 منخفض

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممكف  -1
كالمسػػػػ كلكف بالجمعيػػػػة 
عمػػػ  قناعػػػة تامػػػة بػػػأف 
تحايػػػػػػؽ رضػػػػػػا األسػػػػػػر 
المسػػػػػػػػػػػػػػػتفيدة مػػػػػػػػػػػػػػػف 
مشػػػػػركعاتيا ىػػػػػك أىػػػػػـ 

 مرتف، 9 *8،81 9‚14 349 96‚6 35 5‚3 7 68‚4 91
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
 المس كليات تجاىيـ.  

تاػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػة  -5
بمتابعػػػػػػػػػػػػػػػػة عا ػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 المشػػػػػػركعات المادمػػػػػػة
فػػي تحايػػؽ رضػػا األسػػر 
المسػػػػػػػتفيدة كتحسػػػػػػػيف 

 مستكل معيشتيا. 

 منخفض 8 *19‚9 4‚53 913 69‚9 89 94‚9 99 45‚9 94

تاػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػة  -6
بتعػػػػػػػػػػديؿ اإلجػػػػػػػػػػراءات 
اإلداريػػػة لتاميػػػؿ الكقػػػت 
كالتكاليؼ التي تتحمميػا 
األسر كسػرعة حصػكليا 
عمػػػػػػ  المشػػػػػػركعات أك 

 التمكيؿ البلـز ليا. 

 منخفض 6 *51‚8 4‚56 917 63‚7 81 45‚9 94 91‚1 97

يػػػػػػػدرؾ العػػػػػػػاممكف  -7
كالمس كلكف أف تحسػيف 
مشػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػة  يػػنعكس عمػػ  
تحسػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػكرتيا 
كتعزيػػػز ثاػػػة الممػػػكليف 
كاألسػػػػػػػػػػػر كالمجتمػػػػػػػػػػػ، 

 بالجمعية.  

 منخفض 5 *31‚9 4‚69 941 57‚6 76 99‚7 31 49‚7 96

تحػػػػػرص الجمعيػػػػػة  -8
عمػػػػػ  فحػػػػػص شػػػػػكاكل 
كمشػػػػػػػػػػػكبلت األسػػػػػػػػػػػر 

فيدة كتعمػػؿ عمػػ  المسػػت
 حميا باستمرار.  

 متكسط 1 *44‚9 4‚97 964 31‚4 15 31‚4 15 34‚8 19

تاػػػػػػػػػـك الجمعيػػػػػػػػػة  -9
بػػػػدعـ مشػػػػاركة األسػػػػر 
المسػػػتفيدة  فػػػي اتخػػػاذ 
الاػػػػػػػػػػػرارات المتعماػػػػػػػػػػػة 
بتحسػػػػػيف المشػػػػػركعات 

 المادمة ليـ. 
 

مكرر   5 *31‚9 4‚69 941 57‚6 76 99‚7 31 49‚7 96
 منخفض
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 العبارات
مجمكع  االستجابات

 األكزاف
الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ
تاػػػػػػـك الجمعيػػػػػػة  -41
دراسػػػػػػػػػػػات كبحػػػػػػػػػػػكث ب

لتحديد احتياجات األسػر 
 في منطاة عمميا. 

 منخفض 9 *51‚8 4‚54 911 63‚7 81 94‚9 98 45‚4 91

تحػػػرص الجمعيػػػة  -44
عمػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتطبلع آراء 
األسػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػتفيدة 
لمعرفػػػػة مػػػػدل رضػػػػاىـ 
عػػػػػػػػػػف  الخػػػػػػػػػػدمات أك 
المشػػػػػػركعات المادمػػػػػػة 

 ليـ باستمرار. 

48 6‚43 34 5‚93 83 9‚69 499 51‚4 6‚53* 41 
 منخفض

تحػػػرص الجمعيػػػة  -49
عمػػػ  تسػػػييؿ التكاصػػػؿ 
بػػػيف األسػػػر المسػػػتفيدة 
ككافػػػة المسػػػ كليف عػػػف 
المشػػػػػركعات الصػػػػػغيرة 
بيػػػػػػػا أك بالمؤسسػػػػػػػػات 

 األخرل. 

 مرتف، 3 *19‚3 9‚11 393 47‚5 93 91‚1 97 69‚4 89

   94‚74 9‚871  776 - 396 - 189 المجمكع
 1‚61 الاكة النسبية 

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15ل )*  داؿ معنكم عند مستك 
( يتض  أف مجمكع األكزاف الستجابات 9مف بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

( بكسط 9‚871مفردات عينة الدراسة عم  المؤشر الفرعي الساب، لمبعد الثاني قد بمغت )
ء الجمعيات ( مما يشير إل  أف مستكل أدا1‚61( كقكة نسبية قدرىا )94‚74مرج  قدره )

 األىمية في تكفير مشركعات تحايؽ رضا األسر المنتجة.  قد جاء بمعدؿ )متكسط(.  
تعاد الجمعية االجتماعات أك الندكات أك كأكضحت البيانات حصكؿ عبارات.  

الحماات النااشية  م، األسر المنتجة لتحديد احتياجاتيا كمطالبيا باستمرار. بكسط مرج  
لمس كلكف بالجمعية عم  قناعة تامة بأف تحايؽ رضا األسر (، كالعاممكف كا9‚59)

(، كتحرص 9‚14المستفيدة مف مشركعاتيا ىك أىـ المس كليات تجاىيـ.  بكسط مرج  )
الجمعية عم  تسييؿ التكاصؿ بيف األسر المستفيدة ككافة المس كليف عف المشركعات 
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المراتب األكل  كالترتيب ( عم  9‚11الصغيرة بيا أك بالمؤسسات األخرل. بكسط مرج  )
مف األكؿ لمثالث في المستكل المرتف،. كىي آليات تسيـ في مساعدة المستفيدات 

كمؤشر  (415)كتزكيدىف بالميارات كاالتجاىات اإليجابية لمتعامؿ م، آليات سكؽ العمؿ
 إيجابي لتكفر العبلقات اإلنسانية الطيبة بيف الجمعيات كالمستفيديف مف األسر.

البيانات إل  حصكؿ عبارة.  تحرص الجمعية عم  فحص شكاكل كما أشارت 
( عم  4‚97كمشكبلت األسر المستفيدة كتعمؿ عم  حميا باستمرار.  بكسط مرج  )

 مستكل المتكسط.المرتبة الثانية كالترتيب الراب، في ال
ا تشير البيانات إل  حصكؿ عبارات.  يدرؾ العاممكف كالمس كلكف بالجمعيات  أيضن

ف مشركعات األسر المنتجة  ينعكس عم  تحسيف صكرتيا كتعزيز ثاة الممكليف أف تحسي
(، كتاـك الجمعية بدعـ مشاركة األسر 4‚69كاألسر كالمجتم، بيا.  بكسط مرج  )

المستفيدة  في اتخاذ الارارات المتعماة بتحسيف المشركعات المادمة ليـ. بكسط مرج  
اإلدارية لتاميؿ الكقت كالتكاليؼ التي تتحمميا  (، كتاـك الجمعية بتعديؿ اإلجراءات4‚69)

(، 4‚56األسر كسرعة حصكليا عم  المشركعات أك التمكيؿ البلـز ليا. بكسط مرج  )
كيدرؾ العاممكف كالمس كلكف بالجمعيات أف رضا األسر المنتجة ىك أىـ كظا فيا كتحايؽ 

(، 4‚51بكسط مرج  ) تميزىا كاستمرارىا  كضماف الدعـ كالمساندة ليا مف المجتم،. 
كتاـك الجمعية بمتابعة عا د المشركعات المادمة في تحايؽ رضا األسر المستفيدة 

(، كتاـك الجمعية بدراسات كبحكث لتحديد 4‚53كتحسيف مستكل معيشتيا. بكسط مرج  )
(، كتحرص الجمعية عم  4‚54احتياجات األسر في منطاة عمميا. بكسط مرج  )

مستفيدة لمعرفة مدل رضاىـ عف  الخدمات أك المشركعات استطبلع آراء األسر ال
(، كتاـك الجمعية بتحديد الحاجات غير 4‚51المادمة ليـ باستمرار.  بكسط مرج  )

المشبعة لؤلسر المنتجة كترتب أكلكياتيا كالكسا ؿ المتاحة إلشباعيا. بكسط مرج  
 في المستكل المنخفض.  ( عم  المراتب األخيرة كالترتيب مف الخامس لمثاني عشر 4‚19)

( لكؿ عبارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا 9كبحساب قيمة )كا
( مما يشير إلمكانية 1‚15المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية )

 تعميـ نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  
لمماثمة كمنيا دراسة ىيا كتتفؽ نتا ج الجدكؿ السابؽ م، بعض نتا ج الدراسات ا

كالتي أشارت إل  ضركرة تكثيؼ برامج التكعية بأىمية المشركعات الصغيرة  9144عمي 
لممس كليف عنيا كلؤلسر المستفيدة، كعاد دكرات تدريبية لمعامميف بمجاؿ المشركعات 

حيث يعاني المس كليف  (416)الصغيرة، كتكفير المكظفيف المؤىميف كالمدربيف األكفاء
، كاتفات (417)ؤسسات المعنية بتمؾ المشركعات مف ضعؼ النمك المعرفي كالمينيبالم
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ا عم  ضركرة تدريب المكارد البشرية  9116معيا دراسة بياف حرب  كالتي أكدت أيضن
بالمنظمات المعنية بيذه المشركعات كتأىيميا لمتعامؿ م، المستفيديف كدراسة احتياجات 

قات التي تكاجو التخطيط بالمؤسسات االجتماعية ، كما أف مف أىـ المعك (418)سكؽ العمؿ
كالتي أكد عمييا اإلطار النظرم لمدراسة الراىنة كجكد أشخاص غير مينييف كغير مؤىميف 
لمعمؿ، كاعتماد تمؾ المؤسسات عم  المتطكعيف غير األكفاء، كناص المعارؼ كالمعمكمات 

رات، كضعؼ التفكيض اإلدارم، المينية كالبحكث العممية، كضعؼ المشاركة في اتخاذ الارا
 . (419)كعدـ الادرة عم  استاطاب المتطكعيف األكفاء 

معكقات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في النتا ج الخاصة بالبعد الثالث:  ػ  3
 تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة:  

 (41جدكؿ رقـ )
ركعات الصغيرة لؤلسر يكض  معكقات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المش

 المنتجة

 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

صػػػػػػػػعكبة تػػػػػػػػكفير  -4
التمكيػػؿ الكػػافي لتغطيػػة 
جميػػػػػػػػ، المشػػػػػػػػركعات  

 المطمكبة مف األسر.
 مرتف، 4 *435 9‚74 358 9‚9 43 9‚4 49 84 417

ضػػػػػػػعؼ الاػػػػػػػدرات  -9
اإلداريػػػػػػػػة كالميػػػػػػػػارات 
لػػػػػػػػػبعض المسػػػػػػػػػ كليف 
كالعػػػػػامميف بالجمعيػػػػػات 
المعنيػػػػػة  بمشػػػػػركعات 

 األسر المنتجة.

 مرتف، 44 *68‚9 9‚37 343 98‚4 37 6‚8 9 65‚4 86

عػػػػػدـ تػػػػػكفر نظػػػػػـ  -3
معمكمػػػػػات مػػػػػف حيػػػػػث 
الدقػػة كالتكقيػػت كالحفػػظ 
كاالسػػػػػترجاع لمتنسػػػػػيؽ 
بػػػيف الجيػػػات الممكلػػػة 

 مرتف، 9 *449‚6 9‚69 356 6‚8 9 46‚6 99 76‚6 414
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

 منفذة لممشركعات.كال

غمػػػػػػكض رسػػػػػػػالة  -1
كأىػػداؼ الجمعيػػػة لػػػدل 
األسػػػػػػػػػػػر كالمجتمػػػػػػػػػػػ، 

 كالمنظمات األخرل.
59 5‚39 99 6‚46 58 9‚13 958 95‚4 9‚46* 45 

 متكسط

عػدـ تناسػب خطػط  -5
المشػػػركعات مػػػ، كاقػػػ، 
المجتمػػػػػػ، كاحتياجػػػػػػات 
األسػػػػػػػػػػػػػػػر الفعميػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالمجتم،.

 مرتف، 43 *99‚3 9‚36 349 44‚1 45 11‚9 51 17‚7 63

صػػػػعكبة المتابعػػػػة  -6
الميدانيػػػػػة لمشػػػػػركعات 
األسػػر المنتجػػة كمراحػػؿ 

 تخطيطيا المختمفة 
مكرر  9 *83‚5 9‚13 394 95‚8 31 5‚3 7 68‚9 94

 مرتف،

عػػػدـ تػػػكفر قنػػػكات  -7
اتصػػػػػػػاؿ فعالػػػػػػػة بػػػػػػػيف 
جميػػػػػػػػػػػػػػ، األطػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المشركعات.

 مرتف، 3 *459 9‚68 951 45‚9 91 4‚5 9 83‚3 441

صػػػػػعكبة التحديػػػػػد  -8
الػػػػػػػػػدقيؽ الحتياجػػػػػػػػػات 
سكاف المجتمػ، كاألسػر 
قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التخطػػػػػػػػػػػػػػػػيط 

 لممشركعات. 

مكرر  45 *99‚5 4‚95 958 13‚9 58 46‚6 99 39‚5 59
 متكسط

صػػػػػػػػػعكبة تنفيػػػػػػػػػذ  -9
المشػػػػػػػػػػركعات التػػػػػػػػػػي 
تتكافػػػػػؽ مػػػػػ، أكلكيػػػػػات 
احتياجػػػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػػػر 

 بالمجتم،. 

 مرتف، 9 *83‚5 9‚13 394 95‚8 31 5‚3 7 68‚9 94



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

 

صػػعكبة التكفيػػؽ  -41
بػػػيف شػػػركط المػػػانحيف 
كاحتياجػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػػر 
كالمشػػركعات الماترحػػة 

 كالمبل مة لممجتم،.

 مرتف، 41 *55‚6 9‚14 349 94‚9 99 41‚5 49 63‚6 81

صػػػعكبة صػػػياغة  -44
خطػػط المشػػركعات بمػػا 
يتفػػػػػػؽ ككاقػػػػػػ، خطػػػػػػط 
التنميػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة 

 كأكلكياتيا. 

11 3‚31 91 9‚48 68 5‚54 936 78‚4 3‚99* 46 
 متكسط

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػكفر  -49
الماػػػػاييس كالمؤشػػػػرات 
التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدد عا ػػػػػػػػد 
المشركعات في تحايػؽ 

 أىداؼ الجمعية.  

مكرر  44 *68‚9 9‚37 343 98‚4 37 6‚8 9 65‚4 86
 مرتف،

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػكفر  -43
المػػػكارد البشػػػرية بػػػالكـ 
كالكيػػػػػػػػػػؼ المناسػػػػػػػػػػب 
لتحسػػػػػػػيف مشػػػػػػػركعات 

 جة.األسر المنت

 مرتف، 5 *96‚6 9‚56 339 46‚6 99 9‚8 43 73‚6 97

صعكبة تغيير أك  -41
تعػػػػػػػػديؿ المشػػػػػػػػركعات 
المتاحػػػػػػػػػة بالجمعيػػػػػػػػػة 
 لؤلسر المنتجة حالينا.

مكرر  41 *99‚4 9‚35 344 44‚7 45 14‚6 55 16‚7 69
 مرتف،

صعكبة الحصكؿ  -45
عمػػػػ  المػػػػن  المحميػػػػة 
كالدكليػػػػػػػػػػػة كمصػػػػػػػػػػػدر 
تمػػػػػػكيمي لممشػػػػػػركعات 

 مرتف، 1 *89‚9 9‚69 316 7‚6 41 99‚7 31 69‚7 99
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

 ستمرار. الصغيرة با

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػكفر  -46
اإلمكانيػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػة 
كالمبػػػػػاني كالتجييػػػػػزات 
البلزمػػػػػػػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػػػػػػػذ 
مشػػػػػػػػػركعات صػػػػػػػػػغيرة 

 داخؿ الجمعية. 

 مرتف، 7 *81‚7 9‚19 399 94‚4 98 8‚1 44 71‚5 93

عػػػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػػػكفر  -47
الخمفيػػػة المعرفيػػػة عػػػف 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعات أك 

أسػػػػػاليب  المػػػػػانحيف أك
التمكيػػػػػػػػػػػػػػػؿ كاإلدارة أك 
األسػػػػػػر المسػػػػػػتفيدة أك 
نػػػػػػػػػػػكع المشػػػػػػػػػػػركعات 
المناسػػػػػػبة ليػػػػػػا لػػػػػػدل 
بعػػػػػػػػػػض المسػػػػػػػػػػ كليف 
 كالعامميف بالجمعيات. 

 مرتف، 6 *89 9‚51 336 47‚5 93 41‚6 41 74‚9 95

صعكبة التسػكيؽ  -48
لممنتجػػػػات نظػػػػرنا  لامػػػػة 
منافذ التسكيؽ كضػعؼ 
المنافسػػػػة مػػػػ، السػػػػم، 

 األخرل. 

 مرتف، 8 *84 9‚11 393 91‚3 39 6‚8 9 68‚9 94

عدـ كجكد جيػاز  -49
ينسػػػؽ بػػػيف الجمعيػػػات 
المعنيػػػػة بالمشػػػػركعات 

 الصغيرة.
39 5‚99 94 9‚45 79 6‚51 934 75‚4 3‚31* 47 

 متكسط

ضػػػػػعؼ العبلقػػػػػة  -91
م، األجيػزة التخطيطيػة 
النكعيػػػػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػػػػرل 
كاالتحػػػػػػػػػاد اإلقميمػػػػػػػػػي 

 مرتف، 41 *99‚5 9‚35 344 44‚7 45 14‚5 55 16‚8 69



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ كالترتيب

 : ؾ : ؾ : ؾ

كالنػػػػػػػػػػػػػكعي كالعػػػػػػػػػػػػػاـ 
لمجمعيػػات كالمؤسسػػات 

 ة.  األىمي

   17‚93 6‚415 - 699 - 147 - 4591 المجمكع

 1‚77 الاكة النسبية

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل )
( يتض  أف مجمكع األكزاف الستجابات 41مف بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )

( بكسط مرج  قدره 6‚415ينة الدراسة عم  عبارات البعد الثالث قد بمغت )مفردات ع
( مما يشير إل  أف مستكل المعكقات التي تكاجو 1‚77( كقكة نسبية قدرىا )17‚93)

تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة.  قد جاءت 
 .بمعدؿ )مرتف،(

ات طبانا ألىميتيا كما حددتيا عينة الدراسة في.  كجاء ترتيب ىذه المعكق
صعكبة تكفير التمكيؿ الكافي لتغطية جمي، المشركعات  المطمكبة مف األسر. بكسط 

(، كعدـ تكفر نظـ معمكمات مف حيث الدقة كالتكقيت كالحفظ كاالسترجاع 9‚74مرج  )
كعدـ تكفر (، 9‚69بكسط مرج  )  لمتنسيؽ بيف الجيات الممكلة كالمنفذة لممشركعات.

(، 9‚68قنكات اتصاؿ فعالة بيف جمي، األطراؼ المشاركة في المشركعات. بكسط مرج  )
كصعكبة الحصكؿ عم  المن  المحمية كالدكلية كمصدر تمكيمي لممشركعات الصغيرة 

(، كعدـ تكفر المكارد البشرية بالكـ كالكيؼ المناسب 9‚69باستمرار.  بكسط مرج  )
(، كعدـ تكفر الخمفية المعرفية 9‚56ألسر المنتجة. بكسط مرج  )لتحسيف مشركعات ا

عف المشركعات أك المانحيف أك أساليب التمكيؿ كاإلدارة أك األسر المستفيدة أك نكع 
المشركعات المناسبة ليا لدل بعض المس كليف كالعامميف بالجمعيات. بكسط مرج  

التجييزات البلزمة لتنفيذ مشركعات (، كعدـ تكفر اإلمكانيات المادية كالمباني ك 9‚51)
(، كصعكبة التسكيؽ لممنتجات نظرنا  لامة منافذ 9‚19صغيرة داخؿ الجمعية. بكسط مرج  

(، كصعكبة تنفيذ 9‚11التسكيؽ كضعؼ المنافسة م، السم، األخرل. بكسط مرج  )
، (9‚13المشركعات التي تتكافؽ م، أكلكيات احتياجات األسر بالمجتم،. بكسط مرج  )

كصعكبة التكفيؽ بيف شركط المانحيف كاحتياجات األسر كالمشركعات الماترحة كالمبل مة 
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(، كصعكبة المتابعة الميدانية لمشركعات األسر المنتجة 9‚13لممجتم،. بكسط مرج  )
(، كضعؼ الادرات اإلدارية كالميارات 9‚14كمراحؿ تخطيطيا المختمفة.  بكسط مرج  )

ف بالجمعيات المعنية  بمشركعات األسر المنتجة. بكسط مرج  لبعض المس كليف كالعاممي
(، كعدـ تكفر المااييس كالمؤشرات التي تحدد عا د المشركعات في تحايؽ أىداؼ 9‚37)

(، كعدـ تناسب خطط المشركعات م، كاق، المجتم، 9‚37الجمعية.  بكسط مرج  )
ؼ العبلقة م، األجيزة (، كضع9‚36كاحتياجات األسر الفعمية بالمجتم،. بكسط مرج  )

التخطيطية النكعية األخرل كاالتحاد اإلقميمي كالنكعي كالعاـ لمجمعيات كالمؤسسات 
(، كصعكبة تغيير أك تعديؿ المشركعات المتاحة بالجمعية 9‚35األىمية.  بكسط مرج  )

 (.  9‚35لؤلسر المنتجة حالينا. بكسط مرج  )
لجدكؿ السابؽ كما حددىا ( لكؿ عبارة مف عبارات ا9كبحساب قيمة )كا

( مما يشير إلمكانية 1‚15المبحكثكف يتض  إنيا دالة إحصا ينا عند مستكل معنكية )
 تعميـ نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة.  

كتتفؽ معطيات الجدكؿ السابؽ م، كثير مف نتا ج الدراسات الساباة التي أكدت 
كيمية، كتنسياية، كضعؼ قدراتيا المؤسسية عم  أف الجمعيات األىمية تكاجو معكقات تم

كبنيتيا الداخمية، كعدـ تناسب المكارد البشرية المتاحة بالكـ كالكيؼ المناسب لتحسيف 
كالتي أشارت لعدـ تكفر  9119مشركعات األسر المنتجة، كمنيا دراسة نبيمة الكرداني 

، ككذلؾ دراسة سميرة (441)التمكيؿ كاإلمكانيات المادية ككذلؾ األجيزة البلزمة لمتدريب
كالتي أكدت عم  ضعؼ مكارد الجمعيات األىمية في تاديـ الاركض كتاديـ  9115إبراىيـ 

  Hans 2002، كما أشارت دراسة (444)التسييبلت لممستفيديف لضعؼ مكاردىا المالية
إل  أف المنظمات الحككمية غير قادرة عم  التعامؿ م، احتياجات األفراد نتيجة ضعؼ 

كعجز مكاردىا، كضعؼ االتصاالت كنظميا، كالناص الشديد في الادرات  التمكيؿ
كالتي أظيرت قصكر أداء كخطط الجمعيات  9113، ككذلؾ دراسة خالد فكزم (449)اإلدارية

األىمية في مجاؿ المشركعات الصغيرة كمكاجيتيا لمشكبلت في تخطيط كتصميـ برامجيا 
دارية كتمكيمية تعكؽ أداء أ ا أكدت  (443)دكارىا في ىذا المجاؿ كمشكبلت فنية كا  أيضن

عم  أف المشكبلت المالية ىي أىـ المشكبلت التي تكاجو  9144دراسة أحمد صادؽ 
الجمعيات األىمية سكاء مف حيث تخطيط المشركعات المدرة لمدخؿ أك اإلدارة المالية أك 

 .  (441)االستفادة مف المن  الدكلية
 
 
 



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 
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،:  ماترحات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية ػ  النتا ج الخاصة بالبعد الراب 1
 في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة:  

 (44جدكؿ رقـ )
يكض  ماترحات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر 

 المنتجة

 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ لترتيبكا

 : ؾ : ؾ : ؾ

زيػػػػػػػػػػادة التمكيػػػػػػػػػػؿ  -4
المخصػػػػػػص لمجمعيػػػػػػات 
لتػػػػكفير قػػػػركض ميسػػػػرة 
ككافية لتنفيذ مشػركعات 
صػػػغيرة منافسػػػة بنسػػػب 

 فا دة منخفضة. 

 مرتف، 4 *489‚3 9‚79 369 9‚4 49 9‚9 3 88‚7 447

تػػػػػػػػػػكفير المػػػػػػػػػػكارد  -9
البشػػػرية بػػػالكـ كالكيػػػػؼ 
المناسػػػػػػػػػػػػػػػب لعمػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

معيػػػػػػػػػػات كأدكارىػػػػػػػػػػا الج
المتكقعػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف 

 المشركعات مستاببلن 

مكرر  8 *413‚6 9‚51 331 93‚1 34 3‚4 1 73‚5 97
 مرتف،

تعػػػػػػػػػػديؿ أىػػػػػػػػػػداؼ  -3
دخػػػػػػػػػػػاؿ  الجمعيػػػػػػػػػػػات كا 
أىػػػػداؼ جديػػػػدة تتكافػػػػؽ 
مػػػػػػ، حركػػػػػػة المجتمػػػػػػػ، 
كتطػػػػػػػػػػػػػػػػكر الميػػػػػػػػػػػػػػػػف 
كاحتياجػػػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػػػر 

 كسكؽ العمؿ. 

 مرتف، 9 *96‚8 9‚17 397 91‚1 39 3‚7 5 74‚9 95

تعػػػػػػػػديؿ الاػػػػػػػػػكانيف  -1
كالتشريعات لمن  المزيػد 
مػػػػف الحريػػػػة لمجمعيػػػػات 
إلجػػػػػػػػػػػػراء التعاقػػػػػػػػػػػػدات 

 مرتف، 9 *469 9‚75 363 41‚6 41 3‚7 5 85‚7 443
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ لترتيبكا

 : ؾ : ؾ : ؾ

كاختيػػػػػػػار المشػػػػػػػركعات 
كالحصػػػكؿ عمػػػ  المػػػكارد 
الماليػػػة كالزكػػػاة كالكقػػػؼ 
كالتبرعػػات كالمػػن  بشػػكؿ 

 مباشر. 

تػػػػػكفير اإلمكانيػػػػػات  -5
الماديػػػػػػػػػػػػػة كاألجيػػػػػػػػػػػػػزة 

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات كاألدكات كال
البلزمة لتحسيف أسػاليب 
العمػػػػػػػػؿ كتسػػػػػػػػييؿ أداء 
العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي تاػػػػػػػديـ 
الخػػػػػػػػػػػػػػدمات لؤلسػػػػػػػػػػػػػػر 

 المنتجة. 

 مرتف، 3 *415‚3 9‚69 356 49‚9 47 1‚5 6 89‚6 419

إقامػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػاري،  -6
اسػػػػػػػػػػػتثمارية إليجػػػػػػػػػػػاد 
مصػػػػػادر تمكيػػػػػؿ ذاتيػػػػػة 
لبلسػػػتفادة مػػػف عكا ػػػدىا 
فػػػي تمكيػػػؿ المشػػػركعات 

 ة.  الصغيرة لؤلسر المنتج

39 5‚99 39 5‚99 51 14 919 88‚4 9‚3** 45 
 متكسط

تػػػػػكفير مشػػػػػركعات  -7
صػػػػغيرة بالمشػػػػاركة مػػػػ، 
األسػػػػػػػػر أك المنظمػػػػػػػػات 
الحككميػػػػػػة كاألىميػػػػػػة أك 

 الخاصة. 

 مرتف، 49 *31 9‚39 346 9‚9 43 11‚9 51 99‚9 65

تشػػػػػػػػػػػكيؿ لجػػػػػػػػػػػاف  -8
متخصصػػػػػػػػة كتصػػػػػػػػميـ 
فػػػػػرؽ عمػػػػػؿ كتػػػػػػدريبيا 
طبانػػػا لنػػػكع المشػػػركعات 

 –ميػػػػػػػػػػػػػا كمجػػػػػػػػػػػػػاؿ عم
اقتصػػػػػػػػػادم، زراعػػػػػػػػػي، 

 تجارم. 

 مرتف، 43 *31‚5 9‚36 349 41‚7 41 19‚1 56 16‚9 69



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ لترتيبكا

 : ؾ : ؾ : ؾ

تػػػكفير خطػػػط لحفػػػز  -9
كتشػػػػػػػجي، المتطػػػػػػػكعيف 
لممشػػاركة بجيػػكدىـ فػػي 
تحسػػػػػػػيف المشػػػػػػػركعات 

 الصغيرة.  

مكرر  47 *49‚8 4‚84 939 17‚8 63 93‚1 34 98‚8 38
 متكسط

تػػػػػػػػػكفير الػػػػػػػػػدعـ  -41
الفنػػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػتمر 

معيػػات فػػي لمسػػاعدة الج
إعداد خطط المشػركعات 
الصػػغيرة لؤلسػػر المنتجػػة 

 بجمي، مراحميا. 

 مرتف، 1 *445‚3 9‚69 317 41‚5 49 8‚3 44 77‚9 419

إجػػػػػػػراء البحػػػػػػػكث  -44
كالدراسػػػػػات لتايػػػػػيـ أداء 
الجمعيػػػػػػػػػػػات المعنيػػػػػػػػػػػة 
بمشػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػر 
المنتجػػة كاالسػػتفادة مػػف 
نسؽ المعمكمات المتػكفر 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

يػػػػػػػد المتخصصػػػػػػػة  لتحد
قػػػػػػدرتيا عمػػػػػػ  تحايػػػػػػؽ 
األىػػػػػػػػػػداؼ المخططػػػػػػػػػػة 

 مسبانا.  

 مرتف، 41 *99‚4 9‚35 344 44‚5 45 14‚6 55 16‚9 69

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعانة  -49
بػػػػػالخبرات المتخصصػػػػػة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 
لممشػػػػػػػركعات المادمػػػػػػػة 

 لؤلسر المنتجة.

 مرتف، 5 *413‚9 9‚59 319 45‚9 94 9‚4 49 75 99

تايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ أداء  -43
العامميف كالمس كليف فػي 

ختمػػػػػػػػػؼ المسػػػػػػػػػتكيات م
38 7‚98 34 5‚93 63 8‚17 939 84‚4 8‚49* 47 

 متكسط
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ لترتيبكا

 : ؾ : ؾ : ؾ

اإلداريػػػػػػػػػػػػػة المعنيػػػػػػػػػػػػػة 
بالمشػػػػػركعات الصػػػػػغيرة 
فػػػػػي تحايػػػػػؽ األىػػػػػداؼ 

 المخططة مسبانا. 

تػػػػػػػػػكفير بػػػػػػػػػرامج  -41
تدريبيػػػػػػػػػة متخصصػػػػػػػػػة 
لتنميػػة ميػػارات كمعػػارؼ 
كخبػػػػػػػػػػػػرات العػػػػػػػػػػػػامميف 
كالمسػػػػػػػػػػػػػ كليف عػػػػػػػػػػػػػف 
المشركعات الصغيرة بما 
يتفػػػػػػػػػػػػػؽ كالتطػػػػػػػػػػػػػكرات 

 جتمعية.الم

 مرتف، 8 *413‚6 9‚51 331 93‚1 34 3‚4 1 73‚5 97

عاػػػد المزيػػػد مػػػف  -45
الماػػػػػػػػػػاءات كالنػػػػػػػػػػػدكات 
كاالجتماعػػات مػػ، األسػػر 
المسػػػػػػػػػػػتفيدة لتحديػػػػػػػػػػػد 
مشػػػػكبلتيا كاحتياجاتيػػػػا 

 كتمبية تكقعاتيا.

 مرتف، 41 *34‚9 9‚14 349 44‚5 45 38‚5 54 51 66

فػػػػػػػػػػت   قنػػػػػػػػػػكات  -46
التكاصػػػؿ مػػػ، المنظمػػػات 

كرجػاؿ كسػيدات  المانحة
األعمػػػاؿ لتػػػكفير تمكيػػػؿ 

 مستمر لممشركعات.

 مرتف، 44 *33‚6 9‚11 347 9‚9 43 11‚4 53 51 66

تنكيػػػػػػػ، البػػػػػػػرامج  -47
التدريبيػػػػػػػػػػة المكجيػػػػػػػػػػة 
لؤلسر المنتجػة كأسػاليب 
التػػػػػدريب المتبعػػػػػة بمػػػػػا 
يتفػػؽ مػػ، تطػػكر الميػػف 
كثاافػػػػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػػػػدربيف 
 كاحتياجات سكؽ العمؿ. 

 مرتف، 7 *99‚8 9‚56 338 46‚7 99 41‚6 41 79‚7 96



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 
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 العبارات

 االستجابات
مجمكع 
 األكزاف

الكسط 
 المرج 

 9كا
كمستكل 
 الداللة

المستكل 
 ال إل  حد ما نعـ لترتيبكا

 : ؾ : ؾ : ؾ

تػػػػػػػػػػػػكفير نظػػػػػػػػػػػػـ  -48
معمكمػػػات تسػػػاعد عمػػػػ  
التنسػػػػػػيؽ الفعػػػػػػاؿ مػػػػػػ، 
المنظمػػات األخػػرل عمػػ  
المسػػػػػػػػػػػػػتكل األفاػػػػػػػػػػػػػي 
كالرأسػػػػي سػػػػكاء تعماػػػػت 
باألسػػر أك بسػػكؽ العمػػؿ 
أك المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعات أك 
التمكيؿ أك التسكيؽ بيف 

 األطراؼ المشاركة.   

 ،مرتف 6 *95‚9 9‚58 314 45‚3 91 44‚3 45 73‚1 97

إضافة مشػركعات  -49
جديػػػػػدة كتػػػػػكفير تمكيػػػػػؿ 
مناسػػب ليػػا بمػػا يػػػتبل ـ 
مػػػػػ، احتياجػػػػػات األسػػػػػر 
كسػػػػكؽ العمػػػػؿ كتطػػػػكر 

 الميف. 

11 4‚31 33 95 59 9‚48 915 85‚4 4‚8** 46 
 متكسط

زيػػػػػػػػػػادة منافػػػػػػػػػػذ  -91
التسػػػػػػػػػػكيؽ لمنتجػػػػػػػػػػات 
مشػػػػػػػػػػػػركعات األسػػػػػػػػػػػػر 
المنتجػػة كاإلعػػبلف عنيػػا 
بكسػػػػػػػػػػػػػػا ؿ مناسػػػػػػػػػػػػػػبة 

 بالمجتم،.   

مكرر  41 *445‚3 9‚35 344 44‚5 45 14‚6 55 16‚9 69
 مرتف،

   17‚66 6‚314 - 513 - 537 - 4561 المجمكع

 1‚79 الاكة النسبية 

 (1‚15**   غير داؿ معنكم عند مستكل ) ( 1‚15*  داؿ معنكم عند مستكل )
( يتض  أف مجمكع األكزاف الستجابات 44بالنظر إل  الجدكؿ السابؽ رقـ )

( بكسط مرج  قدره 6‚314راسة عم  عبارات البعد الراب، قد بمغت )مفردات عينة الد
( مما يشير إل  أف مستكل الماترحات البلزمة لتفعيؿ 1‚79( كقكة نسبية قدرىا )17‚66)
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أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة.  قد جاءت بمعدؿ 
 .)مرتف،(

زيادة ا ألىميتيا كما حددتيا عينة الدراسة في. كجاء ترتيب ىذه الماترحات طبان 
التمكيؿ المخصص لمجمعيات لتكفير قركض ميسرة ككافية لتنفيذ مشركعات صغيرة 

(، كتعديؿ الاكانيف كالتشريعات لمن  9‚79منافسة بنسب فا دة منخفضة.  بكسط مرج  )
حصكؿ عم  المكارد المزيد مف الحرية لمجمعيات إلجراء التعاقدات كاختيار المشركعات كال

(، كتكفير 9‚75المالية كالزكاة كالكقؼ كالتبرعات كالمن  بشكؿ مباشر. بكسط مرج  )
اإلمكانيات المادية كاألجيزة كالمعدات كاألدكات البلزمة لتحسيف أساليب العمؿ كتسييؿ 

(، كتكفير الدعـ 9‚69أداء العامميف في تاديـ الخدمات لؤلسر المنتجة. بكسط مرج  )
ي المستمر لمساعدة الجمعيات في إعداد خطط المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة الفن

(، كاالستعانة بالخبرات المتخصصة في التخطيط 9‚69بجمي، مراحميا. بكسط مرج  )
(، كتكفير نظـ معمكمات تساعد 9‚59لممشركعات المادمة لؤلسر المنتجة. بكسط مرج  )

رل عم  المستكل األفاي كالرأسي سكاء تعمات عم  التنسيؽ الفعاؿ م، المنظمات األخ
باألسر أك بسكؽ العمؿ أك المشركعات أك التمكيؿ أك التسكيؽ بيف األطراؼ المشاركة.  

(، كتنكي، البرامج التدريبية المكجية لؤلسر المنتجة كأساليب التدريب 9‚58بكسط مرج  )
ات سكؽ العمؿ.  بكسط المتبعة بما يتفؽ م، تطكر الميف كثاافة المتدربيف كاحتياج

(، كتكفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية ميارات كمعارؼ كخبرات العامميف 9‚56مرج  )
كالمس كليف عف المشركعات الصغيرة بما يتفؽ كالتطكرات المجتمعية.  بكسط مرج  

(، كتكفير المكارد البشرية بالكـ كالكيؼ المناسب لعمؿ الجمعيات كأدكارىا المتكقعة 9‚51)
(، كتعديؿ أىداؼ الجمعيات 9‚51ي تحسيف المشركعات مستاببلن.  بكسط مرج  )ف

دخاؿ أىداؼ جديدة تتكافؽ م، حركة المجتم، كتطكر الميف كاحتياجات األسر كسكؽ  كا 
(، كعاد المزيد مف المااءات كالندكات كاالجتماعات م، األسر 9‚17العمؿ. بكسط مرج  )

(، كفت   9‚14اتيا كتمبية تكقعاتيا. بكسط مرج  )المستفيدة لتحديد مشكبلتيا كاحتياج
قنكات التكاصؿ م، المنظمات المانحة كرجاؿ كسيدات األعماؿ لتكفير تمكيؿ مستمر 

(، كتكفير مشركعات صغيرة بالمشاركة م، األسر أك 9‚11لممشركعات. بكسط مرج  )
لجاف (، كتشكيؿ 9‚39المنظمات الحككمية كاألىمية أك الخاصة.  بكسط مرج  )

اقتصادم،  –متخصصة كتصميـ فرؽ عمؿ كتدريبيا طبانا لنكع المشركعات كمجاؿ عمميا 
جراء البحكث كالدراسات لتاييـ أداء الجمعيات 9‚36زراعي، تجارم. بكسط مرج  ) (، كا 

المعنية بمشركعات األسر المنتجة كاالستفادة مف نسؽ المعمكمات المتكفر لدل الجيات 
يا عم  تحايؽ األىداؼ المخططة مسبانا.   بكسط مرج  المتخصصة  لتحديد قدرت
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(، كزيادة منافذ التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر المنتجة كاإلعبلف عنيا 9‚35)
 (.  9‚35بكسا ؿ مناسبة بالمجتم،.   بكسط مرج  )

( لكؿ عبارة مف عبارات الجدكؿ السابؽ كما حددىا 9كبحساب قيمة )كا
(  فيما عدا العبارتاف 1‚15حصا ينا عند مستكل معنكية )المبحكثكف يتض  إنيا دالة إ

 ( مما يشير إلمكانية تعميـ باقي نتا ج الجدكؿ السابؽ عم  مجتم، الدراسة. 49، 6أرقاـ )
كىك ما يتفؽ م، ما أكدت عميو نتا ج كتكصيات الدراسات الساباة لمتغمب عم  

الحد منيا كىك ما كضحو الجدكؿ  الصعكبات كالمعكقات التي تكاجييا الجمعيات األىمية أك
 (. 41السابؽ رقـ )

 (49جدكؿ رقـ )
 يكض  مجمكع األكزاف كداللة الاكة النسبية ألبعاد االستبياف بصكرة مجمعة

األبعاد  ـ
 المؤشرات الفرعية  الر يسية

 االستجابة
مجمكع 
 األكزاف

الاكة 
النسبية 
 كداللتيا

المستكل 
إل  حد  نعـ كالترتيب

 ال ما

4 

أداء 
الجمعيات 
األىمية في 
تحسيف 

المشركعات 
الصغيرة 
لؤلسر 
 المنتجة

تكفير التمكيؿ  -
لمشركعات األسر 

 المنتجة 
 متكسط 1 1‚64 9‚913 617 195 139

تكفير التدريب  -
عم  مشركعات 

 األسر المنتجة
 متكسط 4 1‚61 3‚169 541 199 119

تكفير  -
اإلمكانيات المادية 
ر لمشركعات األس

 المنتجة
 متكسط 3 1‚69 9‚711 631 381 131

تكفير التكجيو  -
 متكسط 6 1‚59 9‚893 713 593 315 لؤلسر المنتجة

تكفير التسكيؽ  -
لمنتجات 

مشركعات األسر 
 متكسط 9 1‚61 3‚151 673 331 559



ـ 9149لسنة  أكتكبر( الثاني، الجزء 481جمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -691- 

األبعاد  ـ
 المؤشرات الفرعية  الر يسية

 االستجابة
مجمكع 
 األكزاف

الاكة 
النسبية 
 كداللتيا

المستكل 
إل  حد  نعـ كالترتيب

 ال ما

 المنتجة
تكفير  -

مشركعات تبل ـ 
 احتياجات السكؽ

 متكسط 7 1‚57 9‚968 899 389 135

تكفير  -
مشركعات تحاؽ 
رضا األسر 

 المنتجة
 متكسط 5 1‚61 9‚871 776 396 189

 )متكسط( 1‚64 91198 41669 9939 3156 المجمكع
معكقات تفعيؿ أداء الجمعيات  9

األىمية في تحسيف المشركعات 
 الصغيرة لؤلسر المنتجة.

 )مرتف،( 1‚77 6‚415 699 147 4591

يات ماترحات تفعيؿ أداء الجمع 3
األىمية في تحسيف المشركعات 

 الصغيرة لؤلسر المنتجة.
 )مرتف،( 1‚79 6‚314 513 537 4561

( يتض  أف مجمكع األكزاف الستجابات 49باستاراء بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )
مفردات عينة الدراسة عم  أبعاد االستبياف كمؤشراتو الفرعية قد بمغ مجمكع أكزانيا 

( مما يشير إل  أف مستكل أداء الجمعيات 1‚64بية قدرىا )( كذلؾ باكة نس91198)
األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة قد جاءت بمعدؿ )متكسط( كما 

( كذلؾ باكة نسبية قدرىا 6‚415تظير تمؾ البيانات أف مجمكع األكزاف لمبعد الثاني )
ت تحد مف قدرتيا في تحسيف ( مما يشير إل  مكاجية الجمعيات األىمية لمعكقا1‚77)

ا تشير تمؾ البيانات إل  أف  المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة بمعدؿ )مرتف،(، أيضن
( مما يشير إل  1‚79( كذلؾ باكة نسبية قدرىا )6‚314مجمكع األكزاف لمبعد الثالث )

أداء  مكافاة الغالبية العظم  مف عينة الدراسة عم  ضركرة األخذ بيذه الماترحات لتفعيؿ
الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة كالتي جاءت بمعدؿ 
)مرتف،(، كما أظيرت بيانات الجدكؿ السابؽ ترتيب مؤشرات البعد األكؿ كالخاص بمستكل 
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أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة كالتي جاء فييا 
ر التدريب عم  مشركعات األسر المنتجة في الترتيب األكؿ بمجمكع المؤشر الخاص بتكفي

(، ثـ المؤشر الخاص بتكفير التسكيؽ لمنتجات 1‚61( كقكة نسبية )3‚169كزني )
( كقكة نسبية 3‚151مشركعات األسر المنتجة في الترتيب الثاني بمجمكع كزني )

كعات األسر المنتجة في (، ثـ المؤشر الخاص بتكفير اإلمكانيات المادية لمشر 1‚61)
(، ثـ المؤشر الخاص بتكفير 1‚69( كقكة نسبية )9‚711الترتيب الثالث بمجمكع كزني )

( كقكة نسبية 9‚913التمكيؿ لمشركعات األسر المنتجة في الترتيب الراب، بمجمكع كزني )
(، ثـ المؤشر الخاص بتكفير مشركعات تحاؽ رضا األسر المنتجة في الترتيب 1‚64)

(، ثـ المؤشر الخاص بتكفير 1‚61( كقكة نسبية )9‚871مس بمجمكع كزني )الخا
( كقكة نسبية 9‚893التكجيو لؤلسر المنتجة في الترتيب السادس بمجمكع كزني )

(، كأخيرنا المؤشر الخاص بتكفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽ في الترتيب 1‚59)
 (. 1‚57ة )( كقكة نسبي9‚968الساب، كاألخير بمجمكع كزني )

النتا ج العامة لمدراسة كأىـ المؤشرات التخطيطية المستخمصة لتفعيؿ  ثامننا:
أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة  في 

 ضكء سياسة اإلصبلح االقتصادم: 
 النتا ج الخاصة بكصؼ عينة الدراسة   - 4

:(، كأف 71‚9دراسة مف الذككر بنسبة )أظيرت نتا ج الدراسة أف غالبية عينة ال
:(، 39‚5سنة( بنسبة ) 55سنة ألقؿ مف  15غالبيتيـ ممف تتراكح ف اتيـ العمرية مف )

:(، كأف غالبيتيـ مف يحممكف مؤىؿ متكسط  76‚5كأف غالبيتيـ متزكجكف بنسبة )
:(، كأف غالبيتيـ ممف يشغمكف كظيفة عضك مجمس إدارة  بنسبة 39‚1بنسبة )

سنكات ألقؿ  41(، كأف غالبيتيـ مف تتراكح مدة عمميـ بالجمعيات األىمية مف ):37‚9)
:(، كأف عدد الحاصميف منيـ عم  دكرات تدريبية قد بمغ 38‚7سنة( بنسبة ) 45مف 

:( مف إجمالي عينة الدراسة، كأف غالبية تمؾ النسبة حاصمكف 19‚1( مفردة بنسبة )56)
أىـ أكجو استفادتيـ جاء في مادمتيا اكتساب  :(، كأف18‚3عم  دكرة كاحدة بنسبة )

معمكمات عف آليات تحسيف مشركعات األسر المنتجة، كتبادؿ الخبرات كالمعارؼ حكؿ 
آليات تحسيف أداء الجمعيات األىمية في إدارة المشركعات الصغيرة، كتنمية الميارات 

كمية كاألىمية األخرل اإلدارية البلزمة لمعمؿ بالمشركعات الصغيرة، ، كأف المنظمات الحك
غير كزارة التضامف االجتماعي كاالتحادات النكعية كاإلقميمية ىي أىـ الجيات المنظمة 

 ليذه الدكرات.  
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النتا ج الخاصة  بأداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات   - 9
 الصغيرة لؤلسر المنتجة:  

في تحسيف المشركعات  أشارت نتا ج الدراسة إل  مستكل أداء الجمعيات األىمية
الصغيرة لؤلسر المنتجة )متكسط( في كافة المؤشرات الفرعية التي تتعمؽ بيذا البعد كالتي 

 جاءت مرتبة تنازلينا كالتالي:  
 (.  1‚61تكفير التدريب عم  مشركعات األسر المنتجة )  -
 (.  1‚61تكفير التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر المنتجة )  -
 (.  1‚69مكانيات المادية لمشركعات األسر المنتجة )تكفير اإل  -
 (.  1‚64تكفير التمكيؿ لمشركعات األسر المنتجة )  -
 (.  1‚61تكفير مشركعات تحاؽ رضا األسر المنتجة )  -
 (.  1‚59تكفير التكجيو لؤلسر المنتجة )  -
 (.  1‚57تكفير مشركعات تبل ـ احتياجات السكؽ )  -
ة بمعكقات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف النتا ج الخاص  - 3

 المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة:  
أظيرت نتا ج الدراسة أف مستكل المعكقات التي تكجو الجمعيات األىمية في 
تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة قد جاءت بمعدؿ )مرتف،( كجاءت أىـ 

 المعكقات في:  
 الكافي لتغطية جمي، المشركعات  المطمكبة مف األسر.  صعكبة تكفير التمكيؿ -
عدـ تكفر نظـ معمكمات مف حيث الدقة كالتكقيت كالحفظ كاالسترجاع لمتنسيؽ بيف  -

   الجيات الممكلة كالمنفذة لممشركعات.
 عدـ تكفر قنكات اتصاؿ فعالة بيف جمي، األطراؼ المشاركة في المشركعات.  -
  المحمية كالدكلية كمصدر تمكيمي لممشركعات الصغيرة صعكبة الحصكؿ عم  المن -

 باستمرار.  
 عدـ تكفر المكارد البشرية بالكـ كالكيؼ المناسب لتحسيف مشركعات األسر المنتجة.  -
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عدـ تكفر الخمفية المعرفية عف المشركعات أك المانحيف أك أساليب التمكيؿ كاإلدارة أك  -
المناسبة ليا لدل بعض المس كليف كالعامميف  األسر المستفيدة أك نكع المشركعات

 بالجمعيات. 
عدـ تكفر اإلمكانيات المادية كالمباني كالتجييزات البلزمة لتنفيذ مشركعات صغيرة  -

 داخؿ الجمعية. 
صعكبة التسكيؽ لممنتجات نظرنا  لامة منافذ التسكيؽ كضعؼ المنافسة م، السم،  -

 األخرل. 
 لتي تتكافؽ م، أكلكيات احتياجات األسر بالمجتم،. صعكبة تنفيذ المشركعات ا -
صعكبة التكفيؽ بيف شركط المانحيف كاحتياجات األسر كالمشركعات الماترحة  -

 كالمبل مة لممجتم،. 
 صعكبة المتابعة الميدانية لمشركعات األسر المنتجة كمراحؿ تخطيطيا المختمفة.    -
لمس كليف كالعامميف بالجمعيات المعنية  ضعؼ الادرات اإلدارية كالميارات لبعض ا  -

 بمشركعات األسر المنتجة. 
عدـ تكفر المااييس كالمؤشرات التي تحدد عا د المشركعات في تحايؽ أىداؼ  -

 الجمعية.  
 عدـ تناسب خطط المشركعات م، كاق، المجتم، كاحتياجات األسر الفعمية بالمجتم،.  -
النكعية األخرل كاالتحاد اإلقميمي كالنكعي كالعاـ ضعؼ العبلقة م، األجيزة التخطيطية  -

 لمجمعيات كالمؤسسات األىمية. 
 صعكبة تغيير أك تعديؿ المشركعات المتاحة بالجمعية لؤلسر المنتجة حالينا.  -
النتا ج الخاصة بماترحات تفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف   - 1 

 المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة 
نتا ج الدراسة أف مستكل الماترحات البلزمة لتفعيؿ أداء الجمعيات أشارت 

األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة، قد جاءت بمعدؿ )مرتف،( كجاءت 
 أىـ الماترحات في:  

زيادة التمكيؿ المخصص لمجمعيات لتكفير قركض ميسرة ككافية لتنفيذ مشركعات  -
 منخفضة. صغيرة منافسة بنسب فا دة 
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تعديؿ الاكانيف كالتشريعات لمن  المزيد مف الحرية لمجمعيات إلجراء التعاقدات كاختيار   -
 المشركعات كالحصكؿ عم  المكارد المالية كالزكاة كالكقؼ كالتبرعات كالمن  بشكؿ مباشر. 

مؿ تكفير اإلمكانيات المادية كاألجيزة كالمعدات كاألدكات البلزمة لتحسيف أساليب الع -
 كتسييؿ أداء العامميف في تاديـ الخدمات لؤلسر المنتجة. 

تكفير الدعـ الفني المستمر لمساعدة الجمعيات في إعداد خطط المشركعات الصغيرة  -
 لؤلسر المنتجة بجمي، مراحميا.

 االستعانة بالخبرات المتخصصة في التخطيط لممشركعات المادمة لؤلسر المنتجة.  -
تساعد عم  التنسيؽ الفعاؿ م، المنظمات األخرل عم  المستكل  تكفير نظـ معمكمات -

األفاي كالرأسي سكاء تعمات باألسر أك بسكؽ العمؿ أك المشركعات أك التمكيؿ أك 
 التسكيؽ بيف األطراؼ المشاركة.  

تنكي، البرامج التدريبية المكجية لؤلسر المنتجة كأساليب التدريب المتبعة بما يتفؽ م،  -
 ف كثاافة المتدربيف كاحتياجات سكؽ العمؿ.  تطكر المي

تكفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية ميارات كمعارؼ كخبرات العامميف كالمس كليف  -
 عف المشركعات الصغيرة بما يتفؽ كالتطكرات المجتمعية.  

تكفير المكارد البشرية بالكـ كالكيؼ المناسب لعمؿ الجمعيات كأدكارىا المتكقعة في  -
 ف المشركعات مستاببلن. تحسي

دخاؿ أىداؼ جديدة تتكافؽ م، حركة المجتم، كتطكر الميف  - تعديؿ أىداؼ الجمعيات كا 
 كاحتياجات األسر كسكؽ العمؿ. 

عاد المزيد مف المااءات كالندكات كاالجتماعات م، األسر المستفيدة لتحديد مشكبلتيا  -
 كاحتياجاتيا كتمبية تكقعاتيا.

اصؿ م، المنظمات المانحة كرجاؿ كسيدات األعماؿ لتكفير تمكيؿ فت   قنكات التك  -
 مستمر لممشركعات. 

تكفير مشركعات صغيرة بالمشاركة م، األسر أك المنظمات الحككمية كاألىمية أك  -
 الخاصة.  

تشكيؿ لجاف متخصصة كتصميـ فرؽ عمؿ كتدريبيا طبانا لنكع المشركعات كمجاؿ  -
 جارم. اقتصادم، زراعي، ت –عمميا 
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إجراء البحكث كالدراسات لتاييـ أداء الجمعيات المعنية بمشركعات األسر المنتجة  -
كاالستفادة مف نسؽ المعمكمات المتكفر لدل الجيات المتخصصة  لتحديد قدرتيا عم  

 تحايؽ األىداؼ المخططة مسبانا.   
ا بكسا ؿ مناسبة زيادة منافذ التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر المنتجة كاإلعبلف عني -

 بالمجتم،.   
المؤشرات التخطيطية الماترحة لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في   - 5

تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة في ضكء سياسات اإلصبلح 
 االقتصادم:  

في ضكء نتا ج الدراسة الميدانية لمدراسة الراىنة كنتا ج الدراسات الساباة 
 راسة يمكف الكصكؿ لممؤشرات التالية:  كاإلطار النظرم لمد

 أ ػ  مؤشرات مرتبطة بالتمكيؿ:  
ضركرة تكفير تمكيؿ يتناسب م، متطمبات المشركعات بنسب فا دة منخفضة  كفترات  -

 سماح أطكؿ.  
ضركرة زيادة الدعـ  الحككمي لمجمعيات األىمية المسند إلييا مشركعات األسر  -

 المنتجة.  
جاؿ كسيدات األعماؿ بالكسا ؿ المناسبة لدعـ كمساندة أنشطة ضركرة استثارة ر  -

 الجمعيات.  
ضركرة فت  قنكات لمتكاصؿ م، المنظمات الدكلية المانحة ككض، خطط بمشركعات   -

 تتكافؽ م، نكع البرامج الممكلة منيا بالجمعيات.  
تثمارية ضركرة استفادة الجمعيات مف اإلمكانيات المتاحة في إقامة مشركعات اس  -

 لتكفير التمكيؿ البلـز لممشركعات. 
ضركرة تكفير حكافز مالية لممشركعات المتميزة بمن  بعض التسييبلت كالمساعدة في  -

 التسكيؽ الخارجي ليا.  
 ضركرة تكظيؼ المكارد المالية في ضكء أكلكيات المشركعات المخططة.   -
عيات بالحصكؿ عم  من  كتبرعات ضركرة تعديؿ الاكانيف كالتشريعات بما يسم  لمجم  -

 مباشرة لمشركعاتيا.  
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ضركرة تكفير الدعـ الفني مف الجيات المختصة بالجمعيات لمتدريب عم  اإلدارة   -
 المالية لممشركعات  سكاء لممس كليف أك لممستفيديف. 

ضركرة عمؿ دراسات جدكل لممشركعات الممنكحة لؤلسر المنتجة لتحديد جدكل كعا د   -
 كعات اقتصادينا.المشر 

ضركرة االستعانة بالخبراء كالمتخصصيف لمساعدة األسر عم  اإلدارة المالية   -
 لممشركعات. 

 ب ػ  مؤشرات مرتبطة بالتدريب:  
 ضركرة تحديد االحتياجات التدريبية لؤلسر قبؿ التخطيط لمبرامج التدريبية.    -
 حديثة لتنفيذ البرامج التدريبية.  إمداد مراكز التدريب الميني باآلالت كاألجيزة ال  -
ضركرة مراعاة ميكؿ كرغبات كقدرات األسر المستفيدة كدعـ مشاركتيـ في التخطيط   -

 لمبرامج التدريبية.  
إمداد الجمعيات بالخبراء كالمتخصصيف لتنفيذ البرامج التدريبية في الفترات الزمنية   -

 المحددة.  
د البرامج التدريبية باألىداؼ المحددة مسبانا عم  ضركرة إجراء البحكث لتاكيـ عا   -

 المستفيديف.  
ضافة برامج جديدة تتفؽ م، التغيرات في الميف   - ضركرة تنكي، البرامج التدريبية كا 

 كاحتياجات السكؽ.  
ضركرة التعاكف بيف الجمعيات كمراكز التدريب بالمؤسسات الصناعية كالشركات في   -

 يبية.  التخطيط لمبرامج التدر 
تطكير برامج اإلعداد كالتدريب لممس كليف كالعامميف بالمشركعات الصغيرة لؤلسر   -

 المنتجة بما تتفؽ كالتغيرات التي يشيدىا المجتم، كسكؽ العمؿ.  
ضركرة تحديد االحتياجات التدريبية في ضكء تادير عممي الحتياجات السكؽ كالمكارد   -

 عنية بمشركعات األسر المنتجة.  كاإلمكانيات المتاحة بالجيات الم
 ػ  مؤشرات مرتبطة باإلمكانيات المادية:   ج
ضركرة تكفير المكاد الخاـ البلزمة لتنفيذ المشركعات كزيادة االعتماد عم  المكاد   -

 المحمية بصكرة أكبر بما يتبل ـ م، احتياجات المشركع.  
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ضكء معايير عممية لطبيعة  ضركرة االختيار الدقيؽ ألماكف تنفيذ المشركعات في  -
مكانيات التسكيؽ سكاء داخؿ الجمعيات أك خارجيا.    المشركع كاحتياجات السكؽ كا 

 ضركرة تكفير اآلالت كمعدات حديثة تتبل ـ م، كافة األنشطة اإلنتاجية المطمكبة.    -
دية ضركرة زيادة الدعـ المادم مف كزارة التضامف االجتماعي لتكفير اإلمكانيات الما  -

 البلزمة لممشركعات.  
تعديؿ خطط الجمعيات لمتكافؽ م، خطط المانحيف كمنظمات المجتم، المدني األخرب   -

 بما يسم  ليا بالحصكؿ عم  اآلالت كالتجييزات البلزمة لمشركعات األسر المنتجة.    
ضركرة زيادة التمكيؿ المخصص لمجمعيات لزيادة قدرتيا عم  تكفير كرش مجمعة   -
صني، لزيادة استفادة األسر كالتغمب عم  مشكبلت تكفير العاارات كاألماكف البلزمة لمت

 لمتنفيذ.  
 ػ  مؤشرات مرتبطة بالتكجيو:   د
ضركرة تكفير الدعـ الفني المستمر لؤلسر المنتجة لمتغمب عم  الصعكبات التي   -

 تكاجييـ في مراحؿ تخطيط المشركعات أك باقتراح مشركعات جديدة.  
ضركرة مساعدة األسر المنتجة في اختيار المشركعات طبانا ألكلكياتيا كدرجة احتياج   -

 المجتم، أك السكؽ ليا.  
ضركرة تكفير الخبرات كالنماذج كالتجارب الساباة لمشركعات نفذت بمنظمات   -

 كمجتمعات أخرل الستفادة األسر منيا. 
المتكاممة لتحايؽ أىداؼ األسر ضركرة تكفير الخبراء كالمتخصصيف أك فرؽ العمؿ   -

 المنتجة كأىداؼ استراتيجية. 
ضركرة تكفير كافة المعمكمات عف مشركعات األسر المنتجة لممنظمات المانحة   -

مكانيات المساىمة في التمكيؿ أك الدعـ الفني.    كا 
ضركرة تكفير االستشارات الاانكنية كاإلدارية لكؿ ما يتعمؽ بالمشركعات لؤلسر   -
 نتجة.  الم
ضركرة قياـ الجيات المعنية بالمشركعات الصغيرة بتشجي، بي ة األعماؿ المحمية   -

 كخاصة المصان، كالشركات لدعـ كمساندة أنشطتيا.  
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ضركرة تكفير قاعدة معمكمات دقياة كحديثة عف المشركعات كسكؽ العمؿ كنكع   -
 الميف المطمكبة كالمبل مة الحتياجات السكؽ.  

 كفير الدعـ الفني لمساعدة األسر المستفيدة عم  اإلدارة المالية لممشركعات.ضركرة ت  -
ضركرة تكفير نظـ لممعمكمات كاالتصاالت لتسييؿ التنسيؽ بيف كافة الجيات المشاركة   -

 في تخطيط مشركعات األسر المنتجة.  
مناطؽ التي ضركرة تكفير قاعدة بيانات عف األسر المستفيدة كاألسر ذات االحتياج بال  -

 تخدميا الجمعيات لتسييؿ التكاصؿ كتاديـ الدعـ كالمساندة ليـ.  
 ضركرة المتابعة المرحمية لممشركعات كمدل تحايايا لؤلىداؼ المخططة مسبانا.    -
ضركرة تاييـ أكضاع الجمعيات المسند إلييا تمؾ المشركعات بشكؿ دكرم في ضكء   -

 األىداؼ المخططة.  
 بطة بالتسكيؽ:  ػ  مؤشرات مرت ق
ضركرة تكفير معارض دا مة لتسكيؽ منتجات مشركعات األسر المنتجة بشكؿ دكرم   -

 بالجمعيات نفسيا أك بأماكف خارجية بناء عم  دراسات عممية. 
ضركرة اإلعبلف عف مشركعات األسر المنتجة كمنتجاتيا بكسا ؿ كافية تتكافؽ م، نكع   -

 المجتم، كثاافة السكاف.
االىتماـ بدعـ تسكيؽ المنتجات المتميزة لمشركعات األسر المنتجة خارج  ضركرة  -

 نطاؽ المحافظة.  
ضركرة تكفير نظـ لممعمكمات كاالتصاالت لتكفير كافة البيانات عف منتجات مشركعات   -

 األسر المنتجة لؤلفراد كالمنظمات. 
لسكؽ كاحتياجات ضركرة االستفادة مف نتا ج البحكث العممية في تحديد طمبات ا  -

 المستيمكيف قبؿ تسكيؽ منتجات مشركعات األسر المنتجة.  
ضركرة االستعانة بكسطاء لممساعدة في تسكيؽ منتجات المشركعات بكسا ؿ مناسبة   -

 بالمجتم،.  
ضركرة تنمية معارؼ كميارات األسر التسكياية في حاؿ قياميا بالتسكيؽ بنفسيا   -

 لممشركعات.  
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داـ كسا ؿ اتصاؿ فعالة م، كافة المنظمات األىمية كالحككمية لممساعدة ضركرة استخ  -
 في التركيج لمنتجات مشركعات األسر المنتجة.  

ضركرة االستفادة مف آراء الخبراء كالمتخصصيف لتحميؿ البي ة التسكياية كاىتمامات   -
 يـ.  جميكر المستيمكيف كتصميـ المنتجات النيا ية كتركيجيا بصكرة تما  قبكل

ضركرة زيادة منافذ التسكيؽ لمنتجات مشركعات األسر المنتجة بمناطؽ جغرافية أخرل   -
 عم  المستكل المحمي كالكطني.  

 ػ  مؤشرات مرتبطة باحتياجات السكؽ:   ك
 ضركرة االستعانة بالخبراء كالمتخصصيف في خطط التحسيف المستابمي لممشركعات.    -
 ت تتفؽ م، متطمبات السكؽ كاحتياجات المستيمكيف.  ضركرة تكفير خطط بمشركعا  -
ضركرة مراعاة خطط المشركعات لمتغيرات االقتصادية كاالجتماعية بالمجتم، كتتأقمـ   -

 معيا.  
ضركرة تكفير التمكيؿ البلـز لخطط مشركعات جديدة الستيعاب أعداد جديدة مف األسر   -

 مستكل المحمي.  المنتجة كخاصة بالمناطؽ ذات األكلكية عم  ال
ضركرة تنكي، المشركعات بما يتناسب م، تطكر الميف كاحتياجات السكؽ كطبيعة   -

 األنشطة االقتصادية السا دة بالمنطاة.  
 ضركرة تحديد أكلكيات المشركعات بناء عم  دراسات عممية الحتياجات السكؽ.    -
جانب الخبراء بالجيات ضركرة مشاركة األسر المستفيدة في التخطيط لممشركعات ب  -

 الحككمية أك األىمية.  
ضركرة تعديؿ الخطط كاالستراتيجيات لتحايؽ أىداؼ الجمعيات في مجاؿ المشركعات   -

 الصغيرة بما يتفؽ كالتطكرات التي يشيدىا سكؽ العمؿ.  
ضركرة زيادة فرص التبادؿ لممكارد كالخبرات كالمعمكمات م، المنظمات الحككمية   -

 ذات العبلقة بمشركعات األسر المنتجة عم  المستكل األفاي كالرأسي.   كاألىمية
ضركرة نشر خدمات األسر المنتجة بمناطؽ جغرافية طبانا لخصا صيا كاحتياجات   -

 األسر بيا.  
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ضركرة إجراء البحكث لتحديد احتياجات السكؽ بمناطؽ عمؿ الجمعيات األىمية   -
اارير الصادرة مف الجيات المتخصصة في تحديدىا كاالستفادة مف نسؽ المعمكمات كالت

 باألسمكب العممي.  
ضركرة اىتماـ الجمعيات بنشر خطط تكضيحية لمراحؿ العمؿ المطمكب إنجازه لمكصكؿ   -

 لمشركعات صغيرة بمنتجات منافسة في السكؽ.  
 ضركرة تكفير قكا ـ بمشركعات جديدة تبل ـ متطمبات السكؽ كاحتياجات األسر.    -
 ػ  مؤشرات مرتبطة بتحايؽ رضا األسر المنتجة:   ز
ضركرة اىتماـ الجمعيات بفحص شكاكل كمشكبلت األسر المستفيدة كاستطبلع آرا يـ   -

 كمعرفة مدل رضاىـ عف خدماتيا، كحؿ المشكبلت التي تكاجييـ باستمرار. 
مشركعات  ضركرة تنمية كعي المس كليف كالعامميف بالجمعيات األىمية بأف تحسيف  -

األسر المنتجة يضمف المزيد مف الدعـ كالمساندة ألنشطتيا كيعزز ثاة الممكليف كاألسر 
 بيا.  

ضركرة من  المزيد مف فرص المشاركة لؤلسر المستفيدة في اتخاذ الارارات أك في   -
 كض، خطط التحسيف المستابمي لممشركعات.  

دارية لتاميؿ الكقت كالتكاليؼ التي ضركرة اىتماـ الجمعيات بتعديؿ إجراءاتيا اإل  -
 تتحمميا األسر في سبيؿ الحصكؿ عم  التمكيؿ البلـز لممشركع.  

دراؾ المس كليف كالعامميف بالجمعيات األىمية بالمس كلية   - ضركرة تنمية كعي كا 
المجتمعية الممااة عم  عاتايـ في أف رضا العمبلء مف األسر المستفيدة ىك أىـ كظا فيا 

 تميزىا كاستمرارىا.  كتحايؽ 
ضركرة عاد دكرات تدريبية لممس كليف كالعامميف بمشركعات األسر المنتجة لتنمية   -

 قدراتيـ التخطيطية في مجاؿ إدارة المشركعات.  
ضركرة االىتماـ بمتابعة عا د مشركعات األسر المنتجة عم  المستفيديف كتحسيف   -

 عات.  مستكل معيشتيـ كمعيار ألىداؼ تمؾ المشرك 
ضركرة تحديد االحتياجات غير المشبعة لؤلسر المستفيدة المنتجة كترتيبيا حسب   -

 أكلكياتيا ككسا ؿ إشباعيا.  
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 ػ  مؤشرات مرتبطة بأساليب التدخؿ الميني لمتخطيط االجتماعي:  ح
 كىذه المؤشرات ترتبط بتصكر التخطيط االجتماعي كأدكار المخطط  فييا: 

 دخؿ الميني لمتخطيط االجتماعي:  * استراتيجيات الت
ػ المشاركة:  إلشراؾ األسر المستفيدة مف المشركعات في جمي، مراحؿ التخطيط ليا 
بالجمعيات األىمية كجية منفذة لممشركعات كالمس كليف بيا كبالمنظمات الحككمية ذات 

 الصمة بمشركعات األسر المنتجة.  
األعماؿ كمتخذم الارار بحجـ المشكبلت التي ػ االستثارة:  الستثارة المس كليف كرجاؿ 

تعاني منيا األسر بالمناطؽ التي تخدميا الجمعيات سعينا لزيادة التمكيؿ المخصص 
لممشركعات كاألسر، كتنمية الكعي المستمر بأىمية ذلؾ في الحد مف امتداد كاتساع نطاؽ 

 المشكبلت. 
ا، ػ  المكق، المكاني:  بغرض إسناد مشركعات لؤلسر المن تجة بالمناطؽ األكثر احتياجن

عادة تكزي، المشركعات مكانينا لتيسير  ا لممشكبلت في مكاقعيـ، كا  كاألسر األكثر تعرضن
 حصكؿ األسر ككصكؿ الخدمات ألماكف قريبة منيـ جغرافينا.  

ػ  التمكيف:  لبناء قدرات الجمعيات األىمية المؤسسية المادية كالبشرية المختمفة كمطمب 
حسيف المشركعات، ككذلؾ التأثير عم  متخذم الارارات بالجيات المانحة أساسي لت

الحككمية كاألىمية المحمية كالدكلية لدعـ كمساندة تمؾ المنظمات في النكاحي المرتبطة 
 بالمشركعات.  

ػ  االتصاؿ:  كتستخدـ لبلتصاؿ بالمس كليف كالمانحيف كمتخذم الارارات كشرح ما تحتاج 
ركعات لمسايرة التغيرات االقتصادية كاالجتماعية التي يشيدىا المجتم، إليو األسر مف مش
 كسكؽ العمؿ.  

ػ  التنمية:  لتحايؽ أىداؼ خطط التنمية كخاصة اإلقميمية كالمحمية بمكافحة الفار 
ا باالعتماد عم  المشاركة الشعبية كالمكارد  كتحسيف مستكل الدخؿ لمف ات األكثر احتياجن

ية المتاحة أك التي يمكف إتاحتيا فضبلن عف إسيامات الجيات الحككمية، كاإلمكانيات المحم
كتحايؽ االستثمار األمثؿ ليا بما يمبي احتياجات األسر كيحاؽ رضاىـ في فترة زمنية 
محددة، بشكؿ يسم  ليـ بالتعرؼ عم  المكارد كاشتراكيـ في التخطيط لممشركعات 

 ـ الحاياية كاحتياجات سكؽ العمؿ.  كتحايؽ المكا مة بيف المشركعات كاحتياجاتي
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ػ  التفاعؿ:  إلتاحة مزيد مف فرص المشاركة لؤلسر المنتجة بجانب المس كليف لتبادؿ 
اآلراء ككجيات النظر في مختمؼ المجاالت المتعماة بالمشركعات لتحديد أكلكياتيـ 

لمتنفيذ  كمطالبيـ، كتكفير المشكرة المينية إلمدادىـ بيا، كالخركج بماترحات قابمة
 لتحسيف عا د المشركعات عمييـ كعم  المجتم،. 

ػ  التنسيؽ:  بيف الجيات المشاركة في التخطيط لمشركعات األسر المنتجة لمن، التكرار 
كاالزدكاج، كتسييؿ الحصكؿ عم  المكارد، كتكزي، األدكار كاالختصاصات كفانا لطبيعة 

جات السكؽ، كمن، المنافسة كالصراع في األنشطة االنتاجية المبل مة لادرات األسر كاحتيا
الحصكؿ عم  المكارد بيف المنظمات، كاالختيار الدقيؽ لمجمعيات المنفذة لممشركعات بناء 

 عم  كفاءتيا.
 * أدكار المخطط االجتماعي:  

ػ  الخبير:  لتزكيد الجمعيات كاألسر بالمعمكمات كالخبرات، كاالستفادة مف نسؽ المعمكمات 
 دادىـ بالمشكرة المينية البلزمة لتحسيف المشركعات.  المتكفر في إم

ػ  الفني:  إلجراء البحكث كالدراسات المرتبطة بمجاالت عمؿ المشركعات لؤلسر المنتجة 
 كتحديد المشكبلت التي تكاجييا كالتصكر الماترح لمتغمب عمييا.  

مف مشركعات األسر  ػ المداف،: لتبني كجيات نظر األسر المستفيدة كالراغبة في االستفادة
شباع احتياجاتيـ.    المنتجة لتحايؽ مطالبيـ كا 

ػ  الكسيط االتصالي: بيف الجيات المانحة المحمية كالدكلية كرجاؿ األعماؿ كالجيات 
الحككمية كاألىمية، كفي ىذا الدكر يككف المخطط حماة اتصاؿ لتيسير اتخاذ الارار، 

ألطراؼ المشاركة في التخطيط، كبيف األسر كيستخدـ المخطط كسا ؿ االتصاؿ بيف كافة ا
كالمس كليف لتكعيتيـ بمس كلياتيـ تجاه األسر كالمجتم،، كدعـ مشاركة األسر في كافة 

 مراحؿ العممية التخطيطية. 
 * األدكات الماترحة:  

االجتماعات: لتبادؿ المعمكمات كالتكاصؿ كالحكار بيف األسر كالمس كليف، كتحديد  -
 حتياجات كنكع المشركعات المبل مة.  المشكبلت كاال

المؤتمرات: لزيادة التبادؿ الفكرم كالمعرفي كتكفير حصيمة ىا مة مف المعمكمات حكؿ  -
 خطط المشركعات كمكاجية مشكبلتيا.  

الدكرات التدريبية: لممس كليف كالعامميف بمجاؿ المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة   -
 كاألىمية المعنية بذلؾ.   عم  مستكل المنظمات الحككمية
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المطبكعات: لنشر رسالة كأىداؼ كرؤية جمعيات األسر المنتجة، كالجمعيات األىمية   -
 المسند إلييا مشركعات األسر المنتجة كخاصة بالمناطؽ ذات األكلكية كاالحتياج. 

سر البحكث: لتاكيـ أداء الجمعيات األىمية العاممة في مجاؿ المشركعات الصغيرة لؤل  -
المنتجة كتحديد عا د تمؾ المشركعات في تحايؽ األىداؼ المحددة مسبانا لؤلسر 

 كالجمعيات. 
المجاف المشتركة: بيف الجمعيات األىمية المعنية بمشركعات األسر المنتجة كجمعية   -

األسر المنتجة بمديرية التضامف االجتماعي عم  المستكل المحمي طبانا لمتخصصات 
 نشطة اإلنتاجية المخططة. العممية كنكع األ 

لتكفير المتابعة الميدانية لكاق، المشركعات كمكاجية المشكبلت التي تكاجييا  :الزيارات  -
 سكاء في اإلدارة أك في التسكيؽ.  

 * الميارات:  
 الميارة في تحديد احتياجات األسر المستفيدة.   -
 الميارة في تخطيط المشركعات.    -
 البحكث.   الميارة في إجراء  -
 الميارة في التفاكض كبناء الشراكات.    -
 الميارة في التأثير عم  متخذم الارارات.   -
 الميارة م، المنظمات المجتمعية ذات الصمة بمشركعات األسر المنتجة.    -
 الميارة في كتابة تاارير المتابعة كميارة التاكيـ.    -
 الميارة في تحديد البدا ؿ.      -
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 مراج، الدراسة :
محاكلة صياغة نمكذج إجرا ي لمممارسة في الخدمة االجتماعية، بحث : (     أحمد مصطف  خاطر4) 

، ص 9114، الثالث عشر، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمكافالمؤتمر العممي ، منشكر
987  .    

، محمد عبد الفتاح محمد: التنمية االجتماعية مف منظكر الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية     (9) 
 .       377، ص 9113اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث، 

ة المصرية عم  خريطة كزارة الش كف االجتماعية، المؤتمر كزارة الش كف االجتماعية: األسر       (3) 
السنكم الثامف عشر، اإلرشاد النفسي لؤلسرة في الارف الحادم كالعشريف، المجمد الثاني، جامعة 

 .    7934، ص 9114، عيف شمس
بحث منشكر، مجمة مركز البحكث ، أحمد بف صال  جمعاف: مشكبلت مشاري، األسر المنتجة    (1) 

، جامعة الااىرة، كال     .    8، ص 9149دراسات اإلسبلمية، العدد الثاني كالثبلثكف، كمية دار العمـك
       .www. Capmas. Gov. eg 9147/9148الجياز المركزم لمتعب ة العامة كاإلحصاء     (5) 

ياسي في ظؿ ىدل محمكد حسف حجازم: كاق، مشاركة المرأة الريفية في العمؿ االجتماعي كالس     (6)
متغيرات العصر، بحث منشكر، المؤتمر العممي الحادم كالعشركف، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة 

    .  9517، 9516، ص ص 9118حمكاف، 
، 9111لسنة  414المنش ت الصغيرة كالمتناىية الصغر في ظؿ الاانكف : البنؾ األىمي المصرم    (7) 

        . 71، ص 9111المجمد الساب، كالخمسكف، الااىرة،  النشرة االقتصادية، العدد الراب،،
ميارات إدارة المشركعات الصغيرة، الااىرة، مجمكعة النيؿ العربية لمنشر كالتكزي،، : محمد ىيكؿ    (8) 

    .     89، ص 9113
ية معارؼ دكر الصناعات الصغيرة كمشركعات األسر المنتجة في تنم: نبيمة الكرداني عبد الحافظ     (9)

كميارات الفتاة الريفية كالحضرية، مجمة الطفكلة كالتنمية، مجمد الثاني، العدد الساب،، المجمس 
 .9119العربي لمطفكلة كالتنمية، 

أميرة أحمد سالـ: االستفادة مف دراسة االقتصاد المنزلي في إنشا ية الصناعات الصغيرة لزيادة دخؿ   (41) 
         .9111لبلقتصاد المنزلي، جامعة الممؾ عبد العزيز، األسرة، ندكة اآلفاؽ الجديدة 

، خديجة خصر محمد: دكر ديكاف عاـ الزكاة في تمكيؿ مشاري، األسر المنتجة بكالية نير النيؿ   (44) 
    .    9115، كمية الدامر، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ درماف اإلسبلمية

مج األسر المنتجة الممكؿ مف كزارة التنمية االجتماعية، رسالة ماجستير بركات محمكد الشناؽ: برنا  (49) 
    .     9117غير منشكرة، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة اليرمكؾ، 

دكر الحككمة في التخفيؼ مف اآلثار االجتماعية كاالقتصادية المترتبة عم  : ىيا عمي فبلح   (43) 
ا(، بحث منشكر المؤتمر العممي الدكلي الثانيمشكمتي الفار كالبطالة)برنا ، مج األسر المنتجة نمكذجن



 في ضكء..... التخطيط لتفعيؿ أداء الجمعيات األىمية في تحسيف المشركعات الصغيرة لؤلسر المنتجة
 فني خمؼ زيدمدحت ح د/ 

 

  

 -706- 

                                                                                                                                        

الزكاة كالكقؼ في تحايؽ التنمية المستدامة، جامعة سعيد دحمب، : التمكيؿ اإلسبلمي غير الربحي
    .     9143، البميدة، مركز التنمية االقتصادية كالبشرية، الجزا ر، المجمد األكؿ

    مرج، سبؽ ذكره.      ، مشكبلت مشاري، األسر المنتجة: عافأحمد بف صال  جم  (41) 
ماجد سمراف مزعؿ: األعماؿ الحرفية كدكرىا في ناؿ األسر مف االحتياج إل  اإلنتاج، بحث منشكر،   (45) 

مجمة البحث العممي في اآلداب، كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، العدد التاس، عشر، المجمد 
    .      9148ة عيف شمس، الااىرة، الثامف، جامع

(16)    Maksim Belitski: Essay on macro. Econmice self employment and small 
business in Cities, university of Leicester, United Kingdom United 
states, 2011.   

(17)   Yukiko: Ymmamoto: Maping human Capital for self employment 
Education for job creation alternative approach to youth 
unemeployment university of Pittsburgh united states, 2011.   

دكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية، بحث منشكر، : بياف حرب   (48)
ة، المجمد الثاني كالعشركف، العددالثاني، كمية مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالاانكني

         .9116االقتصاد، جامعة دمشؽ، 
(19)    Kock & Krsher: The use of micro grants to mittigate gender ineguity 

Afgnanistan by Empowering Rural farmers and Agri business 
Entreneurs DAL, 13, 2010.  

األسرة المصرية عم  خريطة كزارة الش كف االجتماعية، المؤتمر السنكم :  كف االجتماعيةكزارة الش    (91)
الثامف، األسرة في الارف الحادم كالعشريف، مركز اإلرشاد النفسي، المجمد الثاني، جامعة عيف 

    .       9114شمس، 
ؤشر إلعادة بناء الادرات ىناء عبد التكاب ربي،: متطمبات تفعيؿ شبكات العمؿ االجتماعي كم    (94)

المؤسسية، بحث منشكر، المؤتمر العممي الثامف عشر، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة الااىرة، 
    .     9، ص 9117فرع الفيـك كمية الخدمة االجتماعية، 

رشاد أحمد عبد المطيؼ: إسياـ الجيكد التطكعية في تحايؽ األمف االجتماعي، مؤتمر العمؿ    (99)
، 9111طكعي كاألمف االجتماعي في الكطف العربي، أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية، الرياض، الت

    .     91ص 
دعـ كتنمية المشركعات الصغيرة كالمتكسطة لماضاء عم  ظاىرة البطالة، كرقة : أحمد ىريدم محمد   (93)

حاكؽ اإلنساف بالتعاكف عمؿ، مؤتمر دعـ كتنمية المشركعات الصغيرة، المنظمة الكطنية الدكلية ل
         . 86، ص 9149، م، كمية التجارة جامعة عيف شمس، الااىرة، جامعة عيف شمس
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ىالة مصطف  السيد كطارؽ لبيب محمد: دكر المنظمات غير الحككمية في تمكيف المرأة الفايرة    (91)
منشكر، مجمة لمتفاعؿ م، آليات سكؽ العمؿ. دراسة مف منظكر طرياة تنظيـ المجتم،، بحث 

كمية الخدمة ، الجزء الثالث، دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمـك اإلنسانية، العدد الراب، عشر
    .     9118االجتماعية، جامعة حمكاف، 

ىدل تكفيؽ سميماف: دكر الجمعيات األىمية في النيكض بالمرأة المعيمة مف خبلؿ الاركض     (95)
العممي الراب، عشر، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف،  الصغيرة، بحث منشكر، المؤتمر

9114   .    
(26)    Joyce Brawn: Development and movement Through community 

development and micro finance University torento Canda, 2005.  
تخداـ نمكذج التسكيؽ االجتماعي عبير عمي النعناعي: التدخؿ الميني لطرياة تنظيـ المجتم، باس  (97)

لتفعيؿ دكر الجمعيات األىمية في مجاؿ المشركعات الصغيرة، رسالة دكتكراة غير منشكرة، كمية 
    .       9117الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف، 

 (28) Uvin petter and athers: Toward paradigm. F. NGOS, scaling U. P. in 
world Development, vol 28, No 8, 2000, p.p. 1409, 1419.  

سميرة إبراىيـ الدسكقي: فاعمية برامج جمعية الصناعات الصغيرة لتنمية المجتم، المحمي لمكاجية   (99) 
كمية الخدمة االجتماعية، جامعة مشكمة البطالة، بحث منشكر، المؤتمر العممي الثامف عشر، 

    .     9115حمكاف، 
(30)   Hans Holymen: NGOS Networking and problems of Representation 

ICER, publisher, Linkopings university, 2002.  
خالد فكزم صفي الديف: إسيامات الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع الحرفييف في تمكيف    (34)

ة الخدمة أصحاب المشركعات الصغيرة مف تنمية مشركعاتيـ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمي
    .    9113االجتماعية، جامعة حمكاف، 

أحمد صادؽ رشكاف: المتغيرات المؤسسية المجتمعية المرتبطة ببناء الادرات التمكيمية لمجمعيات    (39)
األىمية العاممة في مجاؿ التنمية. دراسة مف منظكر طرياة تنظيـ المجتم،، بحث منشكر، مجمة 

كمية ، المجمد السادس، العمـك اإلنسانية، العدد الحادم كالثبلثكفدراسات في الخدمة االجتماعية، ك 
    .    9144الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف، 

منيج محاسبي لتاييـ أداء الجمعيات األىمية في مصر، بحث : عبد المنعـ أحمد محمد المنسي  (33) 
لثاني، كمية التجارة، جامعة منشكر، مجمة البحكث التجارية، المجمد الراب، كالثبلثكف، العدد ا

    .      9149الزقازيؽ، 
الخدمة االجتماعية كدكرىا في تدعيـ منظمات المجتم، المدني، بحث : عبد الخالؽ محمد عفيفي   (31) 

    .  9114منشكر، المؤتمر الثاني عشر، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف،  
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دات اإلقميمية في تطكير خدمات الجمعيات كالمؤسسات سياـ منسي عمي منسي: دكر االتحا   (35) 
 ، الخاصة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة الااىرة، فرع الفيـك

4996  .    
فعالية عممية اتخاذ الارارات التخطيطية باإلدارة العامة لمتخطيط بكزارة : محمد إبراىيـ أبك ىرجة   (36)
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