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المشروعات الصغيرة كأحد آليات دعم فقيرات الريف من منظور التخطيط 
 اإلجتماعى

 .الملخص
عامة باالهتمام من كافة المنظمات الدولية وأيضًا تحظى المرأة فى دول العالم الثالث بصفة 

يزداد االهتمام بالمرأة الريفية والتى ما زالت تعانى أشد أنواع التهميش والفقر والحرمان والبطالة 
على الرغم من الجهود المبذولة عالميًا، وإقليميًا، ومحليًا إال أن هذه الجهود ال ترقى لمستوى 

ن بقضايا المرأة وخاصة المرأة الريفية التى ما زالت تشعر طموحات المهمشين والمنشغلي
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة معدل مشاركة المرأة  باالضطهاد والتجاهل واإلهمال.

كانت هذه الجهود من خالل بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة لدفع عجلة التنمية سواء 
ًا أهلية من خالل مشروعات عديدة إال أنه لم تتمكن منظمات وهيئات ومؤسسات حكومية وأيض

هذه الجهود من تغيير وضع المرأة وخاصة المرأة الريفية فأصبحت أكثر حرمان وأكثر تهميشًا 
كما تشكل  وأكثر فقرًا وخاصة فى المناطق الريفية المترامية األطراف وفى المناطق النائية.

لسكان فى مصر حيث أنها تعتبر طاقة منتجة يجب المرأة الريفية قطاع كبير جدًا ومهم من ا
إستثمارها بشكل حقيقى ودعمها وتمكينها من حقوقها اإلنسانية بإعتبارها شريكًا فى عملية 
التنمية. وال يمكن تعطيل قدراتها فى مجتمع يسعى لبناء القدرات البشرية والتقدم للحاق بركب 

ر معالجة إحتياجات المرأة الريفية يعتبر من النهضة فى البلدان األكثر تقدمًا لذا فإن محو 
 المحاور الهامة عند رسم الخطط المستقبلية أو وضع البرامج اإلقتصادية فى الدولة

 التخطيط اإلجتماعى -آليات دعم فقيرات الريف -المشروعات الصغيرة : الكلمات الدالة
Abstract: 

Women in the Third World countries in general receive attention from 

all international organizations and also increase the interest of rural 

women, who continue to suffer the most marginalized, poverty, 

deprivation and unemployment despite the efforts made globally, 

regionally and locally, but these efforts are not up to the aspirations of 

marginalized and concerned with women's issues Especially rural 

women who still feel oppression, neglect and neglect. Despite the 

efforts exerted to increase the participation rate of women in general 

and rural women in particular to promote development, whether 

through governmental organizations, bodies and institutions, as well as 

civil society through many projects, these efforts have not been able to 

change the status of women, especially rural women. They are more 

marginalized and poorer, especially in sprawling rural areas and in 

remote areas. Rural women also constitute a very large and important 

segment of the population in Egypt as they are a productive energy that 



 
 

- 232 - 
 

must be truly invested, supported and empowered by their human rights 

as partners in the development process. Their capacities cannot be 

disrupted in a society that seeks to build human capacity and advance 

to catch up with the renaissance in more developed countries. 

Therefore, addressing the needs of rural women is an important focus 

when planning future plans or developing economic programs in the 

country. 

Keywords: Small Projects - Mechanisms to Support Rural Poor 

Women - Social Planning 

 البحث:مشكلة أواًل: 
تحظى المرأة فى دول العالم الثالث بصفة عامة باالهتمام من كافة المنظمات الدولية 
وأيضًا يزداد االهتمام باالمرأة الريفياة والتاى ماا زالات تعاانى أشاد أناواع التهمايش والفقار والحرماان 

جهاود ال ترقاى والبطالة على الارغم مان الجهاود المبذولاة عالمياًا، وإقليمياًا، ومحلياًا إال أن هاذه ال
لمسااتوى طموحااات المهمشااين والمنشااغلين بقضااايا الماارأة وخاصااة الماارأة الريفيااة التااى مااا زالااات 
تشعر باالضطهاد والتجاهل واإلهمال. فى الوقات الاذى وصالت  ياه نسابة النسااء الالتاى يعايلن 

أغلابهن ماان األمياات، مماا يشااير إلاى أهميااة إساتهداف هااذه  %22أسار فاى مصاار وصالت إلااى 
لماااااا لاااااذل  مااااان أهميااااة فاااااى مكافحاااااة الفقااااار واألميااااة والتسااااار  وعمالاااااة األطفاااااال وتشاااااير  الفئااااة

اإلحصاءات إلى أن أغلاب النسااء الالتاى يعايلن أسارًا يعملان فاى القطااع غيار الرسامى وتفتقارن 
إلاااى الخااادمات األساساااية ماااع عااابء الفقااار ونقاااع التغذياااة ويااانعك   لااا  علاااى عااادم تماااتعهن 

المجلا  القاومى للمارأة، تقريار عان لمتاحاة ومادى االساتفادة منهاا  بالحقوق القانونية والخدمات ا
.وعلى الرغم من الفقر والجهل والضعف الذى تعانى منه األوضاع االجتماعية للمرأة المصرية(

المرأة إال أنها تقوم بدور بارز فى النشاط االقتصاادى ال يقال أهمياة عان دور المارأة فاى المديناة 
األحيااان فاادور الماارأة الريفيااة ال يقتصاار فقااط علااى خدمااة األساارة  باال وقااد يفوقهااا فااى كثياار ماان

وإنجا  األطفال وتربيتهم داخل المنزل بال يتعاداه أيضاًا إلاى مشااركة الرجال فاى أعماال الزراعاة 
 ( .28، ص1998،  راشدواإلنتاج الزراعى وتربية الماشية والطيور وغيرها  

وعلاااى الااارغم مااان الجهاااود المبذولاااة لزياااادة معااادل مشااااركة المااارأة بصااافة عاماااة والمااارأة 
الريفية بصفة خاصة لادفع عجلاة التنمياة ساواء كانات هاذه الجهاود مان خاالل منظماات وهيئاات 
ومؤسسات حكومية وأيضًا أهلية من خالل مشروعات عديدة إال أنه لام تاتمكن هاذه الجهاود مان 

المااارأة الريفياااة فأصااابحت أكثااار حرماااان وأكثااار تهميشاااًا وأكثااار فقااارًا  تغييااار وضاااع المااارأة وخاصاااة
 وخاصة فى المناطق الريفية المترامية األطراف وفى المناطق النائية. 

وأكااد علااى  لاا  التقرياار الصااادر ماان األماام المتحاادة علااى أن الماارأة بوضااعها الحااالى 
بارامج وباذل مزياد مان الجهاد لسنوات عديدة هى أفقر فقراء الريف والباد مان وضاع العدياد مان ال
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للعماااال علااااى رفااااع مكانااااة الماااارأة الريفيااااة المتدنيااااة وزيااااادة معاااادل مشاااااركتها فااااى تحقيااااق التنميااااة 
االقتصادية واالجتماعياة والثقا ياة وجعلهاا أقال تمهيشاًا وأقال فقارًا وأكثار مشااركة فاى دفاع عملياة 

أة الريفية قطاع كما تشكل المر  (.(Overcoming Human Poverty, 2002, p80 التنمية
كبياار جاادًا ومهاام ماان السااكان فااى مصاار حيااث أنهااا تعتباار طاقااة منتجااة يجااب إسااتثمارها بشااكل 
حقيقااى ودعمهااا وتمكينهااا ماان حقوقهااا اإلنسااانية بإعتبارهااا شااريكًا فااى عمليااة التنميااة. وال يمكاان 

ى البلادان تعطيل قدراتها فى مجتمع يسعى لبناء القدرات البشرية والتقدم للحاق بركب النهضة ف
المرأة الريفية يعتبر من المحاور الهامة عند رسم  احتياجاتاألكثر تقدمًا لذا فإن محور معالجة 
 المركااز  الدولااة. وتشااير تقااديرات الجهاااز  فاا  االقتصاااديةالخطااط المسااتقبلية أو وضااع الباارامج 

تصاف ملياون نسامة فاى من 87للتعبئة العامة واإلحصااء إلاى أن عادد ساكان مصار بلاى حاوالى 
( 49.7م، وبلغاات أعااداد السااكان فااى الريااف مااا يقاار  ماان خمسااين مليااون نساامة  2014عااام 
ساكان  إجماال ملياون نسامة مان  43مليون نسمة فى الحضر، وتشكل المرأة حاوالى  37مقابل 
ورفاهيتااه  الرياافماانهم فااى الريااف، وتااؤةر الماارأة الريفيااة علااى تقاادم المجتمااع  %57.2مصاار، 

ماان سااكان مصاار، ومااع تعاادد  %28تمااع ككاال حيااث أنهااا تمثاال حااوالى وتااؤةر أيضااًا علااى المج
يتطلااب األماار معرفااة واق يااة عاان أوضاااعها ومكانتهااا فااى المجتمااع  واحتياجاتهاااوتنااوع قضاااياها 

 صاااادق  واالجتماعية االقتصاااااديةمختلااااف المجاااااالت  فاااا ودراسااااة خصائصااااها لتعزيااااز دورهااااا 
وتمثاال  االجتماعيااةاألدبيااات  فاا كبياارًا وظاااهرة الفقاار تشااغل حياازًا  .(51، ص2016وآخاارون، 

، واالقتصاااادية االجتماعياااةوجاااه التنمياااة  فااا القااارار كعاااائق  وصاااانع قضاااية هاماااة للمخططاااين 
تعاطياه لقضااية  فا  اإلسااالم . وينطلاق الفيار االجتماعيااةوسابب رئيساى ليثياار مان المشاكالت 

ود والفقار والغناى مقادر مان الفقر من مبدأ واحد وهو اإلقرار بحقيقة الفقر والغنى، وكالهما موج
بما يصلح إبن آدم ولقد ورد  كر  األزل عند هللا وكالهما  يه صالح وإصالح للبشرية لعلم هللا 

سااورة الفقاار فااى العديااد ماان آيااات القاارآن اليااريم منهااا تر  إنااى لمااا أنزلاات إلااى ماان خياار فقياارت  
فقااراء إلااى هللا وهللا هااو الغنااى ، وقولااه تعااالى: تيااا أيهااا النااا  أنااتم ال( 24القصااع: اةيااة رقاام  

 ، وقوله تعالى تالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشااءت ( 15سورة فاطر: اةية رقم    الحميدت
، وقوله تعالى: تإن تبدوا الصدقات فنعما هاى وإن تخفوهاا وتؤتهاا (268سورة البقرة: اةية رقم  
، وقوله تعالى: تللفقراء الاذين أحصاروا فاى (271سورة البقرة: اةية رقم   الفقراء فهو خير ليمت 

سبيل هللا ال يستطيعون ضربًا فى األرض يحسبهم الجاهال أغنيااء مان التعفاف تعارفهم بسايماهم 
، وقوله تعالى: تلقد سمع هللا قول الذين (273سورة البقرة: اةية رقم   ال يسألون النا  إلحافًات 

، وقولااه (181سااورة آل عمااران: اةيااة رقاام   قااالوات  قااالوا إن هللا فقياار ونحاان أغنياااء ساانيتب مااا
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، واةياات فاى كتاا  هللا (6ساورة النسااء: اةياةرقم  تعالى: تومن كان فقيارًا فليأكال باالمعروفت  
 كثيرة تناولت الفقر والفقراء، إ ن الفقر موجود وةابت بالنع القرآنى. 

 1.2المسااتوى العااالمى هناااى حااوالى وبينمااا تشااير بيانااات صااندوق النقااد الاادولى إلااى أنااه علااى 
بليااون شااخع ي يشااون فااى فقاار ماادقع حيااث يتقاضااى الفاارد مااا يقاال عاان دوالر واحااد فااى اليااوم، 
وبينمااا تقاادر الدراسااات الحديثااة أن مااا يزيااد عاان ةلااث سااكان الااوطن العربااى ي يشااون تحاات خااط 

دد الفقاراء . ال توجد إحصائية رسمية دقيقاة عان نسابة أو عا(4، ص2003الري ، سعد، الفقر 
فااى المجتمااع المصاارى، ومااا يااادل أيضااًا علااى إنتشااار الفقاار فاااى الاادول العربيااة مااا ورد بتقريااار 

( عاماًا لياى ياتمكن مان 140م من أن المواطن العربى يحتااج بالعادل إلاى  2004التنمية لعام 
( أعااوام لفعاال الشاا   اتااه 10مضاااعفة دخلااه ويصاال هااذا الاارقم فااى دول أخاارى إلااى أقاال ماان  

، البناا  الااادولىماان بااين خمسااة ماان العاار  ي يشااون علااى أقاال ماان دوالرياان فااى اليااوم  وواحااد 
 (. 3، ص2004

وقااد شااهدت الاابالد الناميااة وماان بينهااا مصاار فااى العقااد األخياار فااى الساانوات الماضااية 
حركات فيرياة وةقا ياة وإجتماعياة تطالاب بتحساين مساتوى م يشاة الماواطن والادفاع عان حقوقاه 

تنميااااة أسااااا  للتحااااول االجتماااااعى ماااان التخلااااف إلااااى التقاااادم واألفضاااال المختلفااااة، وهااااى تعتباااار 
والتفيير فى إنشاء مشروع صغير والبدء  (.19، ص2003، السروجى، طلعت& حسين، فؤاد 

فى إجراءات تنفيذ ومتابعة وتقديم المساعدات المالية والفنية والتساويقية الالزماة لتطاوير وساائله 
صااحا  األعمااال الصااغيرة لضاامان تحقيااق أهدافااه علااى الخاصااة التااى يجااب أن يتعاارف عليهااا أ

الوجااه األكماال، فياال ماان يرغااب فااى إقامااة منشااأة صااغيرة أو لديااه ماادخرات ويااود إسااتثمارها فااى 
هاااااذه المشاااااروعات الباااااد مااااان التخطااااايط الجياااااد والدراساااااة الدقيقاااااة المتأنياااااة ل ساااااتثمار ونجااااااح 

، لراضااااى، إبااااراديم محمااااودعبااااد االمشااااروعات ورفااااع مسااااتوى الم يشااااة وزيااااادة الاااادخل القومى 
 (.97،ص 2005

وهناى مجموعة من الدراسات السابقة التاى إرتبطات بموضاوع الدراساة الحالياة نساتعرض بعضاًا 
 منها من خالل محورين أساسيين: المحور األول المشروعات الصغيرة والمحور الثانى الفقر.

 المحور األول: دراسات إرتبطت بالمشروعات الصغيرة: 
( والتااى أوضااحت أهميااة الاادور الااذى تل بااه 2003ود، محمااود محمااد، دراسااة  محماا -1

منظمااااات المجتماااااع المااااادنى فااااى إشاااااباع إحتياجاااااات الماااارأة الفقيااااارة فاااااى المجتمعاااااات 
العشااااوائية، لتشااااامل اإلحتياجاااااات اإلقتصاااااادية، اإلحتياجاااااات الصاااااحية، اإلحتياجاااااات 

ت المجتماااع التعليمياااة، الخااادمات االجتماعياااة، كماااا أكااادت الدراساااة علاااى أن لمنظماااا
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الماادنى دور فاعاال فااى تحسااين ودعاام الماارأة الفقياارة وهااو يسااهم بحااد كبياار فااى إشااباع 
 إحتياجاتها المختلفة.

بتصااميم نمااو ج للمشااروعات اإلنمائيااة  اهتماات حيااث Chery (2004 دراسااة لاايفن  -2
لمكافحااة الفقاار أو  كاسااتراتيجية اسااتخدامهيااتم  تطااوع الصااغيرة للماارأة الفقياارة كجهااد 

التخفياااف مااان حدتاااه لااادى النسااااء الفقيااارات مااان خاااالل تزوياااد النسااااء الفقيااارات فاااى 
المناطق الريفية بقروض صاغيرة، وأكادت الدراساة علاى أهمياة مثال هاذه المشاروعات 

لاادى الماارأة الفقياارة، وكااذل  عاان طريااق  االقتصاااديةتهااتم بالحااد ماان المشااكالت  التاا 
 الل مجموعة من القروض.األسر من خ احتياجاتإشباع 

أكااادت علاااى أهمياااة التعااااون اإليجاااابى باااين الجهاااود  والتااا (: 2004 دراساااة الهرميااال -3
الحكوميااااة واألهليااااة حيااااث يساااااهم بشااااكل كبياااار فااااى الحااااد ماااان مشااااكالت الفقاااار وأن 
معاشاااات الضااامان اإلجتمااااعى وحااادها لااان تساااتطيع بمفردهاااا أن تحاااد مااان مشاااكالت 

مكانات المادية واإلقتصادية، وأوصت الدراسة الفقراء ممن لديهم ضعف شديد فى اإل
بأهمية إطالع منظمات المجتمع المدنى بدورها حيث أن لها دور كبير فى الحد مان 
مشكالت الفقراء من خالل طرح العديد من اةلياات المالئماة التاى يمكان مان خاللهاا 

 المساهمة فى الحد من مشكلة الفقر.
بالتعرف على دور الجم يات األهلية فى تاوفير  اهتمت والت  (2010  محمددراسة  -4

المقومات الالزمة لضمان تحقياق أهاداف مشاروع الحاد مان الفقار، وتوصالت الدراساة 
إلاااى أن غالبياااة األسااار الريفياااة الصاااغيرة تقاااوم علاااى إعانتهاااا النسااااء مماااا يؤكاااد علاااى 

الحاد مان الفقار اإلهتمام بالمرأة الريفية الفقيرة وأن تقوم الجم يات األهلية بادورها فاى 
لااااديها وتحسااااين مسااااتوى م يشااااتها ماااان خااااالل التاااادريب والتعلاااايم وإكسااااا  المهااااارات 

 الحياتية.
 المحور الثانى: دراسات إرتبطت بالفقر: 

أظهاارت أن هناااى إرتبااااط قااوى بااين فقااار األساارة التاااى  والتااا  (2002 دراسااة بيباار   -1
مان حرماان وفقار  تعاان تتولى رعايتها وشئونها المرأة، وأن المارأة وخاصاة فاى الرياف 

بحاجاة إلاى بارامج تزياد مان كفاياة دخلهاا باداًل مان  وه وبطالة وخاصة المرأة المعيلة 
 اإلعتماد على اإلعانات. 

أةبتت أن المرأة وخاصة المرأة الريفية تقع فاى  والت  Fanely (2003  دراسة فانيلى -2
تتااولى األسارة بمفردهاا ومسائولة عان اإلنفااق علااى  التا ساخرية الفقاراء وخاصاة المارأة 
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األساارة وأنهااا قااد تلجااأ إلااى أعمااال رديئااة ومهمشااة ومتدنيااة ولااذل  فهااى فااى حاجااة إلااى 
 أعمال  ات قيمة تزيد من دخلها وتحسن مستوى م يشة أسرتها.

( والتاى أةبتات أن أوضااع المارأة الريفياة متدنياة وأنهاا 2006 دراسة  مرعاى، عرفاات  -3
ن الفقاار والجهاال والحرمااان ونقااع العديااد ماان الخاادمات واإلشااباعات وتعااانى تعااانى ماا

ماان المشااكالت وأنهااا تحتاااج إلااى باارامج لحمايتهااا ماان الخطاار والنهااوض بهااا وتحسااين 
أوضاااعها باإلضااافة أنااه يجااب التركيااز عليهااا بإعتبارهااا مااوردًا بشااريًا، ويمكاان تنمياااة 

أوضاعها ورفاع مساتواها التعليماى  قدراته وإستغالل توظيف إمكاناتها من أجل تحسين
والصااحى واإلقتصااادى وضاارورة إدماجهااا فااى عمليااات التنميااة، ولااذل  أكاادت الدراسااة 
علااى ضاارورة حصااول الماارأة الريفيااة علااى التاادريب والتأهياال اليااافى إلسااتثمار قاادراتها 

 وإمكاناتها المتاحة ومن أجل إدماجها فى الحياة العامة وخطط وبرامج التنمية.
حياث أكادت هاذه الدراساة أن المارأة الريفياة تعاانى مان أوضااع  (2007  حاماددراسة  -4

ساايئة ومتدنيااة ونقااع فااى الخاادمات والرعايااة، كمااا أكاادت علااى أنااه يمكاان أن يكااون 
للمرأة الريفية دورًا فى إدارة الموارد الطبي ية المتاحة فى البيئة الريفية ويمكان إشاراكها 

لمساتدامة باداًل مان تهميشاها حياث أناه تملا  إدارة فى عمليات التنمية لتحقيق التنمية ا
هذه الماوارد وإساتثمارها وتادبير شائون حيااة أسارتها ويكاون لهاا إساهاماتها المتميازة فاى 
الحفاااال علاااى هاااذه الماااوارد وتنميتهاااا ويمكااان مااان خاللهاااا تحساااين أوضااااعها ومواجهاااة 

 لمجتمع وتطوره.مشكالتها ورفع المستوى الم يشى لها ولألسرة وأيضًا تحقيق تنمية ا
وقد باتت الخدمة اإلجتماعية من أهم المهن اإلنسانية التى يحتاجها الشعب المصارى 
فى الوقت الراهن نظارًا للتغيارات السياساية، اإلجتماعياة، اإلقتصاادية والثقا ياة التاى طارأت علاى 

ومياة المجتمع والتى زاد معها حجم الجريمة ونوعيتها للحد الاذى أصابحت معاه المؤسساات الحك
غير قادرة وحدها على مجابهة الفقر وما يترتبط باه مان جارائم ومشاكالت تراكمات فاى المجتماع 
على مادار العقاود الساابقة، وعلياه أصابحنا ننظار إلاى القطااع غيار الرسامى أو المنظماات غيار 
الحكومية على أنها المنقذ لدرجة أن البعض قد وصف القطاع غير الرسمى بأناه قطااع الفقاراء 

قااد قاادم فرصااًا بالفعاال للفقااراء والمهمشااين خاصااة وأن الخطااا  السياسااى قااد أعتباار الفقااراء ألنااه 
والفئات األولى بالرعاية وأكد على رعاية محدودى الدخل وكفالة غير القادرين والفئاات المعدماة 

 (.126، ص2011جلبى، ومساندة الض يف  
تياجااااات ومشااااكالت لااااذا كاناااات األهميااااة البالغااااة للخدمااااة اإلجتماعيااااة فااااى تحديااااد إح

المجتمعات الريفية بصفة عامة إلتخا  خطوات وقائياة وعالجياة وتنموياة تجااه هاذه المشاكالت، 
كما أنهاا تعتماد علاى التخطايط اإلجتمااعى كأحاد اةلياات الهاماة فاى تخطايط البارامج واألنشاطة 
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ية. واإلعتماد والمشروعات الهامة والهادفة والتى يتم تقديمها من خالل المؤسسات الخيرية األهل
على التخطيط كأداة عملياة مان خاللاه تعمال علاى تحدياد األهاداف األساساية للتنمياة والعالقاات 
الرئيسية بين الموارد واإلستخدامات والقرارات الملزمة لتوجيه الخطاة فضااًل عان إساتمرار عملياة 

 (.43، ص2003، الهوارى، عادلمتابعة نتائج الخطة وتعديلها فى إتجاه بلوغ أهداف التنمية 
ونظارًا إلنتشااار الفقاار وتزايااد نساابته لاادى اإلناااف بصاافة عامااة، فإنااه يمكاان مواجهتهااه ماان        

خالل المشروعات الصغيرة، خاصة بعد أن أصبح اإلقراض متناهى الصغر توجهًا دوليًا سائدًا 
تضاامينه لمواجهااة مشااكلة الفقاار حيااث درجاات المنظمااات والمؤسسااات العاملااة فااى مجااال التنميااة 

فاااى سياساااتها وبرامجهاااا ومشاااروعاتها، نظااارًا لماااا ةبااات عااان هاااذا التوجاااه مااان كوناااه األداة األقاااوى 
واألكثاار فاعليااة لمكافحااة الفقاار وتحقيااق الهاادف الااذى حددتااه قمااة األرض بالوصااول إلااى مائااة 

( %50م، وتخفاايض نساابة الفقاار إلااى  2005مليااون ماان أشااد األساار فقاارًا فااى العااالم فااى عااام 
سعد هللا، أحمد أماين & م، إسهامًا فى بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة 2015بحلول عام 

وبماااا أن التخطااايط يعناااى أناااه محاولاااة واعياااة لحااال مشاااكالت  (.5، ص2007، طاااالبى، محماااد
المجتمعاات والااتحكم فااى مساارات وأحااداف المسااتقبل مان خااالل التنبااؤ والتفييار الماانظم والدراسااة 

عمليااااة إختيااااار أفضاااال القاااايم عنااااد اإلختيااااار بااااين الخطااااط والحلااااول  ومشاااااركة المااااواطنين فاااا 
وبما أن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية تعتبر  (.32، ص1990، األفندى، عبلةالبديلة 

آلياااة مااان آلياااات التخطااايط االجتمااااعى التاااى اعتمااادت علياااه مصااار لمواجهاااة بعاااض مشاااكالت 
 ة الريفية. المجتمع ومنها مشكلة الفقر التى تعانى منها المرأ 

وفى ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة، فالباحث فى هاذه الدراساة يساعى للبحاث 
حول قضية أساسية مؤداها التعرف علاى حجام ودور المشاروعات الصاغيرة فاى مواجهاة مشاكلة 
الفقاار التااى تعااانى منهااا فقياارات الريااف ماان منظااور التخطاايط اإلجتماااعى ومااا تقدمااه المنظمااات 

ة غيااار الحكومياااة وإساااهامها فاااى تاااوفير المشاااروعات الصاااغيرة ونوعياااة هاااذه والمؤسساااات الخيريااا
 المشروعات. 

 ثانيًا: أهمية الدراسة: 
 تيمن أهمية الدراسة الحالية فى النقاط اةتية: 

تشكل المرأة جزءًا من المجتماع، بال هاى نصاف المجتماع وتسااهم بشاكل ملحاول فاى  -1
ن وجود مشكالت متعلقاة بهاا يكاون إعالة قطاع كبير من النصف اةخر، وبالتالى فإ

لها تأةير على نمو المجتماع وتقدماه، وتعاد مشاكلة الفقار إحادى تلا  المشاكالت التاى 
تااؤةر علاااى المااارأة والتاااى يجاااب العمااال علااى تجنبهاااا، ولااان يتاااأتى  لااا  إال مااان خاااالل 
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تمكينهااا ماان مشااروع صااغير ماان خااالل الجم يااات األهليااة يساااعدها علااى  إسااتيمال 
 تها. مسيرة حياة أسر 

معانااااااة الرياااااف بصااااافة عاماااااة والمااااارأة بصااااافة خاصاااااة مااااان العدياااااد مااااان المشاااااكالت  -2
اإلجتماعيااااة واإلقتصااااادية، وأيضااااًا نقااااع الخاااادمات وباااارامج الرعايااااة ومعاناتهااااا ماااان 

 الحرمان والفقر والجهل وضرورة تحقيق اإلشباعات المختلفة ألهل الريف. 
المصاارى ماان مااواد خااام وغيرهااا  تااوافر المااوارد الطبي يااة واإلمكانااات المختلفااة بااالريف -3

يمكن أن يكون أسا  إلنشاء العديد من المشروعات الصغيرة للمارأة الريفياة وبالتاالى 
 يوفر لها العائد والدخل المناسب لتحسين مستوى م يشة المرأة الريفية وأسرتها. 

إمكانية تقاديم الادعم الماادى والمعناوى والنفساى والفناى مان خاالل المؤسساات األهلياة  -4
لمااارأة الريفياااة ومسااااعدتها فاااى فيااارة المشاااروع الصاااغير وتساااويق منتجاتهاااا وإمااادادها ل

 بالمعلومات والخبرات مما يعود عليها بالفائدة ويساهم فى تنمية المجتمع المحلى. 
إساااهام الخدماااة اإلجتماعياااة بصااافة عاماااة والتخطااايط اإلجتمااااعى بصااافة خاصاااة فاااى  -5

إبراز أفضل المشروعات ومتابعتها مان  تقديم المشورة والنصح للريفيات والخبرات فى
خااالل تطبيااق مبااادا وخباارات وتجااار  اليااوادر اإلجتماعيااة بالمنظمااات يساااهم فااى 
 نشر فير العمل اليدوى وأهمية المشروعات الصغيرة للمرأة وأسرتها وللمجتمع بأسره. 

 ثالثًا: أهداف الدراسة: 
ظمااات ماان وجهااة نظاار التعاارف علااى باارامج المشااروعات الصااغيرة بالمؤسسااات والمن -1

 المبحوةات. 
التعاارف علااى دور المشااروعات الصااغيرة فااى زيااادة دخاال فقياارات الريااف ماان وجهااة  -2

 نظر المبحوةات. 
التعااارف علاااى إساااهامات المشاااروعات الصاااغيرة فاااى مواجهاااة الفقااار مااان وجهاااة نظااار  -3

 المبحوةات. 
التعااااارف علاااااى الصاااااعوبات التاااااى تواجاااااه المشاااااروعات الصاااااغيرة مااااان وجهاااااة نظااااار  -4

 ةات. المبحو 
 التعرف على مقترحات المبحوةات لتنمية المشروعات الصغيرة من وجهة نظرهم.  -5
محاولااااااة التوصاااااال إلااااااى مقترحااااااات تخطيطيااااااة للتخطاااااايط اإلجتماااااااعى لنشاااااار ةقافااااااة  -6

 المشروعات الصغيرة. 
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 رابعًا: تساؤالت الدراسة: 
ماااا بااارامج المشاااروعات الصاااغيرة بالمنظماااات والمؤسساااات الخيرياااة مااان وجهاااة نظااار  -1

 المبحوةات؟ 
مااااا دور المشااااروعات الصااااغيرة فااااى زيااااادة دخاااال فقياااارات الريااااف ماااان وجهااااة نظاااار  -2

 المبحوةات؟ 
 ما إسهامات المشروعات الصغيرة فى مواجهة الفقر من وجهة نظر المبحوةات؟  -3
 الصغيرة من وجهة نظر المبحوةات؟ما الصعوبات التى تواجه المشروعات  -4
مااا المقترحااات التااى يمكاان ماان خاللهااا تنميااة المشااروعات الصااغيرة ماان وجهااة نظاار  -5

 المبحوةات؟ 
 خامسًا: مفاهيم الدراسة: 

 المشروعات الصغيرة:  (1 
يواجاااه مفهاااوم المشاااروعات الصاااغيرة شاااأنه فاااى  لااا  شاااأن اليثيااار مااان المصاااطلحات 

حااول وضااع تعريااف موحااد لااه، حيااث يختلااف هااذا المفهااوم  اإلقتصااادية خالفااًا كبياارًا فااى الاارأى
بإختالف التوجهات الفيرية للمهتمين بمجال المشروعات الصغيرة، وكذل  الغرض مان المفهاوم 

وتعد المشاروعات الصاغيرة أحاد المشاروعات التنموياة لسياق الذى يستخدم  يه المفهوم. وأيضًا ا
المحلاى لتنفياذها فاى المجتمعاات المحلياة مان غير النمطية التى تسعى جم يات تنمية المجتمع 

أجاال المساااهمة فااى حاال بعااض المشااكالت القوميااة كااالفقر والبطالااة بمااا يتفااق والسياسااة العامااة 
لوزارة التضامن اإلجتماعى بصفة خاصة والسياسة العامة للدولاة بصافة عاماة، حياث تساتهدف 

همشين مان الفقاراء واألمياين والمارأة هذه المشروعات الفئات األشد فقرًا فى المجتمع المحلى كالم
الريفية. يشير البعض إلى أن المشروع الصغير هو وحدة إنتاجية أو تنظيم يؤلف باين عناصار 
اإلنتاج من أجل إنتاج سلعة أو خدمة، ويتمتاع باإلساتقالل فاى إتخاا  القارارات المتعلقاة بالنشااط 

للربح والخسارة، وقد يظهار فاى تمتاع القائم من أجله، ويظهر هذا اإلستقرار من تحمل المشروع 
(.كمااا تعاارف 113، ص1990غنيم، عبااد العزيااز & السااروجى، المشااروع بالشخصااية المعنويااة 

المشروعات الصغيرة بأنها التفيير فى إنشاء مشروع صغير والبدء فى إجراءات تنفيذه ومتابعته 
وله وسائله الخاصة التى يجاب أن وتقديم المساعدات المالية والفنية والتسويقية الالزمة لتطويره 

يتعرف عليها أصحا  األعماال الصاغيرة لضامان تحقياق أهدافاه علاى الوجاه األكمال، فيال مان 
يرغب فى إقامة منشأة صاغيرة أو لدياه مادخرات وياود إساتثمارها فاى المشاروعات الصاغيرة الباد 

عبد الراضاى، ت الصغيرة من التخطيط الجيد والدراسة الدقيقة المتأنية لتحقيق التنمية للمشروعا



 
 

- 240 - 
 

(.وهناااااااى ماااااان يشااااااير بااااااأن المشااااااروعات الصااااااغيرة تشاااااامل الصااااااناعات الصااااااغيرة أو 97، ص
 (.8، ص1990، أ حلمالمشروعات السياحية الصغيرة، أو المشروعات الزراعية 

 ( الفقر: 2) 
الفقاار لغااة هااو ضااد الغنااى، والفقياار علااى وزن  فعياال(  بمعنااى فاعاال، وتجمااع علاااى 

ااا ااار إ ا قااال مالاااه، ويقاااال فاااى المؤناااث فقيااارة وجمعهاااا فقاااراء فنقاااول: سااافيهة فقاااراء، يقاااال ف ق  ر ي ْفق 
 المرأة فقيهة ونسوة فقهاء. وسفهاء، وكقولنا

 والفقير معناه: المفقور ، وهو الذى نزعت ف قرٌة من ظهره فإنقطع صلبة من شدة الفقر. 
إلى العظم أو قريب وورد أيضًا بمعنى الحز وهو حزَّ أنف البعير بحديدة حتى يخلع    
( أما الفقر فى اإلصطالح فقد إختلف  يه علماء 3446 -3444ص ص ، لسان العر منه 

المسلمين حسب إختالفهم فى توزيع الصدقات وتحديد مستحقيها طبقًا لما ورد فى كتا  هللا 
الرقا   فى قوله تعالى: تإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى

سورة التوبة: اةية رقم  والغارمين وفى سبيل هللا وإبن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيمت
. وكلمة الفقر ومشتقاتها وردت فى العديد من آيات القرآن اليريم المكية والمدنية كل (60 

ة ومع حسب مناسبته. ويعرف الفقر على أنه تعدم الحصول على الحد األدنى لمستوى الم يش
وجود فئة من النا  غير قادرون على إعالة أنفسهم على اإلطالق ويجعل إعالة هذه الفئة 
فرضًا على المجتمع، وبالتالى تحديد حد أدنى لمستوى الم يشة بحيث من قل مستواه عن هذا 

، ص 1993بدوى، أحمد  كى، الحد يحق له أن يطلب أو يحصل على المساعدة العامة 
رى الفقر أنه تيعنى وجود أنا  ال يحققوا مستوى معين من الرفادية والذى وهناى من ي .(307

 .(2007خان، سلمان،  يشار إليه عادة بخط الفقر أو حد اليفافت 
وهناااى ماان ياارى أن الفقاار عبااارة عاان تمسااتوى م يشااى ماانخفض ال يفااى باإلحتياجااات الصااحية 

راد، وينظاار إلااى هااذا المصااطلح نظاارة والمعنويااة والمتصاالة باااإلحترام الااذاتى لفاارد أو مجموعااة أفاا
نسبية إلرتباطه بمستوى الم يشة العام فى المجتمع، وبتوزياع الثاروة، ونساق المكاناة، والتوقعاات 

أمااااا مفهااااوم الفقاااار ماااان وجهااااة نظاااار الخدمااااة .(126، ص 2000، غطا ، نبيااااهاإلجتماعيااااة 
الت الفقراء والمعوزين اإلجتماعية  يعنى تإن الخدمة اإلجتماعية منذ نشأتها فقد تبنت حل مشك

مااان أجااال تحقياااق الرفادياااة اإلجتماعياااة، والنظاااام اإلجتمااااعى الاااذى يقاااوم علاااى مباااادا العدالاااة 
والمساااواة واإلخااوة، وال يفاارق باااين الفاارد والمجتمااع توالفقاار هاااو عاادم المساااواة اإلجتماعيااة وعااادم 

ى تحقياق اإلخاوة العدالة واإلستغالل والضعف فى بعض فئات المجتماع وأناه ال باديل للعمال علا
اإلنسااانية وبااذل  فالخدماااة اإلجتماعيااة تمثااال نسااقًا فرعيااًا تعمااال علااى تطاااوير أو تحقيااق النساااق 

البخشااونجى، حماادى اإلجتماااعى العااام وتمثاال الرعايااة اإلجتماعيااة الركياازة لهااذا النسااق الفرعى 
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 ،Gender.وهناى من ينظر للفقر من زاوياة الناوع اإلجتمااعى (88، ص2000عبد الحار ، 
حياااث يشاااير إلاااى فقااار اإلنااااف أكثااار مااان الاااذكور مااان حياااث الااادخل مااان حياااث القااادرات الالزماااة 
لضمان مستوى م يشى جيد وأيضًا وجود خلال واضاح باين اإلنااف والاذكور لصاالح الاذكور فاى 
فرص العمل. وهناى إحصائيات عن الفقر فى مجموعة من الدول العربية ومن بينها مصر أنه 

إماااارأة فقياااارة وعاااان أساااابا   لاااا  فاألساااابا   200إلااااى  161ماااان رجاااال فقياااار  100يقاباااال كاااال 
،   Rolantineوهنااى مساتويان للفقار فقار نسابى  (.93، ص 2005، حمدى، عبد العظيمكثيرة 

فاااألول يشااير إلااى العجااز فااى اإليفاااء بالحاجااات األساسااية، وقااد حاادد   Absoluteوالفقاار المطلااق 
ر فاى العاام، فالشاخع الاذى يزياد دخلاه قلاياًل عان دوال 200م خط الفقر با 1970البن  الدولى عام 

دوالر فهام مان فئاة الفقار المطلاق،  200دوالر يعتبر فقيرًا نسبيًا، أماا الاذين يقال دخلهام عان  200الا 
أماا الثاانى  الفقار المطلاق(  يشااير إلاى مكافحاة اإلنساان ونضااله ماان أجال الحصاول علاى ضاارورات 

 Needing Work Rather Thanيم المساااعدة. الحياااة فهاام يحتاااجون للعماال أكثاار ماان تقااد
Helep  . وقد عرفه خبراء األمم المتحدة بأنه  وجود قدر معين مان الادخل ال يسامح بالحصاول

إمبابى، أبااو علاى الحاد األدناى مان الساالع الغذائياة التاى يحتاجهاا اإلنسااان فاى الظاروف العادياة 
 (.860، ص2013، عمرة

 المفهوم اإلجرائى للفقر فى  إطار هذه الدراسة: 
 قصور فى الجوانب المالية لدى المرأة الريفية.  -
 هذا القصور يؤةر على حياة المرأة الريفية وأسرتها.  -
 تلجأ الريفيات إلى المنظمات األهلية للحد من هذا القصور.  -
 تستفيد الريفيات من مشروعات وبرامج هذه المنظمات.  -

 الريفية الفقيرة :المرأة  -3
يتساااااع مفهاااااوم المااااارأة الريفياااااة ليشااااامل شااااارائح النسااااااء الالتاااااى يقطااااان البيئاااااة الريفياااااة 

( قريااااة مصاااارية بتوابعهااااا، عااااالوة علااااى التجمعااااات البدويااااة 4625والصااااحراوية، والتااااى تضاااام  
والتجمعات الزراعية المستحدةة فى محافظات التوساع الزراعاى والمحافظاات الحدودياة، وتنخارط 

شرائح السكانية من النساء الريفياات فاى مهان وحارف إنتاجياة وأنشاطة إقتصاادية مختلفاة، هذه ال
وإن كانااات الغالبياااة العظماااى مااانهن تماااتهن النشااااط الزراعاااى المكثاااف بصاااورة مباشااارة أو غيااار 
مباشرة، كما هو الحال فى ريف محافظات الوادى والدلتا، أو تمتهن الزراعة الموسمية البسايطة 

 (.المجل  القومى للمرأة محافظات الحدود أو ما يسمى بالتجمعات البدوية والرعى كما فى 
 : االجتماع ( التخطيط 4  
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* يمكااان تعرياااف التخطااايط باناااه تتنظااايم لمجموعاااة مااان الجهاااود يمكااان عااان طريقهاااا الاااتحكم فاااى 
أنشااااطة المجتمااااع المختلفااااة حتااااى يمكاااان حصاااار المااااوارد واإلمكانيااااات وتحديااااد اإلحتياجااااات 

غنيم، وضاع البارامج والمشاروعات التاى تعمال علاى مقابلتهاا تحقيقاًا لألهاداف والمشكالت ةم 
ويمكااان تعريفاااه أيضاااًا بأناااه تالنشااااط المااانظم لتحدياااد  .(21، ص2000، عباااد العزياااز أحماااد

واألهداف وتعبئة الموارد وتحديد األولويات، ةم وضع بارامج ومشاروعات الخطاة  االحتياجات
 (. (Howared, 1990, P56 وتنفيذها فى توقيت زمنى محدد

* كماااا يعااارف التخطااايط بأناااه عملياااة منتظماااة تتضااامن إتخاااا  عدياااد مااان اإلجاااراءات والقااارارات 
للوصااول إلااى أهااداف محااددة خااالل فتاارة زمنيااة مسااتخدمة المااوارد الماديااة والبشاارية والمعنويااة 

كماا أن  .(213، ص 2013،أباو المعااطى، مااهرالمتاحة حاليًا ومستقباًل أحسان اساتخدام  
التخطااايط هاااو تصاااميم المساااتقبل المؤمااال، وتطاااوير الخطاااوات الفعالاااة لتحقيقاااه، إناااه طريقاااة 

 (.21، ص2002، أرشيرمانعقالنية ومنتظمة فى صنع القرارات وحل المشكالت 
 سادسًا: المنطلقات النظرية للدراسة: 

إلاى اعتمادًا على التمهيد النظرى لهذه الدراسة وطبيعتها وطبيعة الظااهرة التاى تساعى 
دراسااتها والتعاارف علااى جوانبهااا المختلفااة ماان خااالل إحاادى المؤسسااات اإلجتماعيااة العاملااة فااى 
هذا المجال، لذا تعتمد هذه الدراسة على نظرية النسق اإلجتمااعى المفتاوح وتتخاذها منطلقاًا لهاا 
ى وترتبط فيرة النسق اإلجتماعى بما يستهدفه من دراسة الدور الييفى الذى تمارسه المؤسسة فا

مواجهاااة مشاااكالت المجتماااع علاااى إعتباااار أن هاااذا المجتماااع يعاااد نساااقًا واحااادًا يتاااألف مااان أجااازاء 
 ((Arthur,1980,p90 متساندة متفاعلة مع بعضها البعض ومؤةرة أيضًا فى بعضها البعض

ماااان هااااذا الجانااااب يكااااون فااااى اإلمكااااان إدراى أهميااااة النسااااق ومفهومااااه فهااااو  لاااا  النمااااو ج  ى 
ا يتساااق ماااع ماااا قصاااده تبارساااونزت حياااث عااارف التنظااايم بأناااه نساااق المااادخالت والمخرجاااات وهاااذ

(.وتجادر  (T- Parsons,1978,p48 إجتمااعى مانظم أنشا  مان أجال تحقياق هادف محادد
اإلشاااارة هناااا إلاااى أن المؤسساااات اإلجتماعياااة بأعتبارهاااا منظماااات إجتماعياااة تتمياااز بعااادد مااان 

 الخصائع والسمات منها ما يلى: 
هاا ونظمهااا وديكلهااا التنظيماى وبااين المروناة فااى العماال تجماع بااين الرسامية فااى لوائح -1

 وترتيب األولويات وحرية الحركة وغيرها. 
القادرة المناساابة فاى التعاارف علاى طبيعااة المجتمااع المحلاى أيااا كاان وعلااى إحتياجااات  -2

 ومشكالت جميع فئات المجتمع وتقديم أوجه الرعاية المختلفة. 
فاى كثيار مان أعمالهاا وإحتياجاتهاا مماا  إعتماد هذه المؤسسات على الجهود الطوعية -3

 يقلل تيفة تقديم خدماتها للفئات المختلفة. 
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تنشأ هذه المؤسسات بناءًا على رغبة األهالى أنفسهم والتى تظهر فى ضاوء الحاجاة  -4
 الملحة للمجتمع. 

ويأتى إنطالق هذه الدراسة من نظرياة األنسااق كنظرياة القات قباواًل واساعًا فاى أوسااط 
لاااى حاااد كبيااار، حياااث يشاااكل النساااق العنصااار األول مااان المااادخالت التاااى تتمثااال فاااى البااااحثين إ

الموارد المتاحة للنسق وتمثل الطاقة التى يجلبها النسق من األنساق األخرى أو من البيئاة التاى 
 يوجد فيها. 

تمثل نظرية األنساق العامة مدخاًل شاموليًا لتفساير مشاكالت الفارد وأسااليب مسااعدته  -
 إرتباطها بعالقات حتمية بكافة أنساق الموقف اإلشكالى.من خالل 

أن نظرية األنساق العامة لم تغفل جانب أداء األنشطة والعمليات الهادفة إلى تحويال  -
الماادخالت إلااى شااكل آخاار ماان خااالل دخولهااا للنسااق، وماان هنااا فااإن المخرجااات هااى 

قاام بهاا النساق أى عبارة عن سلسلة اإلنجاازات والنتاائج المتحقاق عان العملياات التاى 
نتائج عمل النسق التى تتبلاور فاى أنمااط وأشاكال مختلفاة، وتتمثال  يماا يقدماه النساق 
للبيئااااة فااااى صااااورة مخرجااااات ساااالوكية يااااتم الحكاااام عليهااااا ماااان خااااالل متصاااال السااااواء 

 والالسواء داخل البيئة الثقا ية للنسق. 
النسق ومن ةم تسمح أن نظرية األنساق تعك  الدائرة التفاعلية بين البيئة ومخرجات  -

 بتعديل العمليات التحويلية أو المخرجات مستقباًل فى إطار تل  البيئة. 
إن المشاكالت التااى يتعاماال معهااا الباحااث فااى ساياق الدراسااة الحاليااة تعااد بمثابااة بيئااة  -

خصبة لتطبيق نظرية األنساق ال سايما فاى مجاال المشاروعات الصاغيرة التاى تقادمها 
ماعيااااة لاااادعم فقياااارات الريااااف للحااااد ماااان المشااااكالت التااااى وتمولهااااا المؤسسااااات اإلجت

 تواجههم إقتصادية كانت أو إجتماعية.. الخ. 
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 سابعًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 ( نوع الدراسة: 1)

إنطالقًا من مشكلة الدراسة وإتساقًا مع تسااالالتها واألهاداف التاى تساعى إلاى تحقيقهاا، 
لذا تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلياة و لا  لتحدياد ووصاف الحقاائق المتعلقاة 
بالمشااكلة موضااوع الدراسااة وتحليلهااا وتفساايرها إلسااتخالص دالالتهااا، حيااث تهاادف هااذه الدراسااة 

ف علااااى باااارامج المشااااروعات الصااااغيرة بالمؤسسااااات اإلجتماعيااااة ماااان وجهااااة نظاااار إلااااى التعاااار 
المبحوةاااات وأيضااااًا التعاااارف علااااى دور المشااااروعات الصاااغيرة فااااى زيااااادة دخاااال فقياااارات الريااااف 
وإسااهامها فااى مواجهااة الفقاار والتعاارف علااى الصااعوبات التااى تواجااه المشااروعات الصااغيرة ماان 

ساة الوصافية التحليلياة فاى هاذه الدراساة لمجموعاة وجهة نظر المبحوةاات، ويرجاع إساتخدام الدرا
 من األسبا  منها: 

  أن الدراسااااااة الوصاااااافية التحليليااااااة تعتمااااااد علااااااى جمااااااع الحقااااااائق وتحليلهااااااا وتفساااااايرها
 (.198،ص1985حسن، الستخالص داللتها 

  أن الدراسة الوصفية التحليلية تمكننا مان الحصاول علاى معلوماات كمياة وكيفياة عان
 الظاهرة موضوع الدراسة، مما يساعد بدوره فى التصدى للمشكلة وعالجها. 

  إن الدراسة هنا تستهدف التعارف علاى بارامج المشاروعات الصاغيرة ودورهاا فاى زياادة
التعرف على الصعوبات التى تواجاه دخل فقيرات الريف وإسهامها فى مواجهة الفقر و 
 المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المبحوةات. 

 ( المنهج المستخدم: 2)
تعتمااااد الدراسااااة الحاليااااة علااااى ماااانهج المسااااح اإلجتماااااعى الشااااامل للساااايدات األراماااال 
الريفيات المستفيدات من خدمات وبرامج ومشروعات المؤسسة الخيرية بالصوامعة شرق، و لا  

لمسااح اإلجتماااعى يعتبار ماان المناااهج الرئيساية التااى تسااتخدم فاى البحااوف الوصاافية ألن مانهج ا
 لعدة أسبا  نذكر منها: 

أن هااذا الماانهج يهااتم بدراسااة الظااواهر الموجااودة فااى جماعااة معينااة وفااى مكااان معااين،  -
، 1990وآخاااااارون، حماااااازاو  ويتناااااااول أشااااااياء موجااااااودة بالفعاااااال وقاااااات إجااااااراء المسااااااح  

 .(140ص
ج يمكاان قيااا  عاادة متغياارات دون زيااادة فااى التياااليف أو الوقاات ماان خااالل هااذا الماانه -

 (.187، ص 1990، مختار وآخرون  
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 ( أدوات الدراسة: 3)
إعتمااادت هاااذه الدراساااة علاااى أداة إساااتمارة اإلساااتبار كاااأداة أساساااية فاااى هاااذه الدراساااة، 
لتناسبها مع المجال البشرى للدراسة وأيضًا جاءت متماشاية ماع ناوع الدراساة والمانهج المساتخدم 
وأهااداف الدراسااة ومااا تسااعى إلااى تحقيقااه وأيضااًا لتسااتطيع الدراسااة ماان خااالل هااذه األداة جمااع 

ومات عن السيدات الفقيرات بالريف المساتفيدات مان خادمات وبارامج المؤسساات البيانات والمعل
اإلجتماعيااة الخيريااة  الجم يااة الخيريااة بالصاااوامعة شاارق( التابعااة إلدارة التضااامن اإلجتمااااعى 

 بأخميم التابعة لمديرية التضامن اإلجتماعى بمحافظة سوهاج. 
 حيث تضمنت هذه األستمارة اةتى: 

 األولية عن فقيرات الريف:  أواًل: البيانات 
ومنهاا الناوع، السان، الحالاة التعليمياة، الحالاة اإلجتماعياة، وعادد أفاراد األسارة والرغباة 

 فى القيام بمشروع صغير من عدمه. 
  :ةانيًا: نوعية المشروعات الصغيرة التى توفرها المؤسسة 

األلبااان، تصاانيع الحاارف واألشااغال اليدويااة، البقالااة والخااردوات، المخبااوزات، منتجااات 
 المنظفات وتشغيل وسائل النقل الخفيف. 

  :ةالثًا: أسبا  عدم رغبة الفقيرات بالريف فى المشروعات الصغيرة 
 الخوف من الفشل، الديون والحب  وعدم إجادة عمل المشروعات. 

  .رابعًا: مدى إسهام المشروعات الصغيرة فى مواجهة الفقر 
 لصغيرة فى مواجهة الفقر. خامسًا: كيفية إسهام المشروعات ا 
  .سادسًا: الصعوبات التى تواجه المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المبحوةات 
 .سابعًا: كيفية نشر وتنمية المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المبحوةات 

 صدق إستمارة اإلستبار: 
( عضاااو مااان أعضااااء هيئاااة التااادري  مااان الساااادة 14تااام عااارض إساااتمارة اإلساااتبار علاااى عااادد  

المحكمين إلختبار صادق محتاوى اإلساتبار بكلياة الخدماة اإلجتماعياة بجامعاات حلاوان وأسايوط 
وأسوان والمعهاد العاالى للخدماة اإلجتماعياة بساوهاج وقناا حياث تام حاذف مجموعاة مان األسائلة 

إلضاافة إلااى تعاديل بعضاها، حياث تام  لاا  وفقاًا لدرجاة إتفااق السااادة وإضاافة مجموعاة اخارى با
 والتى تعتبر مناسبة إلى حد ما.  %83المحكمين التى لم تقل عن 
 ةبات إستمارة اإلستبار: 

( سايدات 10حيث تم إستخدام طريقة إعادة اإلختيار و ل  عن طريق تطبيق األداة على عادد  
ن خدمات وبرامج ومشروعات المؤسسة الخيرية بالصوامعة فقيرات من المسجلين والمستفيدين م
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( يااوم، وبعااد تطبيااق المعادلااة تبااين أن 15شاارق ةاام أعيااد تطبيااق إسااتمارة اإلسااتبار علاايهم بعااد  
 0.86معامل ةبات أداة إستمارة اإلستبار = 

 ( مجاالت الدراسة: 4 
 ج. المجال الجغرافى: المؤسسة الخيرية بالصوامعة شرق بمحافظة سوها -أ
المجااااااال البشاااااارى: حصاااااار شااااااامل لجميااااااع الساااااايدات المسااااااتفيدات ماااااان باااااارامج وخاااااادمات  - 

 سيدة.  140ومشروعات المؤسسة وعددهم 
إلااى  1/1/2019المجااال الزمنااى: تاام جمااع البيانااات الميدانيااة لهااذه الدراسااة فااى الفتاارة ماان  -جااا
 م. 20/2/2019

 ثامنًا: عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة: 
( يوضح النوع والسن والحالة التعليمية والحالة االجتماعية وعدد أفراد أسر 1 جدول رقم 
  140ن =                                                   المبحوةات

 الخصائع المتغير
 االستجابات

 % ى
  كر  النوع

 أنثى
- 
140 

- 
100% 

 سنة 25ألقل من  20من  السن
 سنة  30ألقل من  25من 
 سنة 35ألقل من  30 من
 سنة 40ألقل من  35من 
 سنة 45ألقل من  40من 
 سنة فأكثر  45من 

6 
20 
19 
30 
50 
15 

4.28% 
14.28% 
13.57% 
21.42% 
35.71% 
10.71% 

الحالة 
 التعليمية

 أمية
 تقرأ وتيتب

 مؤهل متوسط 
 مؤهل فوق المتوسط

 مؤهل عالى

70 
34 
12 
20 
4 

50% 
24.28% 
8.75% 
14.28% 
2.85% 

الحالة 
 االجتماعية

 أعز 
 متزوج
 مطلق

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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 أرمل
 مهجور

140 
- 

100% 
- 

عدد أفراد 
 األسرة

 أفراد 4أقل من 
 أفراد 7ألقل من  4من 
 أفراد 10ألقل من  7من 
 أفراد فأكثر 10

60 
43 
25 
12 

42.85% 
30.71% 
17.85% 
8.75% 

 يتضح من الجدول السابق مايلى
مان  %100مان اإلنااف بنسابة  140جااء عادد المبحوةاات بالنسبة لمتغير الناوع فقاد  -

عدد المبحوةات وهذا يرجع لطبيعة الدراسة والمؤسسة التاى طبقات فيهاا الدراساة تأنهاا 
 تقدم خدماتها لألرامل من الريفياتت.

ساانة فااى 45ألقاال ماان  40بالنساابة لمتغياار الساان: حيااث جاااءت المرحلةالعمريااة ماان  -
ماان  %35.71مبحوةااة بنساابة بنساابة  50حوةااات الترتيااب األول حيااث كااان عاادد المب

 35إجمااالى المبحوةااات، وفااى الترتيااب الثااانى جاااءت الفئااة أو المرحلااة العمريااة ماان 
ماان  %21.42مبحوةااة بنساابة  30ساانة، حيااث كااان عاادد المبحوةااات  40ألقاال ماان 

ألقال  25إجمالى عدد المبحوةاات، وفاى المرحلاة الثالثاة جااءت المرحلاة العمرياة مان 
مان إجماالى عادد المبحوةاات، وفاى  %14.28مبحوةة بنسبة  20نة بعدد س 30من 

ساانة حيااث كااان عااددهن  35ألقاال ماان  30الترتيااب الرابااع جاااءت الفئااة العمريااة ماان 
 45مااان إجماااالى المبحوةاااات، أماااا الفئاااة العمرياااة مااان  %13.75مبحوةاااة بنسااابة  19

مان  %10.71مبحوةاة بنسابة  15سنة فأكثر فقد جااءت فاى الترتياب الخاام  بعادد 
إجمالى عدد المبحوةات، وفى الترتياب السااد  واألخيار جااءت المرحلاة العمرياة مان 

ماااااان إجماااااالى عاااااادد  %4.28مبحوةااااااات بنسااااابة  6ساااااانة بعااااادد  25ألقااااال مااااان  20
المبحوةااات وهااذا يرجااع لحداةااة ساانهن وبالتااالى فقااد أزواجهاان فااى حااوادف أو ظااروف 

 طارئة غير طبي ية. 
 70ليميااة فقااد جاااء فااى الترتيااب األول فئااة اةميااات بعاادد بالنساابة لمتغياار الحالااة التع -

ماان إجمااالى عاادد المبحوةااات، وهااذا يرجااع للطبيعااة الريفيااة فااى  %50مبحوةااة بنساابة 
السنوات السابقة من عدم حرص القرى الريفياة علاى تعلايم اإلنااف وتفشاى األمياة فاى 

تقارأ وتيتاب  الريف المصرى وخاصة الصعيد.  كماا جااء فاى الترتياب الثاانى فئاة مان
مان إجماالى عادد المبحوةاات، تإماا  %24.28مبحوةاة بنسابة  34حيث كان عددهن 

 20فى الترتيب الثالث فقد جاء متغير الحاصالت على مؤهل فوق متوسط وعاددهن 
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ماان إجمااالى عاادد المبحوةااات، أمااا عاان الترتيااب الرابااع فقااد  %14.28مبحوةااة بنساابة 
مبحوةااااة بنساااابة  12ان عااااددهن جاااااء متغياااار الحاصااااالت علااااى مؤهاااال متوسااااط وكاااا

ماان إجمااالى عاادد المبحوةااات، وفااى الترتيااب الخااام  واألخياار جاااء متغياار  8.57%
ماان  %2.85مبحوةااات بنساابة  4الحاصااالت علااى مؤهاال عااالى حيااث كااان عااددهم 

 إجمالى عدد المبحوةات. 
مبحوةاة مان  140بالنسبة لمتغيار الحالاة اإلجتماعياة فقاد جااء عادد المبحوةاات وهاى  -

ماان إجماالى عادد المبحوةااات، وهاذا يرجاع كمااا أسالفنا لطبيعااة  %100مال بنسابة اةرا
 الدراسة الراهنة. 

بالنساابة لمتغياار عاادد أفااراد أساار المبحوةااات، فقااد جاااء فااى الترتيااب األول األساار التااى  -
ماان إجمااالى  %42.85أساارة بنساابة  60أفااراد وعااددهم  4يبلااى عاادد أفرادهااا أقاال ماان 
 4ب الثااانى جاااءت األساار التااى يبلااى عاادد أفرادهااا ماان عاادد المبحوةااات، وفااى الترتياا

مان إجماالى عادد المبحوةاات،  %30.71أسارة بنسابة  43أفاراد وعاددهم  7ألقل من 
أفاراد  10ألقال مان  7وفى الترتيب الثالاث جااءت األسار التاى يبلاى عادد أفرادهاا مان 

راباع من إجمالى عدد المبحوةاات وفاى الترتياب ال %17.85أسرة بنسبة  25وعددهم 
أسارة  12أفاراد فاأكثر وعاددهم  10واألخير جاءت األسر التى يبلى عادد أفرادهاا مان 

 من إجمالى عدد المبحوةات.  %8.75بنسبة 
  140ن =  يوضح مدى رغبة المبحوةات فى القيام بمشروع صغير( 2جدول رقم  
 % ى البيان م
 %85.71 120 نعم 1
 %2.85 4 إلى حد ما 2
 %11.42 16 ال 3

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
بالنسبة لمتغير نعم والخاص برغبة المبحوةات فى إقامة مشروع صغير فقاد جااء فاى  -

ماان إجمااالى عاادد المبحوةااات،  %85.71مبحوةااة بنساابة  120الترتيااب األول بعاادد 
وهذا يرجع لرغبة المبحوةات فى تحسين ظروفهم الم يشية، وفى الترتيب الثانى جااء 

مبحوةاة بنسابة  16والخاص بارفض بعضاهن لفيارة المشاروع الصاغير بعادد متغير ال 
ماااان إجمااااالى عاااادد المبحوةااااات وهااااذا يرجااااع ألساااابا  تتضااااح فااااى النتااااائج  11.42%

 4القادمااة ماان الدراسااة. وفااى الترتيااب الثالااث واألخياار جاااء متغياار إلااى حااد مااا بعاادد 
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طيع مااااان إجماااااالى عااااادد المبحوةاااااات وهااااان ممااااان ال يسااااات %2.85مبحوةاااااات بنسااااابة 
 التوصل لقرار نهائى. 

من وجهة يوضح نوعية المشروعات الصغيرة التى توفرها المؤسسة للفقيرات ( 3جدول رقم  
  140ن =  نظر المبحوةات

 % ى البيان م
 %41.42 58 مشروع الحرف واألشغال اليدوية. 1
 %15.71 22 مشروع بقالة وخردوات. 2
 %14.28 20 مشروع تصنيع المخبوزات. 3
 %17.85 25 مشروع تجارة منتجات األلبان 4
 %7.14 10 مشروع تصنيع المنظفات.  5
 %3.57 5 مشروع تشغيل وسائل النقل الخفيف. 6

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
يأتى فى مقدمة المشروعات الصغيرة التى يرغب فى القياام بهاا فقيارات الرياف لزياادة  -

ماان  %41.42مبحوةااة بنساابة  58دخلهاان مشااروع الحاارف واألشااغال اليدويااة بتياارار 
إجمااالى عاادد المبحوةااات، ويرجااع  لاا  إلااى إلمااام معظمهاان بفنااون الخياطااة وأعماااال 

 التريكو وتصنيع المفارش والمالب  وغيرها. 
 %17.85مبحوةة بنسابة  25م يأتى بعد  ل  مشروع تجارة منتجات األلبان بتيرار ة -

من إجمالى عدد المبحوةات حيث يرتبط هذا الناوع مان المشاروعات باالمجتمع الريفاى 
وتربية الماشية والعمال بتصانيع منتجاتهاا مان األجباان واأللباان وغيرهاا مان المنتجاات 

 المرتبطة بالريف. 
لث يأتى مشروع البقالة والخردوات والتاى تارى المبحوةاات مان خاللاه وفى الترتيب الثا -

ماان إجمااالى عاادد المبحوةااات،  %15.71مبحوةااة وبنساابة  22زيااادة دخلهاان بتياارار 
وهاذا النااوع ماان المشااروعات يفضالها العديااد ماان فقياارات الرياف ألنااه بساايط وال يحتاااج 

تبااط البياع  ياه باألطفاال لرأ  مال كبير أو معدات ويمكن القيام به فى أى مكان وإر 
 وأرباحه متميزة. 

أمااا مشااروع تصاانيع المخبااوزات  يااأتى فااى الترتيااب الرابااع بااين المشااروعات الصااغيرة  -
 20التااى يرغاااب فيهاااا المسااتفيدين مااان خااادمات المؤسساااة ماان فقيااارات الرياااف بتيااارار 

 من إجمالى عدد المبحوةات.  %14.28مبحوةة وبنسبة 
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وع تصنيع المنظفات التى يرى من خالله المبحوةات وفى الترتيب الخام  يأتى مشر  -
من إجماالى  %7.14مبحوةات وبنسبة  10أنه يمكن زيادة دخلهن من خالله بتيرار 

 عدد المبحوةات. 
وفى الترتيب الساد  واألخير ياأتى مشاروع تشاغيل وساائل النقال الخفياف مان ضامن  -

لاادى فقياارات الريااف  المشااروعات الصااغيرة التااى يمكاان أن تساااهم فااى الحااد ماان الفقاار
من إجمالى عدد المبحوةاات وترجاع ضا لة الاراغبين  3.75مبحوةات بنسبة  5بتيرار 

فااى هااذا النااوع ماان المشااروعات إلااى أن الساايدات ال تسااتطيع العماال بااه، إال أن يكااون 
 لها إبن يستطيع تشغيل هذا المشروع. 

الصغيرة من وجهة  أسبا  عدم رغبة بعض المبحوةات فى المشروعات حيوض (4جدول رقم  
 16ن =  المبحوةات نظر

 % ى البيان م
 %4.28 6 الخوف من الفشل. 1
 %3.57 5 خشية الديون والحب . 2
 %2.14 3 ال أجيد التجارة أو عمل المشروعات.  3
 %1.42 2 أكتفى بالمساعدة. 4

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
يتباااين مااان الجااادول الساااابق أن الخاااوف مااان الفشااال ياااأتى فاااى الترتياااب األول بالنسااابة  -

للعواماال التااى تعماال علااى إحجااام أو عاادم رغبااة الريفيااات فااى المشااروعات الصااغيرة 
 من إجمالى عدد المبحوةات.  %4.28مبحوةات وبنسبة  6بتيرار 

ةااااات فااااى ةاااام جاااااء فااااى الترتيااااب الثااااانى بالنساااابة ألساااابا  عاااادم رغبااااة بعااااض المبحو  -
المشااااروعات الصااااغيرة الخااااوف ماااان تااااراكم الااااديون والحااااب  وهااااذا يشااااكل عااااار بااااين 
 5العائالت فى الريف والخوف من المالحقات األمنية حيث جاء هاذا السابب بتيارار 

 من إجمالى عدد المبحوةات.  %3.57مبحوةات وبنسبة 
ناون التجاارة كما جاء فى الترتيب الثالث لهذه األسبا  عدم إجاة بعاض المبحوةاات لف -

مان  %2.14مبحوةاات وبنسابة  3أو القدرة علاى إقاماة المشاروعات الصاغيرة بتيارار 
 إجمالى عدد المبحوةات. 

وفااااى الترتيااااب الرابااااع واألخياااار أن ماااان أساااابا  رفااااض فقياااارات الريااااف للمشااااروعات  -
الصغيرة، أنهن يفضلن الحصول على المساعدة واالكتفاء بها وال يوجاد لاديهن طماوح 
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ماااااان إجمااااااالى عاااااادد  %1.42مبحوةتااااااان وبنساااااابة  2أساااااارهن بتياااااارار  لزيااااااادة دخاااااال
 المبحوةات. 

وجهة نظر المبحوةات فى إمكانية زيادة دخلهن من خالل المشروعات  حيوض (5دول رقم  ج
  140ن =  الصغيرة
 % ى البيان م
 %71.42 100 نعم 1
 %21.42 30 إلى حد ما 2
 %21.42 10 ال 3

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
بالنساابة لوجهااة نظاار المبحوةااات فااى إمكانيااة زيااادة دخااولهن ماان خااالل المشااروعات  -

بإمكانياة زياادة هاذه الادخول،  %71.42مبحوةة مانهم وبنسابة  100الصغيرة أشارت 
مااان إجماااالى عااادد المبحوةاااات أشااارن أن هاااذه  %21.42مبحوةاااة وبنسااابة  30بينماااا 

 10دف أو ال يمكان بمعناى هنااى تاردد فاى وجهاة نظارهن، بينماا الزيادة يمكان أن تحا
مااان إجماااالى عااادد المبحوةاااات أشااارن بعااادم إمكانياااة زياااادة  %7.14مبحوةاااات بنسااابة 

 دخول فقيرات الريف من خالل المشروعات الصغيرة. 
وجهة نظر المبحوةات فى إسهام المشروعات الصغيرة فى مواجهة  حيوض (6جدول رقم  

  140ن =  الفقر
 % ى البيان م
 %85.71 120 نعم 1
 %14.28 20 إلى حد ما 2
 - - ال 3

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
جاء فى الترتيب األول بالنسابة لوجهاة نظار المبحوةاات فاى مادى إساهام المشاروعات  -

 %85.71مبحوةااة وبنساابة  120الصااغيرة فااى مواجهااة الفقاار اإلسااتجابة باانعم بتياارار 
 من إجمالى عدد المبحوةات. 

وفااى الترتيااب الثااانى بالنساابة لوجهااة نظاار المبحوةااات فااى إمكانيااة إسااهام المشااروعات  -
مبحوةااااة وبنساااابة  20الصااااغيرة فااااى مواجهااااة الفقاااار اإلسااااتجابة إلااااى حااااد مااااا بتياااارار 

مااان إجماااالى عااادد المبحوةاااات، واالساااتجابات الساااابقة توضاااح لناااا قناعاااة  14.28%
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الفقر بصفة عامة ومواجهاة  معظم المبحوةات بدور المشروعات الصغيرة فى مواجهة
 الفقر بالريف بصفة خاصة وال سيما فقيرات الريف. 

كيفية إسهام المشروعات الصغيرة فى مواجهة الفقر من وجهة نظر  حيوض (7 جدول رقم 
  140ن =  المبحوةات
 % ى البيان م
 %57.14 80 التوسع فى تنفيذ المشروعات الصغيرة 1
 %42.85  60 معقواًل.توفير مشروعات تدر دخاًل  2
 %14.28 20 إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب 3
 %7.14 10 دعم فقيرات الريف ماديًا ومعنويًا.  4
 %53.57 75 تخفيض الرسوم المقررة وفواتير المياة واليهرباء 5

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
حيث أشارت المبحوةات فى هذا التسااالل الاذى يجياب عان رالياة المبحوةاات لادور أو 

 إسهام المشروعات الصغيرة فى مواجهة الفقر باةتى: 
حيااث جاااء فااى المقااام األول التوسااع فااى تنفيااذ المشااروعات الصااغيرة كااأبرز الجهااود  -

 80يارار التى يمكن من خاللها مواجهة الفقر مان خاالل المؤسساات األهلياة و لا  بت
 من إجمالى عدد المبحوةات.  %57.14مبحوةة وبنسبة مئوية 

بينما جاء فاى الترتياب الثاانى تخفايض الرساوم المقاررة وفاواتير الميااة واليهربااء كأحاد  -
 75اإلجراءات التى تساهم فى مواجهة الفقر عند إنشاء المشروعات الصغيرة بتيارار 

 المبحوةات. من إجمالى عدد  %53.57مبحوةة وبنسبة مئوية 
وفاااى الترتياااب الثالاااث أشاااارت المبحوةاااات إلاااى ضااارورة تاااوفير مشاااروعات تااادر دخااااًل  -

مبحوةااااااة وبنساااااابة مئويااااااة  60معقااااااواًل تفااااااى بإحتياجااااااات صاااااااحبة المشااااااروع بتياااااارار 
 من إجمالى عدد المبحوةات.  42.85%

وفااااى الترتيااااب الرابااااع أشااااارت المبحوةااااات إلااااى أن إعفاااااء المشااااروعات الصااااغيرة ماااان  -
مبحوةااة وبنساابة مئويااة  20يساااعد ويساااهم فااى مواجهااة الفقاار و لاا  بتياارار  الضاارائب
 من إجمالى عدد المبحوةات.  14.28%

وفاااى الترتياااب الخاااام  واألخيااار أوضاااحت المبحوةاااات أن دعااام فقيااارات الرياااف مادياااًا  -
ومعنويًا من ضمن عمليات التى يمكن من خاللهاا مواجهاة الفقار فاى الرياف ويسااعد 

مان إجماالى عادد  %7.14مبحوةاات وبنسابة  10مشروعاتهم و ل  بتيرار فى نجاح 
 المبحوةات.
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 تواجه المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المبحوةات الت يوضح الصعوبات ( 8جدول رقم  
  140ن =     

 % ى البيان م
 %85.71 100 دائمًا تيون األموال المتاحة غير كا ية للمشروع 1
 %57.14  80 هناى نقع دائم فى الخامات الالزمة للمشروع.  2
 %71.42 100 عدم توافر منافذ لتصريف المنتجات. 3
 %42.85 60 ال توجد متابعة جادة للمشروعات. 4
 %28.57 40 ال يتوفر تدريب على المشروعات.  5
 %50 70 التعقيدات اإلدارية والروتين.  6

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
حيث أشارت المبحوةات من وجهة نظرهن إلى الصعوبات التى تواجاه المشاروعات الصاغيرة 

 والتى جاءت على التوالى كما هو مبين فى السطور القادمة:
( دائماااًا تياااون األماااوال المخصصاااة أو 1حيااث جااااء فاااى الترتياااب األول ال باااارة رقااام   -

ماان إجمااالى  %85.71مبحوةااة وبنساابة  120المتاحااة غياار كا يااة للمشااروع بتياارار 
عااادد المبحوةاااات، كاااأبرز الصاااعوبات التاااى تواجاااه المشاااروعات الصاااغيرة مااان وجهاااة 

 نظرهن. 
ن ضاااامن الصااااعوبات التااااى تواجااااه ( ماااا3وفااااى الترتيااااب الثااااانى جاااااءت ال بااااارة رقاااام   -

المشاااروعات الصاااغيرة وهاااى عااادم تاااوافر منافاااذ لتصاااريف المنتجاااات مااان وجهاااة نظااار 
 من إجمالى عدد المبحوةات.  %71.42مبحوةة وبنسبة  100المبحوةات بتيرار 

( وهاى أن هنااى نقاع دائام فاى الخاماات 2وفاى الترتياب الثالاث جااءت ال باارة رقام   -
تبر من الصعوبات التى تواجه المشروعات الصغيرة بتيرار الالزمة للمشروع والتى تع

 من إجمالى عدد المبحوةات.  %57.14مبحوةة وبنسبة  80
( والتاااى تشاااير إلاااى التعقيااادات اإلدارياااة 6وفاااى الترتياااب الراباااع جااااءت ال باااارة رقااام   -

والاااااروتين كأحاااااد الصاااااعوبات التاااااى تواجاااااه المشاااااروعات الصاااااغيرة مااااان وجهاااااة نظااااار 
 من إجمالى عدد المبحوةات.  %50مبحوةة وبنسبة  70المبحوةات بتيرار 

ال توجااد متابعااة جااادة  ( والتااى تبااين أنااه4وفااى الترتيااب الخااام  جاااءت ال بااارة رقاام   -
للمشروعات والتى تعتبرها المبحوةات من ضامن الصاعوبات التاى تواجاه المشاروعات 
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مان إجماالى عادد  %42.85مبحوةاة وبنسابة  60الصغيرة مان وجهاة نظارهن بتيارار 
 المبحوةات. 

( والتااى تشااير إلااى أنااه ال يتااوفر 5وفااى الترتيااب الساااد  واألخياار تااأتى ال بااارة رقاام   -
المشااروعات الصاااغيرة مااان ضاامن الصاااعوبات التااى تواجاااه المشاااروعات  تاادريب علاااى

مااان  % 28.57مبحوةاااة وبنسااابة  40الصاااغيرة مااان وجهاااة نظااار المبحوةاااات بتيااارار 
 إجمالى عدد المبحوةات. 

  المبحوةات كيفية نشر وتنمية المشروعات الصغيرة من وجهة نظر حيوض (9جدول رقم  
  140ن = 

 % ى البيان م
 %75.71 106 تياتف الجهود الحكومية واألهلية لدعم المشروعات الصغيرة.  1
 %57.14 80 توفير الخامات الالزمة للمشروعات الصغيرة بأسعار مناسبة. 2
 %51.42 72 عقد العديد من الدورات لتدريب فقيرات الريف. 3
 %65.71 92 تركيز وسائل اإلعالم على أهمية وضرورة المشروعات الصغيرة. 4
 %50 70 تحفيز السيدات على اإلقدام على مثل هذه المشروعات.  5
 %84.28 118 توفير األموال الالزمة والمناسبة للقيام بهذه المشروعات. 6

 يتضح من الجدول السابق ما يلى: 
حياااث أشاااارت المبحوةاااات إلاااى كيفياااة نشااار وتنمياااة المشاااروعات الصاااغيرة مااان وجهاااة 

 نظرهن فجاءت إستجاباتهن كاةتى: 
( والتى توضح أن توفير األماوال الالزماة 6حيث جاء فى الترتيب األول ال بارة رقم   -

والمناسبة للقيام بهذه المشروعات من أهم اةليات التى يمكن من خاللها نشر وتنمياة 
مبحوةااااة وبنساااابة  118المشااااروعات الصااااغيرة ماااان وجهااااة نظاااار المبحوةااااات بتياااارار 

ماان إجمااالى عااادد المبحوةااات، متفقااة فاااى  لاا  مااع دراساااة  شاايرى لااايفن(  84.28%
والتاااى أكااادت علاااى أهمياااة تزوياااد النسااااء فقيااارات الرياااف بااااألموال والقاااروض الالزماااة 

 .(50 لهم
ى توضح أن تياتف الجهود الحكومية ( والت1وفى الترتيب الثانى جاءت ال بارة رقم   -

واألهليااة لاادعم المشااروعات الصااغيرة تعتباار ماان المهااام التااى يمكاان ماان خاللهااا نشاار 
مبحوةاة وبنسابة  106وتنمية المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المبحوةات بتيارار 

مااان إجماااالى عااادد المبحوةاااات متفقاااة فاااى  لااا  ماااع ماااا جااااءت باااه دراساااة  75.71%
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تى أكدت نتائجها على ضرورة وأهمية التعااون اإليجاابى باين الجهاود  نهاالهرميل( وال
 .(51 الحكومية واألهلية لمواجهة الفقر

( والتااى تبااين أن تركيااز وسااائل اإلعاااالم 4وفااى الترتيااب الثالااث جاااءت ال بااارة رقاام   -
علااى أهميااة وضاارورة المشااروعات الصااغيرة تعتباار ماان أهاام اةليااات التااى يمكاان ماان 

 92ياااة المشاااروعات الصاااغيرة مااان وجهاااة نظااار المبحوةاااات بتيااارار خاللهاااا نشااار وتنم
 من إجمالى عدد المبحوةات.  %65.71مبحوةة وبنسبة 

( والتااى تظهاار أن تااوفير الخامااات الالزمااة 2وفااى الترتيااب الرابااع جاااءت ال بااارة رقاام   -
للمشروعات الصغيرة بأسعار مناسبة من اةليات التى يمكن مان خاللهاا نشار وتنمياة 

مبحوةاااااة وبنسااااابة  80عات الصاااااغيرة مااااان وجهاااااة نظااااار المبحوةاااااات بتيااااارار المشااااارو 
 من إجمالى عدد المبحوةات.  57.14%

( والتاااى توضاااح أن عقاااد العدياااد مااان 3وفاااى الترتياااب الخاااام  جااااءت ال باااارة رقااام   -
الدورات لتدريب فقيرات الريف يعتبر من أهم آليات نشر وتنمية المشروعات الصغيرة 

مان إجماالى عادد  %51.42مبحوةاة وبنسابة  72بتيارار  من وجهاة نظار المبحوةاات
المبحوةااات متوافقااة فااى  لاا  مااع نتااائج دراسااة  عصااام محمااود محمااد( والتااى أكاادت 
على أن تحسين مستوى م يشاة الفقيارات تاتم مان خاالل التعلايم والتادريب علاى كيفياة 

 .(52 إكتسا  المهارات الحياتية
( والتاى تباين أن تحفياز السايدات 5ة رقم  وفى الترتيب الساد  واألخير جاءت ال بار  -

علاااى اإلقااادام علاااى مثااال هاااذه المشاااروعات مااان أهااام آلياااات نشااار وتنمياااة المشاااروعات 
ماان إجمااالى  %50مبحوةااة وبنساابة  70الصااغيرة ماان وجهااة نظاار المبحوةااات بتياارار 

 عدد المبحوةات. 
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 نتائج الدراسة: 
 أواًل: البيانات األولية: 

 من المجال البشرى للدراسة من السيدات.  %100أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة  -1
ألقال  40أوضحت نتائج الدراساة أن غالبياة افاراد الدراساة فاى المرحلاة العمرياة مان  -2

 سنة.  45من 
 تبين من نتائج الدراسة أن جميع أفراد الدراسة من األرامل.  -3
قات علايهم الدراساة أفرادهاا أقال مان أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية األسر ممن طب -4

 أفراد.  4
 ةانيًا: نوعية المشروعات التى توفرها المؤسسة للفقيرات: 

أوضاااحت نتاااائج الدراساااة أن أهااام المشاااروعات الصاااغيرة التاااى توفرهاااا المؤسساااة مااان  -1
 وجهة نظر المبحوةات هو مشروع الحرف واألشغال اليدوية. 

 ى المشروعات الصغيرة: ةالثًا: أسبا  عدم رغبة بعض المبحوةات ف
أظهاارت نتااائج الدراسااة أن ماان أهاام أساابا  عاازوف فقياارات الريااف عاان المشااروعات  -1

 الصغيرة الخوف من الفشل. 
 رابعًا: كيفية إسهام المشروعات الصغيرة فى مواجهة الفقر: 

بيناات نتااائج الدراسااة أن ماان أهاام آليااات المؤسسااات األهليااة والخيريااة لمواجهااة الفقاار  -1
 هو التوسع فى إنشاء وتنفيذ المشروعات الصغيرة. 

 خامسًا: الصعوبات التى تواجه المشروعات الصغيرة: 
أوضااحت نتااائج الدراسااة أن ماان أهاام الصااعوبات التااى تواجااه المشااروعات الصااغيرة  -1

تيون األموال المتاحة بالمؤسسات غيار كا ياة للمشاروع الماراد  بالمؤسسات أنه دائماً 
 تنفيذه. 

 سادسًا: كيفية نشر وتنمية المشروعات الصغيرة: 
أظهاارت نتااائج الدراسااة أن أهاام ساابل نشاار وتنميااة المشااروعات الصااغيرة ماان وجهااة  -1

 نظر المبحوةات هو توفير األموال الالزمة والمناسبة للقيام بهذه المشروعات. 
 التوصيات التخطيطية: 

 وضع سياسات وتوجهات قومية لمواجهة مشكالت فقيرات الريف. -1
التصدى لمواجهة مشكالت المناطق الريفية والفقيارة بمشااركة كافاة الجهاات الحكومياة وغيار -2

 الحكومية وخاصة المرأة الفقيرة. 
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المحلياة والدولياة مان  تعزيز وتبادل الخبرات بين المؤسسات األهلية وغيرها مان المؤسساات -3
 أجل تمكين فقيرات الريف. 

 توفير خدمات تسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة وإقامة المعارض الدائمة لها. -4
 تعظيم وتنمية قيم رأ  المال اإلجتماعى بالمؤسسات األهلية.  -5
 تطوير عمل المؤسسات األهلية بما يتناسب مع إحتياجاتهم ورغباتهم.  -6
 م نما ج لمشروعات صغيرة ناجحة والترويج لها بوسائل مختلفة. تقدي -7
 دعم وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة فى مجال المرأة بالريف.  -8
 تشجيع التمويل الصغير وجذ  فقيرات الريف ل ستفادة من برامجه.  -9
 فيدين. التدريب المستمر للعاملين بالمؤسسات األهلية فى هذا المجال وأيضًا المست -10
 تنظيم وتقوية الشراكة بين المؤسسات األهلية والدولة.  -11
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