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ببعض قري محافظة  الصغر  متناهية  للمشروعات  االقتصادى واالجتماعي والنفسي  للمردود  تحليلية  دراسة 
كفر الشيخ

محمود مصباح عبد الرحمن، محمد السيد شمس الدين و فهيم محمد محمود شتا*
قسم االقتصاد الزراعى – فرع المجتمع الربفى كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ –مصر

استهدفت الدراسة الوقوف علي  مخرجات المردودات االقتصادية واالجتماعية والنفسية للمشروعات متناهية الصغر وأثرها 
علي رجال االعمال بريف  محافظة كفر الشيخ، وكذا التعرف على بعض العوامل المحددة لمستويات االستفاده من المردود 
أنشطة  تواجه  التي  المشكالت  أهم  علي  والتعرف  )االقتصادى،واالجتماعى،والنفسى(،  الثالثة  ومكوناته  الكلي  التنموي 
الي مجموعة من  الدراسة  باستخدام عينة عشوائية طبقية قوامها 365 مستفيد، وتوصلت  المشروعات الصغيرة، وتم ذلك 
النتائج منها:  ان المشروعات متناهية الصغر لها تأثير ايحابي  علي النمو االقنصادي وتحسين مستوي معيشة أصحابها، 
ومردود اجتماعي جوهري تمثل في ارتفاع المكانة االجتماعية واكتساب العديد من القيم والسلوكيات االرتقائية، باالضافة 
الي مردود نفسي تمثل في اعتناق ايجابي للرضاعن المجتمع المحلي، وأوضحت النتائج أن 75,1% من إجمالي عينة الداسة 
يقعون في فئتي االستفاده المتوسطة والمرتفعة من المردود التنموي الكلي، كما تبين أن العوامل المحددة  لدرجة االستفاده 
من المردود التنموي الكلي  مرتبة وفق قوة تأثيرها: االمتالكية الحيوانية، والتفرغ إلدارة المشروع، والتسهيالت المعيشيه،  
ودرجة المعاناه من المشكالت،  والرضا عن المجتمع المحلى، والحيازة الزراعية، والرضا عن جوانب تشغيل المشروع، 
والقيمة االستثمارية للمشروع ، والسعة المكانية للمشروع، وتفسر متغيرات النموذج التحليلي مجتمعة نحو 85,7%من التباين 
فى درجة االستفاده من المردود التنموي الكلي، كما بينت النتائج أن أكثر المشاكل  التي تم ذكرها االضطرار لبيع المنتجات 
باألجل، تعقيد اجراءات الحصول على القروض،عدم اقامة المعارض لتسويق المنتجات ، نقص االهتمام بتدريب اصحاب 
الشباب وتدريبهم  تدعيم وتشجيع  لسياسة  الدولة  إعتناق  أن  الي  الدراسة  استقرار سعرالمنتج،وخلصت  المشروعات، وعدم 
اقتصادي واجتماعي ونفسي جيد، وتدني من معدالت  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من شأنها خلق مناخ  إلقامة 

البطالة وتحسن المستويات المعيشية  وبالتالي االرتقاء بجودة حياة الريفيين .

الكلمات الدالة: البطالة، أنشطة ريادة اعمال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الفقر، التنمية البشرية، الموارد المالية ، 
استراتيجيات التسويق،  دراسة جدوى المشروعات الصغيرة.

مــقدمة ومشكلة البحث                                                             

اإلنسان هو الثروة البشرية وأساس التنمية المتمثلة فى قوة العمل 
المجتمع ممثال  يتمكن  المجتمع، وعندما  والتى تعد أغلى مايملكه 
فى اجهزته التخطيطية والتنفيذية من توظيف هذه القوى البشريه 
توظيفا سليماً واالستفاده بكل فرد قادرعلى العمل وجعله قوة منتجة 
تتفوق على قوته االستهالكية فان المجتمع سوف يحقق اضطرادا 
التنمية واالرتقاء بمستوى جودة حياةسكانه،فاالنسان  فى عمليات 
وهدفها  الرئيسية،  وآداتها  التنمية،  لعملية  الحقيقى  الصانع  هو 
النهائىفلقد ميزه هللا سبحانه وتعالى بقدرات عقليه يستطيع بها أن 
لمستقبله  بها  ويخطط  حاضره  ويكون  ويغيرها  حياته  فى  يتحكم 

ويحقق أهدافه . 

هذا وتحتل التنمية الريفية مكانة بارزه ضمن أولويات العمل 
على  المجتمعات  مختلف  في  والسياسي  واالقتصادي  اإلجتماعى 
الرغم من وجود اختالف في المعنى الذي يشير إلية مفهوم التنمية 
وكذا  آخر،  مجتمع  إلى  مجتمع  ومن  آخر  إلى  زمن  من  الريفية 
الرئيسي  الهدف  أن  عليه  المتفق  فمن  الدارسين.  نوعية  باختالف 
الريفيين  السكان  حياه  نوعية  تحسين  في  يتجسد  الريفية  للتنمية 

)جامع،2010).

شاملة  نهضة  لتحقيق  التنمية  إلحداث  سعيها  في  وهي  ومصر 
غد  الى  العالم  دول  من  كغيرها  والتطلع  الحياة  جوانب  كل  فى 
أفضل لضمان حياه كريمه ألبنائها، إصطدمت بكثير من العقبات 
والمشاكل المزمنة الموروثة  والتي من أهمها  إهمال تطويروتنمية 
الريف وبالتالي تخلفه -برغم أن عدد سكانه يمثل أكثر من نصف 
المعاناة علي طول تاريخه  الكثيرمن  عدد سكان مصر-  وتحمل 
أسعارمنتجاته  الحضربخفض  الي  ثروته  تحويل  خالل  من 
الزراعية،وإهمال بنيته االساسية الضرورية، وهجرة رموزه من 
وإلشباع  للعمل  فرص  عن  للبحث  سعيا  الحضر  الي  المتعلمين 
احتياجاتهم االساسية وتعليم ابنائهم، واعتناق الدولة سياسة قامت 
فيها بتأميم وامتالك العديد من الشركات والبنوك القائمة، وإنشاء 
العديد من المصانع والمشروعات في المناطق الحضرية، وإنشاء 
قطاع عام  مسيطر علي أغلب األنشطة االقتصادية وتقليص حركة 
عن  الباحثين  غالبية  وتوظيف  الخاص،  القطاع  ونشاط  وقدرات 
سيادة  عليه  ترتب  الذي  األمر  عاما،  الخمسين  قرابة  طيلة  عمل 
للدولة،  والتنظيمى  الوظيفي  الهيكل  إلي تضخم  أدت  جديدة  ثقافة 
كبيرة  بدرجات  معدالتهم  وتزايد  السكان  خصائص  وانخفاض 
أعاقت االنطالق نحو التنمية، مما دفع بالدولة -في أوائل التسعينات 
االقتصادي  لإلصالح  برنامج  اعتناق  الي  الماضي–  القرن  من 
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والذي ترتب علي تطبيقه العديد من اآلثارالسلبية - بجانب اآلثار 
التضخم  زيادة معدالت  وأكثرها حدة  أهمها  لعل من  اإليجابية – 
كما  الخريجين  تعيين  لعدم  كعاقبة  البطالة  معدالت  وارتفاع 
واجتماعية  إقتصادية  آثار  عليه  ترتب  مما  قبل،  من  يحدث  كان 
هذه  علي  للتغلب  المحاوالت  من  العديد  ونفسية خطيرة صاحبها 

اآلثار(عبدالرحمن،2004)

اهمية  والحكومه  الدوله  اولت  فقد  المشاكل  هذه  ولمجابهة 
للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها الوسيلة لتحقيق 
التنمية ومواجهة البطالة والنهوض باالقتصاد القومى؛حيث تشير 
تلك  ان  الى  العالميه  للتجاره  واالجتماعيه  االقتصاديه  التحليالت 
المشروعات تساهم بحوالى 46%من اجمالى الناتج العالمى ،وتمثل 
65%من إجمالى الناتج القومى فى اوربا مقابل 45%فى الواليات 
المتحده االمريكيه وتصل الى نسبة 81%من الوظائف فى اليابان 
)حرحش،2012(، فللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دور 
القومية  القرارات  السياسات ومتخذي  هام عند واضعي  محوري 
استنادا الي الخبرات الدولية  الناجحة في مواجهةبعض المشاكل 
بها  إذ  دورحيوي  تلعبه من  ولما  لما هو سائدفي مصر  المشابهة 
رأسمالية  وبتكلفة  كبيرة  بمعدالت  الوظائف  وتوطين  توليد  يتم 
يعاني  التي  البطالة  مشكلة  معالجة  في  المساهمة  وبالتالي  قليلة 
في  المشروعات  هذه  تساهم  ولذلك  المصري.  االقتصاد  منها 
زيادةالدخل وتنويعه، وزيادة القيمة المضافة، كما أنها تمتاز بكفاءة 
استخدام رأس المال، وتوفر فرص العمل المنتجة وبالتالي تحسين 

خصائص المورد البشري

وطأة  من  للتخلص  حثيثة   بخطوات  الدولة  سعت  ولذلك 
إجراءات اإلصالح االقتصادي بالقرار الجمهورى رقم 40 لعام 
نمو  لمجابهة  وذلك  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  بانشاء   1991
الفقروامتصاص  حدة  من  والتخفيف  المتفاقمة   البطالة  معدالت 
وخلق  االقتصادي  االصالح  عملية  من  الناتج  العمالة  فائض 
فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تحسين مستويات المعيشة 
التوسع  خالل  من  الشاملة  التنمية  عمليات  تحقيق  في  واإلسراع 
أنهفي  إال  الصغر،  الصغيرة ومتناهية  المشروعات  ف/ ومساندة 
للتنمية  االجتماعي  الصندوق  مسمى  تغيير  تم  2017/4/23م 
ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  الي 
لسنة   947 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  بقرار  الصغر 
وطني  برنامج  وضع  الى  الجهاز  ويهدف   ،  )17 (2017مادة 
لتنمية وتطوير المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول الى 
ثقافة  وتشجيع  ونشر  المشروعات،  هذه  خالل  من  العمل  سوق 
كافة  وتنسيق جهود  واالبتكار  واالبداع  والبحث  ااالعمال   ريادة 
الجهات المرتبطةبهذا المجال بهدف تبنى السياسات والتشريعات 
الالزمة لتطويرها، هذا وقد صدر قرار بدمجالصندوق االجتماعي 
الصناعى،  التدريب  ومجلس  الصناعة،  تحديث  مجلس  للتنميةمع 
تنمية  جهاز  إسم   تحت  واالبتكار  للتكنولوجيا  الصناعة  ومجلس 
.(https://).الصغر المتوسطة والصغيرة ومتناهية  المشروعات 

ar.wikipedia.org/wik

السياسات  واضعى  قبل  من  المتزايد  لالهتمام  ونتيجه 
البطالة  معدالت  حجم  علي  للوقوف  والباحثين  والمخططين 
القوه  أن  تبين  فقد  البشري،  المورد  خصائص  علي  والوقوف 
العاملة في مصر تقدر بنحو 28,4 مليون نسمة فى عام 2015م، 
وأوضحت نتائج بحث القوى العاملة، أن معدل المساهمة في قوة 
سنة   15( لألفراد  السكان  عدد  اجمالي  من   %46.9 تبلغ  العمل 
فأكثر( وتنقسم القوى العاملة إلى فئتين، هم المشتغلين والمتعطلين، 
وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87,2%  من إجمالي قوة العمل.
وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 3,6 مليون متعطل بمعدل بطالة 

12.8% من إجمالي قوة العمل؛كما بلغ معدل البطالة بين اإلناث 
24,2% مقابل 9,4% بين الذكور، ويقدر إجمالي عدد المشتغلين 
فى مصر بحوالي 24,8 مليون مشتغل؛كما يقدر عدد المشتغلين 
مقابل   ،%79,5 بنسبة  مشتغل  مليون   19,7 بحوالي  الذكور 
إجمالي  من  المشتغالت  اإلناث  من  بنسبة   %20,5  مليون   5,1
المشتغلين وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 62,5 % بينما بلغت نسبة 
المشتغلين لحسابهم الخاص 12,8% من اجمالي المشتغلين (بيانات 

الجهاز المركزى للتعبئه العامه واالحصاء، 2015)

وهذا وتقدر قوة العمل )15 سنة فأكثر( في محافظة كفرالشيخ 
المشتغلين  عدد  ويبلغ  نسمة،  مليون   1,06 بقرابة  2015م  عام 
إجمالي  من  نحو%87,9  يمثلون  نسمة  ألف   931,7 نحو  منهم 
المشتغلين  الريف  سكان  بلغتنسبة  كما  المحافظة،  في  العمل  قوة 
كفرالشيخ،  محافظة  في  المشتغلين  إجمالي  من    %78,88 قرابة 
بطالة  بمعدل  نسمة  ألف  العمل128,9  عن  المتعطلين  عدد  وبلغ 
البطالة  معدل  وبلغ  بالمحافظة،  العمل  قوة  اجمالي  من   %12,2
نسبة  وترتفع  هذا  الذكور.  بين   %5,9 مقابل  االناث%30,3   بين 
التعليمية  للحالة  الجمهورية طبقا  انحاء  في  العمل  المتعطلين عن 
النسبي  التوزيع  باستعراض  انه  حيث  تعليما،  األكثر  الفئات  بين 
نسبة  أن  تبين  2015م  عام  التعليمية  للحالة  طبقا  للمتعطلين 
المتعطلين بين االميين 4,4%، وبين من يقرأ ويكتب4,5%، وبين 
واألزهري%1,5،  العام  الثانوي  وبين   ،%9,6 المتوسط  من  أقل 
وبين المتوسط الفني 43,6%، وفوق المتوسط وأقل من الجامعي 
4,7%، وبين الجامعي وفوق الجامعي 31,8%. )جمعت وحسبت 

من: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، 2017). 

لدوره  الصغيرة  المشروعات  بقطاع  الدولة  الهتمام  ونتيجة 
الالزم  التمويل  وتقديم  العمل,  فرص  من  يوفره  وما  التنموي 
للتوسع في حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد 
االعمال من الشباب فقد ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيره 
مليار  نحو5,3  الصغر خالل عام 2018م  ومتناهية  والمتوسطه 
جنيه في صورة قروض لتمويل نحو 246,6 ألف مشروع  صغير 
ألف فرصة عمل، وأوضح  الصغر وفرت نحو 395  ومتناهي  
أو  الجهاز  من  الصغيرة  المشروعات  تمويل  تم  أنه  تقريرالجهاز 
ألف   17 قرابة  لتمويل  جنيه  2,27مليار  الوسيطةنحو  الجهات 
مشروعا، وفرت نحو 49ألف فرصة عمل، هذا وقد بلغ إجمالي 
لنحو  جنيه  مليارات   3 نحو  الصغر  متناهية  المشروعات  تمويل 
229,6 ألف  مشروع متنوع  وفرت نحو348 ألف فرصة عمل 
ص:9(،  يناير2019م،    8 الثالثاء  القاهرية،  االهرام  )جريدة 
غير  مزايا  وفر  فإنه  الجهاز  قدمها  التي  المالية  المزايا  وبجانب 
مالية اشتملت علي تدريب  مايقرب من 10االف متدرب ومتدربة 
395معرضا،  إقامة  عن  فضال  تدريبية،  دورة   498 خالل  من 
باإلضافة الى الدعم الفني وما تم توفيره من نماذج لدراسات جدوي 
المشروعات بأنواعها المختلفة ) جريدة االهرام القاهرية، 9يناير 

2019م، ص: 9).

الصندوق  من  المموله  للمشروعات  الراهن  الوضع  وبتتبع 
االجتماعي للتنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره 
 2018/9/30 2010/1/1إلي  الفتره  خالل  الصغر  ومتناهية 
مشروع   73159 بلغ  عددها  أن  يتبين  الشيخ  كفر  بمحافظة 
من  مايقرب  ووفرت  جنية،   مليون  و68  مليار  مقداره   بتمويل 
المتوسطه  المشروعات  تنمية  )جهاز  عمل  فرصة   98611
أ(، هذا وقد حصل مركز  الصغر، 2018-  والصغيره ومتناهية 
كفر الشيخ منها على10200مشروعا بتمويل قدره 137,2مليون 
بقيمه  مشروعا   4043 علي  فقد حصل  دسوق  مركز  اما  جنيه، 
سيدى  مركز  حصل  حين  فى  جنيه،  96,1مليون  قدرها  تمويليه 
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سالم علي11900مشروعبقيمه تمويليه قدرها 145,4مليون جنيه 
)جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهية الصغر، 

2018ب).

في  الجهاز  بها  قام  التي  والنشاطات  الجهود  تلك  وبرغم 
نشر  من جراء  الناتج  تقويم  في  ندرة  هناك  ان  اال  السابقة  الفترة 
من  الصغر  متناهية  المشروعات  تحققه  وما  األعمال  ريادة  ثقافة 
مردودات اقتصادية واجتماعية ونفسية وكل هذه المردوداتمجتمعة 
علي المستفيدين في المجتمعات الريفية من حيث تحسين مستويات 
خصائص  أحوال،وتنمية  من  بها  ومايرتبط  والمعيشة  الدخل 
المستفيدين  قدرة  تنمية  في  المتمثلة  االجتماعية  البشري  المورد 
الثقة بالنفس،  وتنمية وتحسين  الذات، وعلي تنمية  على مساعدة 
في  تغييرات  واحداث  االيجابية،  القيم  وتنمية   ، االسرية  االحوال 
المكانة االجتماعية لهم، وفي درجة االسهام والمشاركة االجتماعية 
المجتمعية، باإلضافة إلي ماهومرتبط  بالمردود النفسى من رضا 

نفسي ورضا عن المجتمع المحلي.

درجة  على  التعرف  محاولة  في  البحث  تتبلورمشكلة  لذا   
التنموية االجتماعية واالقتصادية والنفسية للمشروعات  االستفادة 
علي  اصحابها،والتعرف  األعمال  رجال  على  الصغر  متناهية 
العوامل المؤثرة عليها وما يعتري هذه المشروعات من مشكالت.

والبحث وهو في سعيه إلي استجالء طبيعة هذه المشكلة عليه 
االجابة على التساؤوالت االتية:

متناهية 	  للمشروعات  االقتصادي  المردود  مستويات  هي  ما 
الصغر؟.

متناهية 	  للمشروعات  االجتماعي  المردود  مستويات  هي  ما 
الصغر؟.

متناهية 	  للمشروعات  النفسي  المردود  مستويات  هي  ما 
الصغر؟.

المركب( 	  الكلي)  التنموي  المردود  مستويات  هي  ما 
للمشروعات متناهية الصغر؟.

من 	  االستفاده  لدرجة  والمحدده  المرتبطه  العوامل  ماهى 
المردود االقتصادي؟.

من 	  االستفاده  لدرجة  والمحدده  المرتبطه  العوامل  ماهى 
المردود االجتماعي؟.

من 	  االستفاده  لدرجة  والمحدده  المرتبطه  العوامل  ماهى 
المردود النفسي؟.

من 	  االستفاده  لدرجة  والمحدده  المرتبطه  العوامل  ماهى 
المردود التنموي الكلي؟.

ما هي المشكالت التي تواجه المشروعات متناهية الصغر؟.	 

أهداف البحث                                                                         

يستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف علي مستويات كل من 
المردود االقتصادي واالجتماعي والنفسي للمشروعات االنتاجية 
متناهية الصغر كمحاور للمردود التنموي الكلي، وأهم المتغيرات 
المرتبطة والمحددة المعظمة لالستفادة من هذه المردودات،وينبثق 

من هذا الهدف البحثي العام االهداف الفرعية التالية:-

1- التعرف على مستويات كل من المردود االيجابي االقتصادي،  
ثم  الصغر،  متناهية  للمشروعات  والنفسى  واالجتماعي، 

رجال  بين  الكلي  التنموي  المردود  مستوي  علي  التعرف 
االعمال .

تحقيق  لدرجة  والمحددة  المرتبطة  المتغيرات  على  2-الوقوف 
والنفسية  واالجتماعية   االقتصادية   المردودات  من  كل 
النسبية  االهمية  الصغر،والوقوف علي  متناهية  للمشروعات 

لكل منها.

3- التعرف علي أهم المشكالت التي تواجه المشروعات متناهية 
الصغر من تحقيق أهدافها.

أهمية البحث                                                                         

الثالثة االهتمام بالتصدي لظاهرة  اصبح من اولويات األلفية 
الفقر والقضاء علي مشكلة البطالة، والعمل علي تحسين مستويات 
الدولي  المجتمع  قبل  من  بذلت جهودا  وقد  المعيشة بصفة عامة، 
للمشروعات  السلبية  األثار  تدنية  عن  البحث  بغرض  والمحلي 
ولذلك  النامية،  الدول  منها  تعاني  ومشكالتهاوالتي  الصغيرة 
يساعد هذا البحث في التعرف علي أهم المشكالت والعقبات التي 
االعمال  الصغرلرجال  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  تواجه 
في  وتوصياته  بنتائجة  البحث  هذا  كمايساعد  منها،  الحد  لمحاولة 
المساعدة في رسم السياسات المستقبلية  التي تدعم خطط التنمية 
وتثري االطر النظرية والمعرفية المتعلقة بالمشروعات الصغيره 
إجراء  عند  منها  االستفادة  عن  فضال  واثارها  الصغر  ومتناهية 

البحوث  واختيار موضوعاتها. 

اإلطار النظري                                                                      

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  دراسة  مداخل  أهم  من  يعد 
الفكرية  المدارس  وتنحصر  البشري  المورد  وإدارة  تنمية  مدخل 
في  التنمية  عمليات  عليها   تقوم  التى  التنظيرية  والمداخل 
هما  مدرستين  فى  البشرية  الموارد  وتعبئة  إدارة  تفسيرعمليتى 
الشمولى(، ومدرسة  )اإلقتصاد  الحكومى  الوظيفى  الفكر  مدرسة 
العمل الحر )إقتصاد السوق(، والدولة التى تعتنق الفكر الوظيفى 
الحكومى تبنى سياساتها على ملكية وسائل اإلنتاج من خالل تأميم 
العديد من الشركات القائمة الخاصة، وإنشاء القطاع العام وتقليص 
واإلقتصادية  التعليمية  األجهزة  وتتشكل  الخاص،  القطاع  دور 
والثقافية والحكومية فيها على هذا الفكر، ويفضل هذا الفكر توظيف 
المسئولين إلعداد متزايدة من أفراد المجتمع فى األجهزة الحكومية 
كما  بمؤسساتهم،  التنظيمى  الهيكل  تضخم  إلي  يؤدي  الذي  األمر 
تتشكل السياسات التعليمية والثقافية واإلعالمية فى هذه الدولة لكى 
الحكومية  المصالح  فى  للعمل  المتعلم  الشباب  من  أفواجاً  تخرج 
واإللتزام  الحكومية،  الوظائف  على  واإلقبال  العام  والقطاع 
باللوائح  اإللتزام  من  به  تتميز  وما  الحكومية  الوظيفة  تتطلبه  بما 
رسمية  مواعيد  فى  والعمل  الرؤساء  أوامر  وإطاعة  والقوانين 
والمرتبات.  األجور  إنخفاض  ظل  في  األقدمية،  حسب  والترقى 
وهذه الفلسفة قد تحقق لألفراد إشباع حاجة األمن واألمان بغض 
مضمون  عمل  توفير  إلى  باإلضافة  كفاءته،  مدى  عن  النظر 
فى  خالله  من  الفرد  يتحكم  مرموق  إجتماعى  بمركز  مصحوب 
مصير العديد من األفراد من ذوى المصلحة الخاصة، إال أن تنمية 
األفراد وفق هذه الفلسفة تتسم بإنخفاض الدافعية، والحافز الفردى 
المجتمعات  فى  يسود  كما  الجودة،  وإنخفاض  والتطوير  لإلبتكار 
التى تطبقها العديد من السلوكيات السلبية مثل المحسوبية والرشوة 
وعدم  المقنعة،  إنتشارالبطالة  إلى  باإلضافة  الموضوعية،  وعدم 
موائمة الخبرة والتعليم  لمتطلبات الوظيفة، كما يؤدى إلى زيادة 
قيمة مضافة  الحكومية وزيادة األجور دون  العبء على ميزانية 

تذكر )عبدالرحمن، 2004).
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أما في مدرسة العمل الحر)إقتصاد السوق( فإن إدارة وتنمية 
السياسيين  القادة  إيمان  ضرورة  على  تعتمد  البشرية  الموارد 
وتشجيعهم لنشرالفكر المنظمى والذى يدعو ويعنى بتشجيع األفراد 
فى كافة المواقع على خلق شئ أو إبتكار منتج أو تطوير أسلوب، 
وكذلك تشجيع األفراد على العمل الخاص المنتج بدالً من تشجيعهم 
على الوظيفة الحكومية، األمر الذى يؤدى إلى تطوير السلوكيات 
للموارد  الحقيقية  التنمية  وتحقيق  الذات  وتنمية  المجتمعات  فى 

البشرية )عبدالرحمن، 2004).

العمل   سوق  فى  والطلب  العرض  أن  ترى  الدراسة  وهذه 
ونمو  النتشار  المناسبة  البيئة  توافر  ضرورة  الي  باالضافة 
في   المساعدة  شأنها  من  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات 
واالجتماعية،  واالقتصادية  التعليمية  والسياسات  النظم  توجيه 
الصناعات  تلعب  العامل.ولذلك  إنتاجية  زيادة  إلى  تؤدى  والتى 
والمشروعات الصغيرة دوراً هاماً ورئيسياً فى بناء إستراتيجيات 
التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية فى معظم دول العالم وتمثل جزءاً 
كبيراً من قطاع اإلنتاج فى مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامية. 
الصغيرة  للصناعات  خاصة  أهمية  المصرية  الحكومة  وتولى 
المقتصد  وتحديث  تنمية  إستراتيجية  إطار  الصغرفى  ومتناهية 
المصرى، ويتحمل القطاع الخاص فى ظل سيادة نظام إقتصاديات 
السوق غالبية خطط التنمية وخاصة فى ظل تصفية القطاع العام، 
ومشروعات القطاع الخاص تنقسم بدورها إلى مشروعات متناهية 
متوسطة،ومشروعات  الصغر،ومشروعات صغيرة،ومشروعات 
الجزء  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  وتمثل  كبيرة، 

األكبر من المقتصد القومى والتى هى عصب اإلنتاج والتصدير.

المتناولة لتعريف ماهية المشروعات  التعريفات  تباينت  ولقد 
الصغيرة ومتناهية الصغر والتفرقة فيما بينها بين الدول المختلفة 
ومنظماتها وذلك لتباين المعايير التى يتم االستناد إليها عند صياغتها 
الصناعاتوعدد  تلك  في  المستخدمة  التقنية  مستويات  أوالختالف 
العمالة وحجم راس المال المستخدم والتنظيم واإلدارة وكمية وقيمة 
ودرجة  الدولة  من  المقدمة  الخدمات  ومستوى  اإلنتاج  ونوعية 
االنتشار)عبده،2014،يونس، 2012كساب وكمال الدين،2007، 
عمر 2006)،وبرغم عدم وجود تعريف موحد على نطاق متسع 
إال أن لها مجموعة من الخصائص تتفق على ما فى هذه التعريفات 
المختلفة لعل من أهمها:إستخدام عدد قليل من العمال بما فى ذلك 
المناطق  فى  أجر،تتمركز  بدون  أو  بأجر  العاملين  األسرة  أفراد 
التى تتسم بكثافة سكانية مرتفعة، والعديد منها يعمل فى المنازل، 
الشخصية،  المدخرات  المشروع  بداية  تمويل  فى  واألساس 
وإحتياجاتها الرأسمالية لبدء النشاط أو التوسع فيه قليلة فهى كثيفة 
المصرفى  اإلئتمان  فيها على  المال،واإلعتماد  قليلة رأس  العمالة 
على  وتعتمد  المحلى  المستوى  على  نشاطها  ويقتصر  محدود، 
إلى أسعار  الساعين  المنخفض  الدخل  للعمالء ذوى  البيع مباشرة 
منخفضة حتى لو كانت الجودة متواضعة، وغالبية أصولها رأس 
مال عامل يتم دورانه بسرعة ويحقق فى أغلب األحوال معدل عائد 

على األصول مرتفع )عبدالرحمن، 2004)

ويأخذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره ومتناهية 
الصغرضمن مايأخذ بتصنيف البنك المركزي المصري في تحديد 
/أو  األعمال  حجم  معياري  وفق  القائمة  المنشآةأوالشركة  نوع 
االيرادات، وحجم العمالة. فقد عرف المنشأة متناهية الصغرالقائمة 
العمالة  وحجم  جنيه  مليون  من  أقل  أعمالها  حجم  يبلغ  التي  بتلك 
والصغيرة  جدا  الصغيرة  المنشآت  أما  أفراد،   10 من  أقل  فيها 
والمتوسطة فإن حجم العمالة في كل منها يقل عن 200 فرد بينما 
منها – حيث  إيرادات كل  مبيعات/أو  أو  أعمال  تختلف في حجم 
تتراوح من مليون إلي أقل من 10مليون جنيه في المنشأة الصغيرة 

المنشأة  في  جنيه  20مليون  من  أقل  إلي  10مليون  ومن   جدا، 
أقل من 100مليون جنيه في  إلي  الصغيرة،ومن 20مليون جنيه 
المصري،2015(- وبتطبيق  المركزي  )البنك  المتوسطة  المنشأة 
هذين المعيارين يتضح أن جميع مشروعات الدراسة الحالية تقع 

في فئة المشروعات متناهية الصغر.

هاماً  دوراً  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  وتلعب 
مصر  جمهورية  فى  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  خطط  فى 
فى  فعال  بشكل  تسهم  أنها   (2017) صلي  يري  حيث  العربية، 
معالجة القصور فى تكوين هيكل اإلنتاج فى مصر، وأيضاً يمكن 
يعتبر  الذى  المنافسة  مناخ  دعم  فى  تسهم  أن  المشروعات  لهذه 
فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  وإجتماعى،  إقتصادى  تقدم  ألى  أساس 
قيام المشروعات الصغيرة المتعددة غير التقليدية يمكن أن تساعد 
الحاجات  وإشباع  والتصدير  والتسويق  البطالة  مشكلة  حل  فى 
الضرورية واألساسية لجميع أفراد المجتمع، ويضيف عبدالرحمن 
فى  عليالتوسع  المترتبة  اآلثار  العديد من  هناك  أن  الي   )2017)
إقامة المنشآت والصناعات الصغيرة  لعل من أهمها :1- تقليص 
فرص العمل فى القطاع الحكومى وقطاع االعمال،2- تتيح فرص 
والقضاء  البطالة،  مشكلة  حل  على  تساعد  جديدة  حقيقية  عمل 
على مشاكل وقت الفراغ لدى الشباب، 3- تحسين نوعية وجودة 
الصغيرة  المنشآت  بين  المنافسة  نتيجة  الخاص  القطاع  منتجات 
وتوفير  الخارج  من  اإلستيراد  حجم  تخفيض  وبالتالي  والمتعددة 
المساهمة    - التجارى،4  الميزان  موقف  وتحسين  الصعبة  العملة 
المجتمع،  في  والسياسي  االجتماعي  االستقرار  تحقيق  في 
تحسين  وبالتالي  الفقر،  معدل  وتخفيض  المعيشة  مستوى  5-رفع 
في  الريفية  المرأة  دمج  في  الهامة  اآلليات  أحد   -6 الحياة،  جودة 
لبعض  مغذية   كصناعات  تعمل  قد  أنها   -7 القومي،  المقتصد 
تنمية صادراتها، 8-  إلى  باإلضافة  والمتوسطة  الكبيرة  األنشطة 
األعمال  رجال  من  وناجحة  ومدربة  متعلمة  شابة  أجيال  تنمية 
من  تزيد  القومى،9-  المقتصد  فى  كبيرة   بقفزات  القيام  يمكنهم 
إستثمار وتعظيم المدخرات القومية من خالل توظيف المدخرات 
السوق  فى  األموال  ضخ  على  تساعد  واألسرية،10-  الفردية 
اإلقتصاد  عجلة  تحريك  وبالتالى  والشراء  البيع  حركات  وتنشيط 
اإلستفادة  تعظيم  على  تعمل  الكساد.11-  حجم  وتقليل  القومى 
تنمى  المناسبة،12-  التكنولوجيا  وإستخدام  المحلية  الخامات  من 
نشاط إعادة التصدير ونشر القيم الصناعية اإليجابية فى المجتمع 
السكانية  التنمية  إستراتيجية  تحقيق  فى  تساهم  المصرى،13- 
والتعليمية وتحسين نوعية اإلنسان المصرى وعدم إهدار التكاليف 
التى تم إنفاقها على الخريجين وتعظيم اإلستثمارمن أعمالهم،14- 
تساعدعلى زيادة قاعدة الضرائب على المستوى المحلى والقومى 
الناتج  إجمالى  تعظيم  فى  المساهمة  الطويل.15-  المدى   فى 
إجمالى  من   %65 بنحو  الخاص  القطاع  يساهم  حيث  المحلى 
 %15 نحو  الصغيرة  المشروعات  مساهمة  وتبلغ  المحلى،  الناتج 
من إجمالى الناتج المحلى.16- المساعدة فى عكس أنماط الهجرة 
النازحة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية حيث تصبح 
تغير  وبالتالى  للسكان  جاذبة  مناطق  تنميتها  بعد  الريفية  المناطق 
اإلسراع  وتحسينها.17-  المناطق  لهذه  الديموجرافية  الخصائص 
من عملية التكيف البنائى وتحسين عوائد الموارد الزراعية.18- 
تقليل اإلختالفات الدخلية فى المجتمعات الريفية من ناحية، وبين 

المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية من ناحية أخرى.

الي   )2001) العلمي والتكنولوجيا  البحث  أكاديمية  وتضيف 
ما سبقأن المشروعات الصغيرة تقومبدور هاًم فى إحداث التنمية 
الناتج  زيادة  إلى  الذييؤدى  اإلنتاج  زيادة  طريق  عن  اإلقتصادية 
من  وذلك  المحلية  التكنولوجيا  تطوير  إلي  تؤدي  كما  المحلى، 
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المجتمع،  لظروف  األمثل  اإلنتاج  ووسائل  أساليب  إبتكار  خالل 
طبقة  وخلق  التجارى،  بالميزان  الخلل  إصالح  فى  والمساهمة 
التى  األدوار  أهم  من  أن  كما  والمنظمين،  األعمال  رجال  من 
الوضع  على  المباشر  تأثيرها  الصغيرة  المشروعات  بها  تقوم 
واإلنفاق  والدخل  والتكلفة  العائد  حيث  من  للدولة  اإلقتصادى 
المحلى  والناتج  واإلستيراد  والتصدير  واإلستهالك  واإلدخار 
والنشاط اإلقتصادى، كما أن لتلك المشروعات تاثيراً على الوضع 
النسق اإلجتماعى، وإحداث  تغيير وتطوير  اإلجتماعى من حيث 
اإليجابى  التأثير  خالل  من  المجتمع  نسيج  فى  إيجابية   تغييرات 
المجتمع، وذلك  وآليات وأدوات وسلوكيات  الفاعل على عالقات 
قيمة  من  بالتحول  وعالقته  وأشكاله  السائد  اإلنتاج  نمط  بتغيير 
وتحقيق  البطالة  على  القضاء  وأيضاً  الصناعة،  إلى  الزراعة 
للفرد،  التشغيلية  والمهارة  المهنى،  واإلحتراف  العمالة،  إستقرار 
ومن ثم تؤثر تلك المشروعات على هيكل ونسق العادات والتقاليد 
التكامل  تحقيق  على  المشروعات  تلك  تعمل  كما   ، واألعراف 
وإختالفه  اإلنتاج  لتنوع  نظراً  الجغرافية  األقاليم  بين  اإلجتماعى 
ومجاالت  فرصاً  المشروعات  هذه  تخلق  كما  االقاليم،  هذه  بين 
عمل تعمل على شغل الفكر والوقت ومعالجة أسباب التوتر والقلق 
وعدم اإلستقرار، كما تعمل على تنمية  عالقات اإلرتباط بالعمل، 
بعنصر  اإلحساس  وزيادة  الوعى  تنمية  و  الحياة  نمط  وتحسين 

الزمن، والحاجة إلى التجديد والتطويرواإلبداع واإلبتكار.

أن  أيضا   )2001( وأبوحسين  اإلمام  يري  الصدد  هذا  وفي 
الصناعات  إليها  تحتاج  وسيطة  تتيح سلعاً  الصغيرة  المشروعات 
الصناعية،  التنمية  فى  فعال  بدور  تساهم  مما  وتكملها  الكبيرة 
من  وذلك  المهرة  العمال  من  عريضة  قاعدة  تكوين  فى  وتسهم 
خالل التدريب وصقل المهارات الفنية، والتنظيمية واإلدارية، كما 
تعمل على تنمية وإستغالل موارد البيئة المحلية، ومعالجة العجز 
فى ميزان المدفوعات بتوفير سلع تحل محل السلع المستوردة أو 
من خالل توفير سلع تصديرية قادرة على المنافسة، وتساعد على 
خلق مجال خصب إلجتذاب وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها 
إيجابياً، وتحقق األمن الغذائى والكسائى نظراً إلرتباطها إرتباطاً 
إحداث  المشروعات على  تلك  اليومية، وتعمل  بالحاجات  مباشراً 
والحضريه   الريفية  المناطق  تغطى  حيث  التنمية  في  التوازن 
الدافع  لنمو  كبيرة  فرصة  تمنح  كما  الصحراوية،  والمجتمعات 
الشخصى، وتعمل على التكامل مع المشروعات الكبيرة، وتساعد 
على توسيع نطاق السوق الدولية أمام المصنوعات المصرية، كما 
تساعد على زيادة الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة بتوفير 
الشعبية  المشاركة  مستوى  رفع  على  وتعمل  منتجة  عمل  فرص 
فى تنمية اإلقتصاد القومى، و تساهم فى الحد من مشكلة البطالة ، 
وتساهم فى التوطن بالمواقع الجديدة، وتعمل على إنتشار الوعى 

الصحى، وتساعد على خدمة األسواق المتخصصة والمحدودة.

ويري الصوص )2010( أن المردود االجتماعي للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في إحداث التنمية تتمثل في خفض معدالت 
الفقروالبطالة ؛وإشراك المرأة في العملية اإلنتاجية حيث توفر لها 
االستقالل االقتصادي، كما تلعب دورا في تحفيز المشاركة الشعبية  
في بناء االقتصاد الوطني؛ وتوفيرالفرص للمواطنين للحصول على 
المأكل  الذي يساعدهم في توفير االحتياجات األساسية من  الدخل 
والملبس والخدمات الصحية والتعليمية ،وتقضي علىأسباب الجريمة 
وأعمال العنف ،وتخلق مجتمعا أكثر أمانا واستقرارا، وتعمل على 
تحقيق العدالة في توزيع الثروة ،والتنمية االجتماعية المتوازنة بين 
مختلف فئات السكان، وتعتبرعامل امساعًدا لالستقراراالجتماعي.

المشروعات  ومردودات  وأثار  طبيعة  إستجالء  وعند 
المرتبطة والمحددة إلدراك  الصغيرة ومتناهية الصغر والعوامل 

المشروعات من خالل  الشباب من هذه  األعمال  واستفادة رجال 
فقد  الصلة،  ذات  العلمية  واألبحاث  التطبيقية  الدراسات  نتائج 
بعض  عن  دراسة  في    )1999( وأحمد  عبدالمقصود  وجد 
شباب  لمشروعات  واالقتصادية  االجتماعية  واآلثار  الجوانب 
الخريجين بمحافظة أسيوط  علي عينة قوامها 835 شاب أن أهم 
للفرد،  االجتماعية  المكانة  هي:رفع  اإليجابية  االجتماعية  اآلثار 
واكتساب  النفس،  على  واالعتماد  الفراغ،  وقت  من  واالستفادة 
المشاريع،  إنشاء  فى  الخبرة  واكتساب  القرار،  اتخاذ  فى  الخبرة 
واكتساب حرفة معينة، واكتساب خبرة فى الحصول على قروض، 
بالنسبة  أما  للفرد،  اإلنتاجى  السلوك  وتنمية  باألسرة،  واالهتمام 
أحوال  عن  رضائهم  عدم  غالبيتهم  أبدت  فقد  االقتصادية  لآلثار 
مشروعاتهم  حيث يقل الدخل الشهرى من المشروع لغالبيتهم عن 
المشروع،  نفقات  كل  يغطى  ال  الدخل  هذا  أن  كما  جنيه،   300
ويقوم معظمهم  بتسويق منتجاتهم داخل منطقة المشروع أو داخل 
المحافظة ،هذا ويواجه كثير منهم مشكالت تسويق المنتجات من 
على  الطلب  وضعف  التجار  واستغالل  األسعار  انخفاض  حيث 
وجود  وعدم  المنافسة  وصعوبة  النقل  تكاليف  وارتفاع  المنتجات 
المعرفة  وعدم  السوق  فى  وكثرته  المنتج  وركود  للتوزيع  منافذ 

الكافية بمنافذ التوزيع.

واالقتصادي  االجتماعي  المردود  عن  دراسة  وفي 
للمشروعات  الممولة من صندوق التنمية المحلية في بعض قري 
محافظة الغربية وجد أحمد )2006( ان مشروعات الصندوق قد 
حققت مردودا اقتصاديا ملموسا للمستفيدين تمثل  في زيادة دخل 
االسرة، الميل لالدخار، انخفاض معدل البطالة في االسرة، زيادة 
نسبة ملكية االجهزة الكهربائية  والمنزلية، كما حققت المشروعات 
مردودا اجتماعيا تمثل في زيادة درجة المشاركة في المشروعات 
التنموية، واالستفادة من وقت الفراغ، وارتفاع المكانة االجتماعية 
واالنتماء  الجماهيري،  األعالم  لوسائل  والتعرض  للمستفيدين، 

للمجتمع المحلي، والطموح الشخصي.

 “ بـ  المعنونة  دراستها  في   )2013  ( اإلمام  أوضحت  لقد 
بعض أثار المشروعات المولدة للدخل الممولة بقروض الصندوق 
اإلجتماعى للتنمية الموجهة للمرأة الريفية بمحافظة الدقهلية” – أن 
البطالة  مشكلتي  محاربة  فى  كبير  دور  لها  الصغيرة  الصناعات 
والفقر والتخفيف عن كاهل الحكومة فى تشغيل شباب الخريجين، 
استفدن  قد  الدراسة  عينة  المبحوثات  جميع  أن  إلي  توصلت  كما 
الصندوق  من  الممولة  مشروعاتهن  من  واجتماعيا  إقتصاديا 
االجتماعي للتنمية، وأن متغيرات  قيمة القرض، وتشجيع االسرة، 
ودرجة  الدافعية لتنفيذ المشروع، ودرجة مزايا القرض ، والحالة 

الزواجية ترتبط معنويا بدرجة االستفادة من هذه المشروعات.

االقتصادية  اآلثار   )2010( وآخرون  لبن  دراسة  تناولت 
للتنميةمحافظة   االجتماعي  الصندوق  لمشروعات  واالجتماعية 
اجمالي  من   %82,5 نحو  أن  فيها  النتائج  أهم  وكانت  الشرقية، 
أهم  وكانت  متوسطة،  بدرجة  ناجحة  مشروعاتهم  كانت  العينة 
اآلثاراالجتماعية التي تحققت نتيجة تنفيذ المشروعات هي: زيادة 
االعتماد علي الذات بما يحقق االمن االقتصادي للفرد والمجتمع،  
وزيادة التكافل االجتماعي ومايضفيه من قيمة للمجتمع، والتخفيف 
المجتمع، وإعالء  سلبية علي  آثار  وماتخلفه من  البطالة  من حدة 
قيمة التعاون بين الناس، وزيادة الترابط بين أفراد المجتمع، وزيادة 
التعليم  االنفاق علي  وتحسين  االجتماعية،  المنظمات  مع  التعاون 

والصحة، ثم زيادة الوعي بقيمة العمل كضرورة لتحقيق الذات.

واالقتصادى  االجتماعي  التقييم  عن  دراسة  إجراء  وعند 
والبحيرة  المنيا  محافظتى  ريف  في  الصغيرة  للمشروعات 
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والممولة من الصندوق االجتماعى للتنمية علي عينة من أصحاب 
من   %37.72 أن   (2003( أبوالعزائم  وجد  فقد   ، المشروعات 
أصحاب المشروعات فى العينة كانت درجة استفادتهم االجتماعية 
االقتصادية  الربحية  المتوسط،وأن متوسط  أقل من  المشروع  من 
للمشروعات الصغيرة بلغت حوالى 36.6%، أما بالنسبة لما يخص 
أثرالمشكالت التى تواجه المشروعات الصغيرة فقد اتضح أن تعدد 
المشكالت التى تواجه المشروعات الصغيرة الريفية يضعف من 
فرص تحقيق األهداف المتوقعة، وتتمثل هذه المشكالت فى عدم 
ارتفاع  إلى  باإلضافة  التصنيع  المستخدمة فى  الخام  المواد  توافر 
والضمانات  المدربة،  العمالة  من   كل  توافر  وعدم  أسعارها، 
وتعقيد  القروض،  على  الفائدة  أسعار  ارتفاع  عن  فضال  الكافية، 

اإلجراءات، وقصر فترة السماح، وبيروقراطية الموظفين.

العوامل  على  التعرف   )2010( على  دراسة  واستهدفت 
االجتماعية  و  التنموية  االثار  بعض  على  المؤثرة  و  المرتبطة 
محافظة  قرى  ببعض  الصغيرة  للمشروعات  االقتصادية  و 
تواجه  التى  المشكالت  على  التعرف  إلي  باالضافة   ، المنوفية 
المشروعات  من   %44 أن  النتائج  وأوضحت  المشروعات،  هذه 
تحقق درجة متوسطة من االثار التنموية االجتماعية واالقتصادية 
المحلى، ووجد ان هناك عالقات ارتباطية معنوية  المجتمع  على 
موجبة بين االثار التنموية االقتصادية و االجتماعية للمشروعات 
الصغيرة  و بين كال من مستوى المنظمات االجتماعية و مستوى 
المشكالت  اهم  .أما  بالقرية  االساسية  المرافق  حالة  و  المعيشة 
التى واجهت المبحوثيين قبل تنفيذ مشروعاتهم هى طول و تعقد 
المطلوبة  الضمانات  وكثرة  القرض  على  الحصول  اجراءات 
وكانت اهم المشكالت التى واجهها المبحوثين اثناء التنفيذ االرتفاع 
التسويق  اما فى مرحلة   , المشروع  تكلفة مواد خام  المستمر فى 
يواجه المبحوثين  مشكلة ضعف الطلب على المنتجات فى السوق .

وفي دراسة عن بعض اآلثاراالجتماعية واالقتصادية والبيئية 
الناجمة عن تنفيذ المشروعات التنموية الممولة بقروض صندوق 
التنمية المحلية الموجهة للمرأة الريفية بمحافظة الفيوموجد هيكل 
(2007( أن هناك فروق جوهرية بين منفذات هذه المشروعات 
وجد  اآلثاراالحتماعية،  فمن حيث   ، المنفذات  غير  من  وغيرهن 
أن هناك فروق معنوية في متغيرات: عدد أفراد األسرة العاملين 
وعدد  األسرة،  أفراد  عالج  وطرق  المسكن،  وحالة  بالمشروع، 
أفراد األسرة المتعطلين عن العمل، ودرجة المشاركة  فى اتخاذ 
وجود  تبين  االقتصادية   اآلثار  حيث  ومن  األسرية،  القرارات 
فروق معنوية في متغيرات: الدخل السنوى الكلى لألسرة، وحيازة 
لوحظ   كما  المزرعية،  اآلالت  وحيازة  المزرعية،  الحيوانات 
متغيري  درجات  بين  البيئية  لآلثار  بالنسبة  معنوية  فروق  وجود 
المحافظة على  البيئة، واالتجاه نحو  المشاركة فى أنشطة صيانة 
طردية  عالقةارتباطية  هناك  أن  عن  النتائج  أسفرت  كما  البيئة. 
بين عمر المشروع وكل من حالة المسكن ودرجة المشاركة فى 
اتخاذ القرارات األسرية وعدد أفراد األسرة العاملين فى المشروع 
وكذلك وجود عالقة  إجتماعية(  )متغيرات  األسرة  وطرق عالج 
ارتباطية طردية بين عمل المشروع وكل من الدخل السنوى الكلى 
وأيضا  إقتصادية(   المزرعية)متغيرات  الحيازة  وحجم  لألسرة 
وجود عالقة ارتباطية طردية بين عمر المشروع وكل من درجة 
المحافظة على  البيئة، واالتجاه نحو  المشاركة فى أنشطة صيانة 

البيئة)متغيرين بيئيين(.

بدراسه   )2015( والحسينى  بازينة  من  كل  قامت  وقد  هذا 
عن االستفادة االجتماعية واالقتصادية لتنفيذ الريفيين المشروعات 
مشروعات  بها  مقام  ادارية  مراكز  خمسة  اكبر  في  الصغيرة  
كفر  بمحافظة  للتنمية  االجتماعى  الصندوق  من  مموله  صغيرة 

الشيخ ، وتبين من نتائج هذه الدراسة أن 81.2% من المبحوثين 
يقعون فى فئة االستفادة االجتماعية المرتفعة، بينما يقع56.4% من 
المبحوثين فى فئة االستفادة االقتصادية المرتفعة، كما توجد عالقة 
معنوية طردية بين درجة االستفادة االجتماعية لتنفيذ المشروعات 
الصغيرة وبين كل من توافر خدمات المنظمات المحلية، والمشاركة 
االجتماعية غير الرسمية، واالتجاه نحوالعمل الحر، والرضا عن 
عكسية  معنوية  العالقة  كانت  بينما  المشروع،  تشغيل  جوانب 
وان  الصغيرة،  المشروعات  مشكالت  من  المعاناة  درجة  لمتغير 
مجتمعة  الدراسه  شملتها  التى  عشر  االربعة  المستقلة  المتغيرات 
االجتماعية،  االستفادة  فى  الكلى  التباين  من   %39.1 نحو  تفسر 
االستفادة  درجة  بين  أيضا  طردية  معنوية  عالقة  وجدت  كما 
من  كل  وبين  الصغيرة  للمشروعات  الريفيين  لتنفيذ  االقتصادية 
الحيوانية لالسرة،  والحيازة  الزراعية لالسرة،  الحيازه االرضية 
العمل  نحو  واالتجاه  المحلية،  المنظمات  خدمات  توافر  ودرجة 
المشروع،بينما  تشغيل  جوانب  عن  القرض،والرضا  الحر،وقيمة 
كانت العالقه عكسيه لمتغيرات حجم االسرة، وعدد االبناء فى سن 
التعليم ،ودرجة المعاناه من مشكالت المشروعات الصغيرة، ولقد 
الدراسه  شملتها  التى  عشر  االربعة  المستقلة  المتغيرات  فسرت  
متغيراالستفادة  درجات  فى  الكلى  التباين  من   %50.1 مجتمعه 
االقتصادية، وأبانت نتائج الدراسة ان اهم اسباب عزوف الريفيين 
عن تنفيذ المشروعات الصغيرة تتمثل بالترتيب علي صغر قيمة 
القرض التى تقدمها الجهات المانحه، وتعقيد االجراءات االدارية 
الالزمة القامة المشروع، وارتفاع الفوائدعلى القروض، وان اهم 
الصغيره  المشروعات  تنفيذ  بعد  الريفيين  تواجه  التى  المشكالت 
االنتاج  ومستلزمات  اسعارالخامات  ارتفاع  الترتيب:  على  كانت 
الالزمة لتشغيل المشروعات، وركود حركة السوق، وعدم تغطية 

القرض لتكاليف المشروع.

الريفيات  اتجاه  على  المؤثرة  العوامل  بعض  دراسة  وعند 
فى  منها  عامل  كل  إسهام  ودرجة  الصغيرة  المشروعات  نحو 
تفسير التباين في هذه اإلتجاهات ببعض قرى محافظتى المنوفية 
والغربية، وجدتدرية خيرى وآخرون(2000( أن السن المتوسط 
األسرى  واالستقرار  المرتفع،  التعليم  ومستوى  للمبحوثات، 
اإلعالم،  لوسائل  والتعرض  التغيير،  بوكالء  الدائم  واالتصال 
على  والقدرة  المشروع،  عن  والرضا  االجتماعية،  والمشاركة 
إيجابية  تكويناتجاهات  علي  محفزة  عوامل  المستقبلى،  التخطيط 
للريفيات نحو حيازة المشروعات الصغيرة،وتبينأن أهم المعوقات 
التى تواجه الريفيات الحائزات لمشروعات صغيرة تتمثل فى تقديم 
الفائدة،  أسعار  وارتفاع  القروض،  على  للحصول  قوية  ضمانات 
وقلة نسبة القروض الممنوحة، وتعدد نفس نوع المشروع بالقرية 

الواحدة.

المشروعات  عليها  تقوم  التي  الركائز  عن  دراسة  وفي 
عملية  فى  للتنمية  االجتماعى  الصندوق  من  الممولة  الصغيرة 
هذه  تواجه  التى  والمعوقات  والمشكالت  المستدامة،  التنمية 
قرى مركزي  بعض  من  عينة عشوائية  علي  وذلك  المشروعات 
دكرنس والمنزلة بمحافظة الدقهلية، وجد سليمان) 2003( أن من 
الدراسة  للمشروعات بمجتمع  التنظيمية واإلدارية  المحددات  أهم 
بالتأمينات،  المتعلقة  وتلك  التراخيص،  استخراج  صعوبة  هى 
والكهرباء،  المياه  أسعار  وارتفاع  األساسية،  البنية  مالئمة  وعدم 
األسعار،  تأثرتبتذبذب  فقد  والتكنولوجية  اإلنتاجية  المحددات  أما 
عليها،  الحصول  وصعوبة  اإلنتاج،  مستلزمات  جودة  وانخفاض 
حين  فى  المدربة،  العمالة  توافر  وعدم  العمال،  أجور  وارتفاع 
الفائدة  سعر  ارتفاع  في  للمشروعات  التمويلية  المحددات  تمثلت 
السماح  فترات  وقصر  الضمانات،  فى  والمغاالة  القروض،  على 
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والسداد للفروض، وتأخر اإلجراءات وتعقيدها، كما كان من أهم 
المحددات التسويقية صعوبة التسويق وارتفاع تكلفة المنتج وعدم 

استقرار األسواق.

بموضوع  والمتعلقة  السابقة  الدراسات  وباستعراض  تعقيب: 
الدراسة وما احتوته من نتائج يمكن االستفادة منها في:

أوال: بناء مقياس لدرجة المردوداتالتنموية الكليةمن المشروعات 
متناهية الصغر لرجال االعمال - وهو متغير مركب مكونمن 
المردود  ب(  االقتصادي،  المردود  :أ(  هى  مردودات  ثالثة 

االجتماعي، ج( المردود النفسي )الرضا النفسي(. 

ثانيا: التعرف علي بعض العوامل المرتبطة والمحددة )المستقلة( 
لدرجة استفاده رجال االعمال من المردود التنموي ومكوناته 

والمتمثلة في:

المبحوث،  اسرة  حجم  المبحوث،3-  تعليم  المبحوث،3-  سن   -1
4- التسهيالت المعيشيه،5- الحيازة الزراعية، 6- االمتالكية 
عن  الرضا   -8 المحلى،  للمجتمع  االنتماء   -7 الحيوانية، 
التفرغ  المخاطرة،10-  من  التخوف   -9 المحلى،   المجتمع 
للمشروع، 11- السعة المكانية للمشروع، 12- قيمة القرض 
التمويلى،13- القيمة االستثمارية للمشروع ، 14- الرضا عن 
جوانب تشغيل المشروع، 15- درجة المعاناه من المشكالت.

ثالثا: الفروض البحثية:
صيغت  البحث  الهداف  ووفقا  النظرى  االطار  خالل  من 

الفروض البحثية التالية :

متغير  كل  بين  معنوية  ارتباطيه  عالقه  توجد  األول:  الفرض   -
من المتغيرات المستقلة اآلتية: سن المبحوث،وتعليم المبحوث، 
والحيازة  المعيشيه،  والتسهيالت  المبحوث،  اسرة  وحجم 
المحلى،  للمجتمع  الحيوانية،واالنتماء  واالمتالكية  الزراعية، 
المخاطرة،  من  والتخوف  المحلى،  المجتمع  عن  والرضا 
القرض  وقيمة  للمشروع،  المكانية  للمشروع،والسعة  والتفرغ 
التمويلى، والقيمة االستثمارية للمشروع، والرضا عن جوانب 
تشغيل المشروع، ودرجة المعاناه من المشكالت كل على حدة 
المردود االيجابي(  المردود )تحقيق  وبين درجة االستفادة من 

االقتصادي للمشروع.

- الفرض الثانى: ترتبط المتغيرات المستقله فى النموذج التحليلى: 
المبحوث،  اسرة  وحجم  المبحوث،  وتعليم  المبحوث،  سن 
واالمتالكية  الزراعية،  والحيازة  المعيشيه،  والتسهيالت 
المجتمع  عن  والرضا  المحلى،  للمجتمع  واالنتماء  الحيوانية، 
للمشروع،  والتفرغ  المخاطرة،  من  والتخوف  المحلى، 
والقيمة  التمويلى،  القرض  وقيمة  للمشروع،  المكانية  والسعة 
االستثمارية للمشروع، والرضا عن جوانب تشغيل المشروع، 
المعاناه من المشكالت مجتمعه ارتباطا متعددا معنويا   ودرجة 

بدرجة االستفادة من المردود االقتصادي للمشروع.

سن  المستقله  المتغيرات  من  متغير  كل  يسهم  الثالث:  الفرض 
المبحوث، وتعليم المبحوث، وحجم اسرة المبحوث، والتسهيالت 
المعيشيه، والحيازة الزراعية، واالمتالكية الحيوانية، واالنتماء 
للمجتمع المحلى، والرضا عن المجتمع المحلى، والتخوف من 
للمشروع،  المكانية  والسعة  للمشروع،  والتفرغ  المخاطرة، 
للمشروع،  االستثمارية  والقيمة  التمويلى،  القرض  وقيمة 
من  المعاناه  ودرجة  المشروع،  تشغيل  جوانب  عن  والرضا 
درجة  فى  الكلي  التباين  تفسير  فى  معنويا  اسهاما  المشكالت، 

االستفاده من المردود االقتصادي للمشروع.

- الفرض الرابع: توجد عالقه ارتباطيه معنوية بين كل متغير من 
الذكر كل على حدة  سالفة  الخمسة عشرة  المستقلة  المتغيرات 

وبين درجة االستفاده من المردود االجتماعيللمشروع.

عشرة  الخمسة  المستقله  المتغيرات  ترتبط  الخامس:  الفرض   -
سالفة الذكرفى النموذج التحليلى مجتمعه ارتباطا متعددا معنويا 

بدرجة االستفاده من المردود االجتماعي للمشروع.

- الفرض السادس: يسهم كل متغير من المتغيرات المستقله الخمسة 
فى  الكلي  التباين  تفسير  قفى  معنويا  الذكراسهاما  عشرة سالفة 

درجة االستفاده من المردود االجتماعي للمشروع..

- الفرض السابع: توجد عالقه ارتباطيه معنوية بين كل متغير من 
حدة  على  الذكركل  سالفة  عشرة  الخمسة  المستقلة  المتغيرات 

وبين درجة االستفاده من المردود النفسي للمشروع.

- الفرض الثامن:ترتبط المتغيرات المستقله الخمسة عشرة سالفة 
من  االستفاده  معنويابدرجة  متعددا  ارتباطا  الذكرمجتمعه 

المردود النفسي للمشروع.

- الفرض التاسع:يسهم كل متغير من المتغيرات المستقله الخمسة 
الكلي فى  التباين  تفسير  الذكر اسهاما معنويا فى  عشرة سالفة 
درجة االستفاده من المردود النفسي )الرضا النفسي( للمشروع.

متغير  كل  بين  معنوية  ارتباطيه  توجد عالقه  العاشر:  الفرض   -
من المتغيرات المستقلة الخمسة عشرة سالفة الذكركل على حدة 

وبين درجة االستفاده من المردود التنموي الكليللمشروع.

- الفرض الحادى عشر: ترتبط المتغيرات المستقله الخمسة عشرة 
سالفة الذكرفى النموذج التحليلى مجتمعه ارتباطا متعددا معنويا 

بدرجةاالستفاده من المردود التنموي الكلي للمشروع.

المستقله  المتغيرات  متغير من  يسهم كل  الثانى عشر:  الفرض   -
التباين  تفسير  فى  معنويا  اسهاما  الذكر  سالفة  عشرة  الخمسة 
الكلي فى درجة االستفاده من المردود التنموي الكلي للمشروع.

األسلوب وإجراءات البحث                                                   

والطريقة  البحث،  وعينة  منطقة  علي  الجزء  هذا  ويشتمل 
العلمية وجمع البيانات ، وقياس متغيرات البحث، وأدوات التحليل 
اإلحصائي .                                                                                                                           

-منطقة البحث )الشاملة والعينة(:                                                                                                           
- أجرى هذا البحث بمحافظة كفر الشيخ، تأصيال لمبدأ الجامعة 
الدراسة  وأجريت  المحلية  والبيئة  المحلي  المجتمع  لخدمة 

الميدانية على ثالث مراحل:

متناهية  مشروعات  عليها  مقام  اداريه  مراكز  اختيارثالثة  تم   -
المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  من  مموله  الصغر 
التى  العشره  المراكز  بين  من  الصغر  ومتناهية  والصغيره 
كفرالشيخ،  هي:  المراكز  وهذه  المحافظة،  عليها  تشتمل 

ودسوق، وسيدي سالم.

- تم اختيار قريتين من كل مركز بطريقه عشوائيه :قريتي مسير 
الشهداء،  شباس  الشيخ،وقريتي  كفر  مركز  من  واريمون 
وشابه من مركز دسوق،وقريتي سد خميس والقصابى  من 

مركز سيدى سالم .

تنميه  جهاز  قروض  من  المستفيدين  عدد  حصر  وتم 
والبالغ  الصغر  ومتناهية  والصغيره  المتوسطة  المشروعات 
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عددهم7250 مستفيد في كشوف إلعداد االطار العيني للدراسة، 
وتم اختيارعينه عشوائيه طبقية ذات توزيع متناسببقرى الدراسة 
ومورجان،  كرجسي  جدول  باستخدام  مبحوثا   365 بلغمقدارها 
واسفر االختيار عن75 مبحوثا من  قرية مسير،و123مبحوثا من 
من  مبحوثا   30 الى  باالضافه  الشيخ،  كفر  مركز  اريمون  قرية 
كل من قريتي شباس الشهداء وشابه بمركز دسوق، واخيرا 77 
مبحوثا من قرية سد خميس، و30من قرية القصابى بمركز سيدى 

سالم .

–منهج الدراسة وجمع البيانات:
إعداد  تم  ثم  بالعينة،  االجتماعي  المسح  طريقة  استخدام  تم 
المقابلة  بواسطة  المطلوبة  البيانات  لتجميع  استبيان   استمارة 
من  مبحوثا  على30  لها  المبدئي  االختبار  إجراء  بعد  الشخصية، 
قريةابو مندور- مركز دسوق،  وبناء على نتيجة االختبار المبدئي 
وتعديل  االسئلة  بعض  صياغة  إعادة  تم  فقد  االستبيان  الستمارة 
وتم جمع  النهائية،  في صورتها  االستمارة ووضعها  بنود  بعض 
م،    2017 وديسمبرعام  ونوفمبر  أكتوبر  شهور  خالل  البيانات 
الحاسوب  وإدخالها  وترميزها   وتفريغها  البيانات  مراجعة  تم  ثم 

لتحليلها إحصائيا.

- قياس المتغيرات البحثية:                                                                                                        
وفيما يلي وصفا موجزا لطريقة قياس المتغيرات البحثية :

أوال- المتغيرات المستقلة: 
1- سن المبحوث: تم قياسه بعدد  سنوات سن المبحوث منذ ميالده 
حتى وقت اجراء البحث، وتراوحت أعمار المبحوثين مابين 
21 الي 57 سنة ،وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغير 38,2 

سنة بانحراف معياري قدره 7,64سنة.

الرسمي  التعليم  سنوات  بعدد  قياسه  وتم  المبحوث:  تعليم   -2
تم  البيانات،وقد  تاريخ جمع  اجتازهاالمبحوثبنجاح حتي  التي 
ترجيح مستوى من يقرأ فقط بسنتين، ويقرأ ويكتب4سنوات، 
وتراوحت سنوات تعليم المبحوثين مابين2إلي 16سنة، وبلغ 
بانحراف  سنة،   12,14 المتغير  لهذا  الحسابي  المتوسط 

معياري قدره4,4سنة.  

3- حجم اسرة المبحوث : وتم قياسه بإجمالى  عدد أفراد األسرة 
الذين يعيشون مع المبحوث في وحدة معيشية واحدة، وتراوح  
عدد أفراد االسرة مابين 3إلي 8 أفراد، وبلغالمتوسط الحسابي 

لهذا المتغير4,79 فرد بانحراف معياري قدره  1,17فرد.

4- التسهيالت المعيشة: يقصد بها درجة اقتناء األجهزة  الحديثة 
بدورها  تعكس  والتي  العصرية،  المعيشية  والتسهيالت 
بسؤال  وقيست  والثقافية،  والمعرفية  االقتصادية  المستويات 
المبحوث عن المقتنايات الموجودة لديأسرته، وقد أعدت قائمة 
بأكثر االجهزة استخداما، والتي انطوت علي :راديو، غسالة 
بوتاجاز  وأسود)،   )أبيض  عادي  تليفزيون  )يدوية(،  عادية 
بالغاز،  فرن  عادية،  ثالجة  مطبخ،  شفاط  )مسطح)،  عادي 
غسالة  خالط،،مروحة،  كمبيوتر،  مسجل،  كهربائية،  مكواة 
بوتاجاز  ألوان،  تليفزيون  ماكينة خياطة،  اوتوماتيك،  نصف 
كهربائي، كبة، سخان مياه،مبرد، غسالة اوتوماتيك ، شاشة 
عرض، دش، ثالجة، الب توب، جهاز تكييف، تليفون،سيارة 
قيمهاجمعا  وجمعت  بأسعارها  االجهزة  مالكي،ورجحت 
جنيه،  باأللف  المعيشة  التسهيالت  قيمة  عن  للتعبير  جبريا 
المتوسط  وبلغ  جنيه،  مابين40إلي180ألف  القيم  وتراوحت 
الحسابي لهذا المتغير111,15ألف جنيه، وبانحراف معياري 

قدره 35,41ألف جنيه.

5- الحيازه الزراعيه :يقصد بها جملة المساحه االرضيه المزرعيه 
بالقيراط التى تحوزها  اسرة المبحوث وتقوم بزراعتها وقت 
الزراعيه   الحيازات  مساحات  الدراسه.وتراوحت  اجراء 
لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ  قيراط،   48 إلي  صفر  مابين 
المتغير21,29قيراط بانحراف معياري قدره  10,65 قيراط

الحيونات  عدد  باجمالى  قياسها  :تم  الحيوانية  -االمتالكية   .6
الدراسه  اجراء  المبحوثوقت  اسرة  تمتلكه  الذي  المزرعية 
بقر-  –عجول  كبير  بقر  جاموس-  كبير–عجول  )جاموس 
والسائدة  المتوسطة  النقدية  بالقيمة  مرجحة  ماعز(   – أغنام 
في منطقة الدراسة لسعر الحيوان (باأللف جنيه(،  وتراوحت 
قيمة الممتلكات الحيوانية مابين صفر إلي 75 ألف جنيه، وبلغ 
بانحراف  جنيه  ألف  المتغير44,78  لهذا  الحسابي  المتوسط 

معياري قدره  10,89  أف جنيه.

عبارات  بأربعة  قياسها  تم  المحلى:  للمجتمع  االنتماء  -درجة   7
تبين: درجة تغير احساس المبحوث بمشاكل القرية بعد تنفيذه 
الرغبة  درجة  القرية،  مجتمع  عن  رضاه  درجة  للمشروع، 
القرية،   مصالح  علي  الحرص  درجة  بالقرية،  البقاء  في 
موافق،  غير  أو  محايد  أو  بموافق  االستجابات  وكانت  هذا 
وجمعت  الترتيب  على   1  ،2  ،3 رقمية  أوزانا  وأعطيت 
الدرجة  عن  لتعبر  عبارات   األربع  عن  المبحوث  درجات 
الكلية، وتراوحت درجاتاالنتماء للمجتمع المحلى مابين4إلي 
المتغير9,66 درجة  لهذا  الحسابي  المتوسط  12درجة، وبلغ 

بانحراف معياري قدره 2,64درجة.

قياسها ب 22عبارة  تم   : المحلى  المجتمع  الرضا عن  8- درجة 
فيها، من  يقيم  القريةالتي  المبحوث عن  تعبرعن درجةرضا 
اعضاء  بين  العالقات  وطبيعة  لالقامة،  مكان  كونها  حيث 
المشكالت  حل  فى  تعاونهم  ودرجة  المحلى،  المجتمع 
المجتمعيه المحليه، وفي درجة التكامل داخله، ونوع الخدمات 
االستجابات  وكانت  هذا  الحكوميه.  المصالح  تؤديها  التى 
براضي أو راضي لحد ما أو غير راضي، وأعطيت أوزانا 
رقمية 3، 2، 1 على الترتيب للعبارات االيجابية ، واالوزان 
عن  المبحوث  درجات  السلبية،وجمعت  للعبارات   3  ،2  ،1
االثنين وعشرين عبارة لتعبر عن الدرجة الكلية، وتراوحت 
إلي63 درجة،  المحلى مابين30  المجتمع  الرضا عن  درجة 
وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغير52,02 درجة بانحراف 

معياري قدره  8,24درجة.

الفتره  بطول  المتغير  هذا  قياس  تم   : المخاطرة  من  التخوف   -9
العمل  بدايه  بدون عمل حتى  التخرج  منذ  بالسنوات  الزمنيه 
إلي  مابين5  الزمنية  الفترة  أطوال  وتراوحت  بالمشروع، 
المتغير17,27سنة  لهذا  الحسابي  المتوسط  وبلغ  28سنة، 

بانحراف معياري قدره  5,68  سنة.

التفرغالذي  بمدي  قياسه  المشروع:تم  الدارة  التفرغ   -10
االستجابات:   وكانت  المشروع،  ألنشطة  يخصصهالمبحوث 
من  قليل  متفرغ   الوقت،  بعض  متفرغ  الوقت،  كل  متفرغ 
الوقت وأعطيت لها الدرجات 3، 2، 1علي التوالي. وتراوحت 
وبلغ  درجات،   3 1إلي  المشروعمابين  الدارة  درجةالتفرغ 
المتوسط الحسابي لهذا المتغير2,18 درجة بانحراف معياري 

قدره 0,79درجة.

الذى  المكان  مساحة  بها  يقصد  للمشروع:  المكانية  11-السعة 
السعة  وتراوحت  مشروعه،  نشاط  المبحوث  فيه  يزاول 
وبلغ  مربع،  120متر  15إلي  مابين  للمشروع  المكانية 
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بانحراف  مربع  المتغير66,46متر  لهذا  الحسابي  المتوسط 
معياري قدره 22,93متر مربع.

12-قيمة القرض التمويلى :تم قياسه باجمالي المبلغ الذى حصل 
عليه المبحوث من جهاز تنميه المشروعات الصغيره ومتناهية 
قيم  وتراوحت  سابقا(.  االجتماعي  الصندوق  )أو-  الصغر 
القروض التمويلية مابين 5 إلي 145ألف جنيه، وبلغ المتوسط 
الحسابي لها 61,7ألف جنيه بانحراف معياري قدره  28,71 

ألف جنيه.

قيمة  باجمالي  قياسها  للمشروع:تم  االستثماريه  13-القيمه 
الثابتةالمنفقة لتنفيذ المشروع ) مبانى-ارض – االستثمارات 
....- ومكاتب  أثاث   – مملوكة  نقل  وسائل   – وآالت  معدات 
20إلي  للمشروعاتمابين  االستثماريه  القيم  وتراوحت  الخ(، 
390 ألف جنيه، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغير128,85 

ألف جنيه بانحراف معياري قدره  69,59ألف جنيه.

14- درجة الرضاعن جوانب تشغيل المشروع: تم قياسها بدرجة 
تتعلق  بنود  خمسة  عن  الصغير  المشروع  صاحب  رضا 
الربح  المنتج،  بيع  سعر  حيث  الصغيرمن  المشروع  بتشغل 
من المنتج، طريقة التعامل مع المشترين، االجراءات المتبعة 
وكانت  هذا  المنتج،  لبيع  االسواق  توافر  ومدي  البيع،  في 
االستجابات براضي أو سيان أو غير راضي وأعطيت أوزانا 
المبحوث  درجات  وجمعت  الترتيب  على   1  ،2  ،3 رقمية 
الكلية، وتراوحت درجة  الدرجة  لتعبر عن  للخمس عبارات 
15درجة،  5إلي  المشروعمابين  تشغيل  جوانب  عن  الرضا 
وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغير10,15 درجة بانحراف 

معياري قدره  3,09  سنة.

درجة  تحديد  به  ويقصد   : المشكالت  من  المعاناه  15-درجة 
قد  التى  ومعوق  مشكلة   27 من  المشروع  صاحب  معاناة 
المحركة،  والطاقة  الخام،  المواد  بتوفير  وتتعلق  تواجهه 
والتسويق، والجوانب  النقل،  والتمويل، ومشكالت  والعمالة، 
االستجابات  وكانت  هذا  التدريبية،  والمشكالت  التنظيمية، 
بدرجة  أو  متوسطة،  بدرجة  أو  كبيرة،  بدرجة  متواجدة 
الترتيب  على   1  ،2  ،3 رقمية  أوزانا  وأعطيت  صغيرة،  
وجمعت درجات المبحوث للسبع وعشرين عبارة لتعبر عن 
الدرجة الكلية، وتراوحت درجة المعاناه من المشكالت مابين 
27إلي80درجة، وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المتغير53,12 

درجة بانحراف معياري قدره  13,44درجة.

قياس المتغيرات التابعه:
االستفاده من المردود التنموي الكلي: متغير مركب يتكون من 

ثالثة مكونات، تم قياسها كاآلتي:

بعشرة  وقيس  االقتصادي:  المردود  من  االستفادة  درجة   -1
على  طرأت  التى  االقتصادية  بالتغيرات  تتعلق  عبارات 
صاحب المشروع من حيث توفير فرص عمل لبعض افراد 
األسرة، والمساهمة في تحسين الوضعي المالي، والمساعدة 
االدخارية  القدرة  وزيادة  التسويقية،  الخبرات  زيادة  على 
لم  حاجيات  شراء  والمساعدةعلى  االستثمارية،  والفرص 
يستطع شرائها من قبل،  والمساعدة في االنفاق على اعضاء 
االبناء،  وتعليم  االسرة،  موارد  من  واالستفاده  االسره، 
واشباع االحتياجات االستهالكية، والتوسع في تطويرواجراء 
االستجابات عن كل عبارة  المشروع،وكانت  تحسينات علي 
على   1  ،2  ،3 وبأوزان  موافق  غير  أو  محايد  أو  بموافق 
عبارات  العشر  فى  المبحوث  درجات  وجمعت  الترتيب 

لتعبر عن الدرجة الكلية لقياس درجة االستفادة من المردود 
 30 إلي   10 من  النظري  مداها  تراوح  والتي  االقتصادي، 
درجة، هذا وقد تم اختبار ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا 

كرونباخ وبلغت قيمته 0,68

2- درجة االستفادة من المردود االجتماعي: مقياس مركب يتكون 
من تسعة أبعاد، تتكون من ستة وأربعين بندا تتعلق بالتغيرات 
التى طرأت وأدت إلى: أ( تنميه القدره على مساعدة الذات)5 
الروح  تنميه  ،ج(  بنود(  بالنفس)4  الثقه  تنمية  ب(  بنود(، 
المعنوية االجتماعيه )4 بنود(، د( تنميه االحوال األسرية )5 
بنود( ،هـ( تنميه القيم االيجابيه )5 بنود(، و( ارتفاع المكانه 
االجتماعيه )3 بنود(، ز( االسهام والمشاركه االجتماعيه )4 
بنود(،ح( تنميه الوعى )6 بنود(،ط(االصالح االجتماعي )8 
بنود(، وكانت االستجابة عن كل بند بتحقق أو تحقق بدرجة 
متوسطة أو تحقق بدرجة ضعيفة، وأعطيت األوزان 3، 2، 1 
على الترتيب، وجمعت درجات األربعة واالربعين بند لتعبر 
عن مقياسدرجة االستفادة من المردوداالجتماعيوالتي تراوح 
ثبات  تقدير  تم  وقد  إلي 138درجة،   46 من  النظري  مداها 
بنودالمقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغت قيمته 0,76

3- درجة االستفادة من المردود النفسي )الرضا النفسي(: وقيس 
مدي  عن  تعبر  عبارة  وعشرين  خمسة  من  يتكون  بمقياس 
تقدير واحترام من لهم مشروعات صغيرة، وتشجيع اآلخرين 
علي إقامة مشروعات، والشعور بالسعادة فى تحقيق عوائد، 
وتزايد القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت له ولآلخرين، 
والراحة النفسية فى عالقاته مع اآلخرين،  وارتفاع الدافعية 
اآلخر،  الرأى  وقبول  الحياة،  فى  واإلنجاز  الجاد  للعمل 
والمستقبل،وزيادة  الحياة  تجاه  والتفاؤل  بالبهجة  والشعور 
الترابط والعالقات االسرية، وتبادل النقاش وإبداء الرأى مع 
اآلخرين، والشعور بالطمأنينة وبناء عالقاتودية طيبة مع أفراد 
المجتمع، والتمتع بالحياة دون قلق أو اضطرابات. هذا وكانت 
أوزانا  وأعطيت  معارض  أو  سيان  أو  بموافق  االستجابات 
رقمية 3، 2، 1 على الترتيب وجمعت درجات المبحوث على 
النفسي  المردود  مقياس  عن  لتعبر  عبارة  وعشرين  الخمس 
والذي تراوح مداه النظري من 25 إلي 75 درجة - هذا وقد 
والذى  الفاكرونباخ  معامل  باستخدام  المقياس  ثبات  تقدير  تم 

بلغت قيمته 0,83.

هذا وقد تم جمع قيم المكونات الثالثة بعد معايرتها، وإيجاد المتوسط 
من  االستفادة  لدرجة  الكلية  الدرجة  عن  لتعبر  لها  الحسابي 
تائية   درجات  إلي  تحويلها  تم  ثم  للمشروع،  المردودالتنموي 
معياري  وبانحراف   ، درجة   50 مقداره  حسابي  بمتوسط 
لوصف  السالبة  اإلشارات  علي  للتغلب  وذلك   10 مقداره 

المتغير المركب ) االستفادة من المردود التنموي(.  

-أدوات التحليل االحصائي                                                       

والنسب  التكرارات  استخدام  االحصائي:تم  التحليل  أدوات  ج- 
لوصف  المعياري  واالنحراف  الحسابي  والمتوسط  المئوية 
لمعايرة  المعيارية  الدرجات  واسخدمت  البحثية،  المتغيرات 
لتكوين  وجمعها  القياس  وحدات  مختلفة  المتغيرات  بعض 
 (T-score( التائية  الدرجة  واستخدمت  مركب،  متغير 
للتغلب علي االشارات السالبة لوصف المتغير المركب وفق 

المعادالت اآلتية:

                             Txi  =  10*Zxi  +50
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المعيارى    للمتغير  المحسوبة   التائية  الدرجة  هي   Txi: أن  حيث 
Zxi،بانحراف معياري مقداره 10 درجات، وبمتوسط حسابى 

قدره 50 درجة.

 si/                             ZXi  = xi - xi 

 =Xi  ،  xi الحسابى،  المتوسط   = si المعيارى،  االنحراف   = 
مفردات  المتغير xi حيث أن : 

المحسوبة  المعيارية  الدرجة  Xi(1985هي  الرحمن،  . )عبد 
  Zxi للمتغير

واالنحدار  “بيرسون”،  البسيط  االرتباط  معامل  استخدم  كما   
الخطي المتعدد،الختبار الفروض وتحقيق أهداف البحث، واختبار 
)ف( الختبار معنوية النماذج االحصائية، كما استخدم اختبار “ت” 
للوقوف على معنوية معامل االنحدار، واتخذت الدراسة مستوي 
المحسوبة،  العالقات  معنوية  علي  للحكم  0,05كأساس  المعنوية 
.(SPSS( باستخدام  البيانات  لتحليل  اآللي  الحاسب  استخدم  وقد 

البرنامج االحصائي 

الفروض االحصائيىة:
بالنسبة  إليها  اإلشارة  السابق  البحثية  الفروض  والختبار 
في  إحصائية  فروض  الي  تحويلها  تم  فقد  االرتباطية،  للعالقات 

صورتها الصفرية، حيث تم اختبار كل منها كما يلي: 

Ho: ryx = 0

0Ha:ryx ≠

تأخذ  المتعددة  االنحدارية  للعالقات  االحصائية  الفروض  أما    
الشكل:

 2 =βHo :   β1= 3=……….= βk = 0β

Ha :   At least one of these )βi(  ≠ 0.     

النتائج ومناقشتها                                                                         

تمهيد : 
التنموية  المردودات  مستويات  البحث  نتائج  تستعرض 

االقتصادية واالجتماعية  والنفسية للمشروعات متناهية الصغر، 
باالضافة الي المتغير المركب من هذه المردودات، والتعرف علي 

أهم العوامل المرتبطة والمحددة لدرجة االستفادة منها. 

الكلي  التنموي  للمردود  المركب  المقياس  مكونات  وصف  أوال: 
للمشروعات متناهية الصغر:

إختص الهدف األول للدراسة التعرف على وصف مستويات  
لمقياس  والنفسيةالمكونة  واالجتماعية   االقتصادية   المردودات 
الصغر،  متناهية  للمشروعات  )المركب(  الكلي  التنموي  المردود 
وصفا  يلي  وفيما  التنموية،  للمردود  تكرارا  البنود  أهم  وسرد 

مختصرا لكل منها:-

1- درجة االستفادة من المردود االقتصادي للمشروعات متناهية 
الصغر:

توضح  والتي   )1( جدول  في  الواردة  النتائج  باستعراض 
االستفادة  درجة  لمتغير  وفقاً  للمبحوثين  والنسبي  العددي  التوزيع 
المتغير  هذا  لقيم  الفعلي  المدى  ان  االقتصادي،تبين  المردود  من 
تتراوح ما بين 10 إلي30 درجة بمتوسط حسابي مقداره 21,87 
المدي  تقسيم  مقداره4,74درجة،وعند  وانحراف معياري  درجة، 
 %  16,4 ان  منه  إتضح  تصاعديا،  مستوياتمتدرجة  ثالثة  الى 
االقتصادي  التنموي  منالمردود  االستفادة  كانت  المبحوثين  من 
لمشروعاتهم منخفض،بينما وقعنحو40% منالمبحوثين في مستوي 
االستفادة المتوسط، هذا وقد وقع 159مبحوثا يمثلون نحو %43,6 
من إجمالي المبحوثين في المستوي المرتفع لدرجة االستفادة من 
لعينة  المنوالي  المستوي   ( للمشروعات  االقتصادية  المردودات 

البحث(.

متناهية  المشروعات  غالبية  أن  تشيرإلي  النتائج  فإن  ،وعليه 
وبدرجة  متوسطة  بدرجة  اقتصادية  مردودات  تحقق  الصغر 
أجله  من  أنشيء  الذي  الهدف  بذلك   محققة   )%83,6( مرتفعة 
المشروعات  تنمية  بعده جهاز  للتنمية ومن  الصندوق االجتماعي 
الصغر.ويعرض جدول رقم )2)  المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
بنود  بعض  المستفيدين عن  والنسبي إلستجابات  العددي  التوزيع 
مردودات المشروعات متناهية الصغيرة والذي تبين منه أن أهم 
العمل  توفيرفرص  في  تمثلت  االقتصادية  المشروع  مردودات 
القدرات  وزيادة  التسويقية،  الخبرة  وزيادة  االسرة،  أفراد  لبعض 
االدخارية وفرص االستثمار، واكتساب خبرات تسويقية، والقدرة 

على شراء االحتياجات األساسية

جدول 1. التوزيع العددى والنسبي للمبحوثين وفقا لمتغير درجة االستفادة من المردود االقتصادي

النسبة المئوية )%(العددمستوى االستفادة

6016,4منخفض ) 10 : 16 )

14640,0متوسط ) 17 : 23 )

15943,6مرتفع ) 24 : 30 )

365100,0المجموع
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جدول 2. التوزيع العددي والنسبي إلستجابات الرجال األعمال عن بعض بنود مردودات المشروعات متناهية الصغيرة.

بعض بنود القياس
المتوسط معارضمحايدمؤيد

المرجح %ت%ت%ت
بعض بنود المردود االقتصادي

22962.710227.9349.42.53توفير فرص عمل لبعض افراداألسرة
27762.211030.1287.72.54ساعدني على زيادة الخبرة التسويقية
20455.912935.3328.82.47زيادة االدخار والفرص االستثمارية
19152.314238.9328.82.43القدرة على شراء احتياجاتياالساسية

13236.218570.54813.22.23ساعد المشروع على االستفاده من موارد االسره 
9826.821358.45414.82.12ساعد المشروع على تعليم االبناء 

6517.827475.1267.12.10ساهم المشروع في تحسين وضعي المالي 
5515.126973.74111.22.03ساعد المشروع االنفاق على اعضاء االسره

4412.128578.1369.92.02يحقق فائض مالى الشباع االحتياجات االستهالكية
5715.625369.35515.12.00تشجيع التوسع وتطوير المشروع

بعض بنود المردود االجتماعي
32288.2226219.82.82تقدير االخرين  واحترامهم لمكانة اسرتى
32087.7359.6102.72.84لجوءاألخرين لي طلبا للنصح والمشوره

230638824.14712.92.50التماسكبين أفراد االسره والتعاون مع الجيران
29881.64211.5256.82.74ازداد احترام االسره للعمل اليدوى الجاد

27775.95916.2297.92.67التاكيد على قيمة الوقت
35196.211330.82.95تمسك ابناء القريه ببلدهم

30483.34712.9143.82.79تحسين وتخطيط  الشوارع بالقريه
31084.93392262.78انخفاض الهجره الى المناطق الحضريه

26271,85715.64612.62.59انخفاض التوتر والعنف فى المجتمع
29681.14712.92262.75المشروع شغل وقت الفراغ فى عمل نافع

24667.47921.640112.56زيادة القدره على حل  المشكالت وتحمل المسئولية
22260.89425.84913.42.47ازدادت القدره على المثابرة وتحمل المشاق

23263.68623.64712.92.50ازياد االحساس باالستقالليه
30182.54913.4154.12.78ازدادت القدره على اتخاذالقرارات وإدارة االزمات

29881.64311.8246.62.75اكتسبت االسره مهارات فنيه جديدة
28578.15314.5277.42.70التنبؤ باحتياجات السوق وباسعار المنتجات

31285.5339205.52.80زيادة المعارف المالية واالقتصادية
30984.73810.4184.92.79زيادةالدراية بحل مشاكل القرية

بعض بنود المردود النفسي
29881.64311.8246.62.75تقدير واحترام أصحاب المشروعات الصغيره

33391.2205.5123.32.88أشجيع االخرين لعمل مشروعات انتاجيه
31084.92263392.76تزايد القدره على اتخاذ القرار وتحمل  نتا ئجه

32689.3246.6154.12.85احس بارتياح نفسى فى عالقاتى الجديدة
30583.64412.1164.42.79اشعر بالسعادة وبدافع للعمل الجاد واالنتاج
28377.55214.2308.22.69االحساس باالرتياح المادي وبجودة الحياة

28076.74512.340112.65احس براحه نفسيه بيني وبين اعضاء اسرتى
22962.79626.340112.51اتقبل نقد االخرين ونصائحهم واعمل بها

24266.37921.64412.12.54اميل الي زيادة وتبادل الحوار والمعلومات
21157.89726.65715.62.42اشعر بزيادة االمن والطمأنينة وراحة بال

18751.213938.13910.72.40اتمتع بحياة مرتاحه دون قلق اواضطرابات
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2- درجة االستفادة من المردود االجتماعي للمشروعات متناهية 
الصغر)الرفاء االجتماعي(

توضح  والتي   )3( جدول  في  الواردة  النتائج  باستعراض 
االستفادة  درجة  لمتغير  وفقاً  للمبحوثين  والنسبي  العددي  التوزيع 
االجتماعية من مردودات المشروعات متناهية الصغر ،يتبين ان 
المدى الفعلي لقيم هذا المتغير تتراوح ما بين 52إلي130 درجة 
بمتوسط حسابي مقداره 91,29 درجة، وبانحراف معياري قدره  
مستوياتمتدرجة  ثالثة  الى  المدي  تقسيم  وعند  درجة،   19,25
تصاعديا، إتضح منه ان 25,2% من  رجال األعمال من الشباب 
من  نحو%52,1  يقع  كما  المنخفض،  المستوي  فئة  في  يقعون 
المنوالية - في المستويالمتوسط، بينما يقع نحو  الفئة  المبحوثين– 
22,7% في فئة مرتفعي االستفادة وهذه النتائج تشير الي جوهرية 
المردودات االجتماعية للمشروعات متناهية الصغر علي أصحاب 
المشروعات كما هو مبين في جدول )2) والتي منها تمسك أبناء 
للنصح  طلباً  المشروع  لصاحب  االخرين  ولجوء  ببلدهم،  القرية 
صاحب  أسرة  لمكانة  واحترامهم  االخرين  وتقدير  والمشورة، 
وزيادةالدراية  واالقتصادية،  المالية  المعارف  وزيادة  المشروع، 

بحل مشاكل القرية.

متناهية  للمشروعات  النفسي  المردود  من  االستفادة  درجة   -3
الصغر) الرضا عن الحياة(:

توضح  والتي   )4( جدول  في  الواردة  النتائج  باستعراض 
درجة  لمتغير  وفقاً  للمبحوثين  والنسبي  العددي  التوزيع 
متناهية  المشروعات  ألصحاب  النفسي  المردود  من  االستفادة 
الصغر(الرضاعن الحياه(،تبين ان المدى الفعلي لقيم هذا المتغير 
تتراوح ما بين 34إلي75 درجة بمتوسط حسابي مقداره 54,17 
تقسيم  وعند  درجة،   10,79 قدره   معياري  وبانحراف  درجة 
إتضح  تصاعديا،  ومتدرجة  متمايزة  مستويات  ثالثة  الى  المدي 

الممولة  الصغيرة  المشروعات  اصحاب  من   %  27,2 ان  منه 
يقعون  الصغر  الصغيرة والمتناهية  المشروعات  تنمية  من جهاز 
كما  النفسية،  التنموية  المردودات  فئات  من  المنخفضة  الفئة  في 
مستوي  في   - المنوالية  الفئة  المبحوثين–  من  نحو%41,2  يقع 
المردودالنفسي المتوسط، في حين أن 31,6% من اجمالي العينة 
نجاح  أن  الي  يشير  الذي  األمر  المرتفع،  المردود  فئة  في  يقعون 
الجوانب االقتصادية واالجتماعية للمشروعات متناهية الصغرلها 
للمبحوثين )جدول 2) النفسي  أثر معنوي في رفع درجة الرضا 
حيث أصبح صغار رجال األعمال أكثر قدرة على اتخاذ القرار، 
وتحمل النتائج، واالحساس باالرتياح النفسي للعالقات مع اصحاب 
هذه المشروعات، باالضافة الي الشعور بالسعادة والدافعية للعمل 
الصغيره،  المشروعات  أصحاب  واحترام  تقدير  واإلنتاج،  الجاد 

واالحساس باالرتياح المادي وبجودة الحياة.

4-درجة االستفادة من المردود التنموي الكلي
توضح  والتي   )5( جدول  في  الواردة  النتائج  باستعراض 
االستفادة  درجة  لمتغير  وفقاً  للمبحوثين  والنسبي  العددي  التوزيع 
من المردود التنموي الكلي، تبين ان المدى الفعلي لقيم هذا المتغير 
يتراوح ما بين 30,04درجة إلي69,45 درجة بمتوسط  حسابي 
مقداره 50درجة، وانحراف معياري قدره 10 درجات، وعند تقسيم 
المدي الى ثالثة مستويات متمايزة ومتدرجة تصاعديا، إتضح منه 
ان نسبة المبحوثين الذين يستفيدون من تنفيذالمشروعات التنموية 
بدرجة منخفضة تبلغ نحو24,9% منإجمالياصحاب المشروعات 
المشروعات  من  استفادوا  الذين  المبحوثين  نسبة  وأن  الصغيرة، 
بدرجة متوسطة تبلغ حوالي 50,7%، وأن نسبة المبحوثين الذين 
بدرجات  الصغيرة  التنموية  المشروعات  تنفيذ  من  يستفيدون 

مرتفعة تبلغ حوالي24,4% من إجمالي العينة. 

جدول 3. التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا  لمتغير درجة االستفادة من المردود االجتماعي

النسبة المئوية %العددمستوى االستفادة

9225.2منخفض ) 52 : 77 )

19052.1متوسط ) 78 : 104 )

8322.7مرتفع ) 105 : 130 )

365100المجموع

جدول 4.  التوزيع العددي والنسبي  وفقا  لدرجة االستفادة من المردود  النفسي

النسبة المئوية %العددمستوى االستفادة

10027.2منخفض ) 34 : 47 )

15041.2متوسط ) 48 : 61 )

11531.6مرتفع ) 62 : 75 )

365100المجموع
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جدول 5. التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمتغيردرجة االستفادة من المردودات التنموية الكلية

النسبة المئوية %العددمستوى االستفادة

9124,9منخفض ) 30- 43 )

18550,7متوسط ) 57-44 )

8924,4مرتفع ) 58-  70 )

365100,0المجموع

تباين  إلي  مجملها  في  إليها  االشارة  السابق  النتائج  وتشير 
رجال األعمال بعينة الدراسة في درجة التأثر بكل مردود، وفي 
من  الكلي  التنموي  المردود  درجة  من  والتأثر  االستفادة  درجة 
المتوسط  المستويين  في  أغلبهم  يقع  كان  وإن  المشروعات،  هذه 
الذي  الغرض  المشروعات  تحقق  وبالتالي   )%85,1) والمرتفع 
العوامل  علي  التعرف  يتطلب  األمر  وهذا  أجله،  من  اقيمت 
المرتبطة والمحددة لدرجات التباين بين رجال االعمال لالستفادة 

بها عند وضع السياسات وعقد الدورات التدريبية ..الخ.

ثانيا: المتغيرات المرتبطة والمحددة لدرجة االستفادة التنموية من 
المشروعات الصغيرة : 

المتغيرات  على  الوقوف  للدراسة  الثاني  الهدف  إختص       
المرتبطة والمحددة لدرجة تحقيق كل من المردودات االقتصادية  
متناهية  للمشروعات  الكلية  والتنموية  والنفسىة  واالجتماعية  
المتغيرات.  هذه  من  لكل  النسبية  االهمية  علي  الصغر،والوقوف 

وفيما يلي وصفا مختصرا لكل منها:

المردود  من  االستفادة  لدرجة  والمحددة  المرتبطة  1-المتغيرات 
االقتصادي للمشروعات متناهية  الصغر:

وجود  عدم  يتوقع  والذي  األول  االحصائي  الفرض  الختبار 
المردود  من  االستفادة  درجة  متغير  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة 
من  متغير  الصغروكل  متناهية   المشروعات  من  االقتصادي 
وحجم  المبحوث،  وتعليم  المبحوث،  سن  المستقلة:  المتغيرات 
الزراعية،  والحيازة  المعيشيه،  والتسهيالت  المبحوث،  اسرة 
عن  والرضا  المحلى،  للمجتمع  الحيوانية،واالنتماء  واالمتالكية 
للمشروع،  والتفرغ  المخاطرة،  من  والتخوف  المحلى،  المجتمع 
والقيمة  التمويلى،  القرض  وقيمة  للمشروع،  المكانية  والسعة 
المشروع،  تشغيل  جوانب  عن  والرضا  للمشروع،  االستثمارية 
حسبت  فقد  حده،  على  كل  المشكالت  من  المعاناه  ودرجة 
معامالت االرتباط البسيط بين المتغير التابع  وكل متغير مستقل، 
وتوضح النتائج الواردة في جدول )6( أن هناك عالقة ارتباطية 
بين  األقل  علي   %  5 االحتمالي  المستوي  عند  موجبة  معنوية  
المعيشيه،  المبحوث،التسهيالت  تعليم  المبحوث،  سن  من  كل 
المحلى،  للمجتمع  الحيوانية،االنتماء  الزراعية،االمتالكية  الحيازة 
المكانية  ،السعة  للمشروع،  التفرغ  المحلى،  المجتمع  عن  الرضا 
تشغيل  جوانب  والرضاعن  التمويلي،  القرض  وقيمة  للمشروع، 
المشروع وبين درجة االستفادة االقتصاديه، في حين كانت العالقة 
عكسية ومعنوية عند المستوي االحتمالي 5% علي األقل أيضا بين 
والقيمه  المخاطرة،  من  والتخوف  المبحوث،  اسرة  حجم  من  كل 
االستثماريه للمشروع،ودرجة المعاناة من المشكالت وبين درجة 
النتيجة تؤدي الي رفض فرض العدم  االستفادة االقتصاديه.وهذه 

األول،وقبول الفرض البديل وتؤيده.

عالقة  وجود  بعدم  الثاني  االحصائي  الفرض  والختبار 
مجتمعة  الذكر  سالفة  المستقلة  المتغيرات  بين  معنوية  إرتباطية 
وبين متغير درجة االستفادة من المردوداالقتصاديمن المشروعات 
الصغيرة كمتغير تابع، تم حساب معادلة االنحدار الخطي المتعدد 
المتغيرات  االقتصادي علي  المردود  من  االستفادة  درجة  لمتغير 
المستقلة مجتمعة،  وأوضحت النتائج الواردة بجدول )6( ان قيمة 
معامل االرتباط المتعدد بين المتغيرات الخمسة عشر مجتمعة وبين 
متغير درجة االستفادة من المردوداالقتصادي بلغت)0,944( كما 

بلغت قيمة »ف« المحسوبة 

الختبار معنوية النموذج 190,84 وهي قيمة معنوية إحصائيا 
عند المستوى االحتمالي 0,001، االمر الذي يشيرالي وجود عالقة 
متغير  وبين  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  بين  متعددة   ارتباطية 
وتفسر  الصغيرة،  المشروعات  من  االقتصادية  االستفادة  درجة 
درجة  في  التباين  من   %89,1 نحو  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات 
تعزي  وقد   ،)0,891= R2التحديد )معامل  االقتصادية  االستفادة 
النسبة غير المفسرة  والتي تبلغ نحو 10,09% إلي عدم  احتواء 
درجة   علي  تأثير  ذات  أخري  متغيرات  علي  التحليلي  النموذج 
وهذه  لغيرها،  أو  القياس  في  الخطاء  أو   ، االقتصادي  المردود 

النتيجةتؤدي الي رفض فرض العدم،وقبول الفرض البديلوتؤيده.

يتوقع الفرض االحصائي الثالث ان كل متغير من المتغيرات 
المستقلة )الخمسة عشر( في النموذج التحليلي والسابق ذكرها ال  
متغير  في  الحادث  التباين  تفسير  في  فريدا  معنويا  إسهاما  يسهم 
المشروعات،  من  االقتصادي  المردود  من  االستفادة  درجة 
والختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد،  
منها  يتضح  والتي  هذاالتحليل  نتائج   )6( رقم  جدول  ويستعرض 
المستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات   متغيرات  ثمانية  هناك  أن 
متغير  في  التباين  تفسير  في  تسهم  األقل  االحتمال0,05علي 
درجة االستفادة منالمردود االقتصادي،وأن باقي المتغيرات غير 
وترتيبها  المعنوية  المستقلة  المتغيرات  استعراض  وعند  معنوية، 
معامالت  قيم  إلي  إستنادا  منها  تنازليا وفق االهمية النسبية لكل 
متغيرالتفرغ  ان  المعيارى(بيتا)  يتبين  الجزئي  االنحدار 
الدارة المشروع يحتل الترتيب االول (β =0,286(، يليه متغير 
التسهيالت المعيشية )β = 0,221(، ثم متغير االمتالكية الحيوانية 
 =0.187 ( للمشروع  المكانية  السعة  فمتغير   ،)  β  0,204=  )
الترتيب  المشروع  تشغيل  متغيرالرضا عن جوانب  )، ويحتل   β
الخامس) β =0,168(، ويليه في الترتيب متغير تعليم المبحوث ) 
β =0,144(، ثم متغير درجة المعاناه من المشكالت )- 0.084= 
 ،)β =0.058 -( فمتغير مقدار القيمة االستثمارية للمشروع ،)β

وهذه النتائج تتفق مع الفرض البديل وتؤيده جزئيا.
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جدول  6. نتائج تحليل االرتباط واالنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ومتغير درجة االستفادة من المردود االقتصادي

المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط 

البسيط
r

معامل االنحدار
الجزئي

b

معامل االنحدار 
β الجزئي المعياري

قيمة ومعنوية
“ت”
”t“

0.138.007.011.597**سن المبحوث
6.168**0.660.155.144**تعليم المبحوث

001.000.017.-0.236**حجم اسرة المبحوث
9.135**0.740.030.221**التسهيالت المعيشية
1.572-047.-021.-0.581**الحيازة الزراعية

7.196**0.701.089.204**االمتالكية الحيوانية
0.225.059.0331.640**االنتماء للمجتمع المحلي

0.355.006.010.478**الرضا عن المجتمع المحلي
1.926-039.-033.-0.305**التخوف من المخاطره

10.104**0.8021.719.286**التفرغ للمشروع
6.279**0.792.039.187**السعة المكانية للمشروع
0.132.000.003.153*قيمة القرض التمويلي

3.003-**058.-004.--0.244**القيمة االستثمارية للمشروع
7.288**0.463.258.168**الرضا عن جوانب تشغيل المشروع

3.775-**084.-030.--0.562**درجة المعاناة من المشكالت
التحديد0,891 معامل             0,944 المتعددد=   االرتباط  معامل                      ***90,841  = )ف(  قيمة 

*معنوي عند 0.01                                ** معنوي عند 0.05                     ***معنوي عند 0.001

من  االستفادة  درجة  لمتغير  والمحددة  المرتبطة  المتغيرات   -2
المردود االجتماعي من المشروعات متناهية الصغر:

وجود  عدم  يتوقع  والذي  الرابع  االحصائي  الفرض  الختبار 
المردوداالجتماعي ألصحاب  درجة  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة 
المستقلة  المتغيرات  من  متغير  وكل  تابع،  كمتغير  المشروعات، 
معامالت  حسبت  فقد  حده،  على  كل  الذكر  سالفة  عشر  الخمسة 
االرتباط البسيط بين المتغير التابع  وكل متغير مستقل، وتوضح 
معنوية   ارتباطية  هناك عالقة  أن   )7( في جدول  الواردة  النتائج 
موجبة عند المستوى االحتمالي 5 % علي األقل بين كل من:سن 
المبحوث،تعليم المبحوث،التسهيالت المعيشيه، الحيازة الزراعية، 
عن  الرضا  المحلى،  للمجتمع  الحيوانية،االنتماء  االمتالكية 
للمشروع،  والتفرغ   ، المخاطرة  من  المحلى،والتخوف  المجتمع 
المشروع  للمشروع،والرضا عن جوانب تشغيل  المكانية  والسعة 
وبين درجة االستفادة االجتماعية، في حين كانت العالقة عكسية 
كل  بين  أيضا  األقل  علي   %5 االحتمالي  المستوي  عند  ومعنوية 
للمشروع،ودرجة  االستثماريه  المبحوث،والقيمه  اسرة  حجم  من 
المعاناة من المشكالت وبين درجة االستفادة االجتماعية، باستثناء 
الي رفضفرض  تؤدي  النتيجة  التمويلى،وهذه  القرض  متغيرقيمة 

العدمالرابع جزئيا،وقبول الفرض البديل وتؤيده جزئيا.

عالقة  وجود  بعدم  الخامس  اإلحصائي  الفرض  والختبار 
مجتمعة  الذكر  سالفة  المستقلة  المتغيرات  بين  معنوية  إرتباطية 
االجتماعيللمشروعات  المردود  من  االستفادة  درجة  متغير  وبين 
الصغيرة كمتغير تابع، تم حساب معادلة االنحدار الخطي المتعدد 
مجتمعة،   المستقلة  المتغيرات  علي  االجتماعية  االستفادة  لدرجة 
النتائج الواردة  بجدول )7( ان قيمة معامل االرتباط   وأوضحت 
المتعدد بين  المتغيرات الخمسة عشر مجتمعة وبين درجة محور 
االستفادة االجتماعية بلغت0,870كمابلغت قيمة »ف« المحسوبة 
إحصائيا  معنوية  قيمة  72,55وهي  النموذج  معنوية  الختبار 

عندالمستوى االحتمالي 0,001، االمر الذي يشيرالي وجود عالقة 
درجة  وبين  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  بين  متعددة   ارتباطية 
االستفادة االجتماعية من المشروعات الصغيرة، وتفسر المتغيرات 
االستفادة  درجة  في  التباين  من   %75,7 نحو  مجتمعة  المستقلة 
النسبة  تعزي  وقد   ،)0,757=  R2التحديد )معامل  االجتماعية 
غير المفسرة والتي تبلغ نحو 24,30% إلي عدم  احتواء النموذج 
االستفادة  درجة  على  تأثير  ذات  أخري  متغيرات  على  التحليلي 
االجتماعية، أو الخطاء في القياس أو لغيرها، وهذه النتيجة تؤدي 

الي رفض فرض العدم الخامس، وقبول الفرض البديل وتؤيده.

من  متغير  كل  ان  السادس  األحصائي  الفرض  ويتوقع 
ال  التحليلي  النموذج  في  عشر(  )الخمسة  المستقلة  المتغيرات 
متغير  في  الحادث  التباين   تفسير  في  فريدا  معنويا  إسهاما  يسهم 
هذا  والختبار  المشروعات،   من  االجتماعية  درجةاالستفاده 
الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد،  ويستعرض 
ستة  هناك  أن  منها  يتضح  والتي  التحليل  هذا  نتائج   )7( جدول 
متغيرات ذات  داللة إحصائية عند المستوي االحتمال0,05علي 
األقل تسهم اسهاما معنويا فريدا في تفسير التباين في متغير درجة 
معنوية، وعند  المتغيرات غير  باقي  وأن   ، االجتماعية  االستفادة 
وفق  تنازليا  وترتيبها  المعنوية  المستقلة  المتغيرات  استعراض 
االهمية النسبية لكل منها إستنادا إل قيم معامالت االنحدار الجزئي 
 (β = 0,478)          المعياري )بيتا( يتبين ان متغير االمتالكية الحيوانية
 ،)β =0,348( يحتل الترتيب االول، يليه متغير الحيازة الزراعية،
فالتفرغ الدارة المشروع (β = 0,129(، ثم متغير درجة المعاناة 
المجتمع  عن  الرضا  فمتغير    ،)β  =0,096  -( المشكالت  من 
المحلي(- β =0,094 (، وأخيرا متغير مقدار القيمة االستثمارية 
للمشروع )- β =0.060)، وهذه النتائج تتفق مع الفرض البحثى 

السادس وتؤيده جزئيا.
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من  النفسي  المردود  لدرجة  والمحددة  المرتبطة  المتغيرات   -3
المشروعات متناهية الصغر:

يتوقع عدم وجود  والذي  السابع  االحصائي  الفرض  الختبار 
عالقة ارتباطية معنوية بين متغير درجة االستفادة النفسية )الرضا 
من  متغير  وكل  تابع،  كمتغير  المشروعات،  ألصحاب  النفسي( 
المتغيرات المستقلة سالفة الذكركل على حده، فقد حسبت معامالت 
االرتباط البسيط بين المتغير التابع  وكل متغير مستقل، وتوضح 
معنوية   ارتباطية  كعالقة  هنا  أن   )8( جدول  في  الواردة  النتائج 
موجبة عند المستوي االحتمالي 5 % علي األقل بين كل من تعليم 
الزراعية،االمتالكية  الحيازة  المعيشيه،  التسهيالت  المبحوث، 
 ، المخاطرة  من  والتخوف  المحلى،  للمجتمع  الحيوانية،االنتماء 
القرض  وقيمة  للمشروع،  المكانية  والسعة  للمشروع،  والتفرغ 
درجة  وبين  المشروع  تشغيل  جوانب  عن  والرضا  التمويلى، 
عند  ومعنوية  عكسية  العالقة  كانت  حين  في  النفسي،  الرضا 
المستوي االحتمالي 5% علي األقل أيضا بين كل من حجم اسرة 
من  المعاناة  ودرجة  للمشروع،  االستثماريه  المبحوث،والقيمه 
المشكالت وبين درجة الرضا النفسي، هذا ولم توجد عالقة معنوية 
وهذه  المحلى،  المجتمع  عن  والرضا  المبحوث،  من:سن  كل  مع 
النتيجة تؤدي الي رفض فرض العدم السابع جزئيا،وقبول الفرض 

البديل جزئيا .

عالقة  وجود  بعدم  الثامن  اإلحصائي  الفرض  والختبار 
مجتمعة  الذكر  سالفة  المستقلة  المتغيرات  بين  معنوية  إرتباطية 
وبين درجة محور الرضا النفسي ألصحاب المشروعات الصغيرة 
لدرجة  المتعدد  الخطي  االنحدار  معادلة  حساب  تم  تابع،  كمتغير 
وأوضحت  مجتمعة،   المستقلة  المتغيرات  علي  النفسي  الرضا 
المتعدد  االرتباط   معامل  قيمة  ان   )8( بجدول  الواردة   النتائج 
بين  المتغيرات الخمسة عشر مجتمعة وبين درجة محور االستفادة 
الختبار  المحسوبة  »ف«  قيمة  بلغت  757,0كما  بلغت  النفسية 

معنوية النموذج 22,13 وهي قيمة معنوية إحصائيا عند المستوى 
ارتباطية  عالقة  وجود  يشيرالي  الذي  االمر   ،100,0 االحتمالي 
الرضا  درجة  وبين  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  بين  متعددة  
النفسي من تنفيذ المشروعات الصغيرة، وتفسر المتغيرات المستقلة 
التباين في درجة االستفادة االجتماعية  مجتمعة نحو 3,75% من 
)معامل التحديد 2R =375,0(، وقد تعزي النسبة غير المفسرة  
والتي تبلغ نحو 07,24% إلي عدم  احتواء النموذج التحليلي علي 
متغيرات أخري ذات تأثير علي درجة الرضا النفسي، أو الخطاء 
في القياس أو لغيرها، وهذه النتيجة تؤدي الي رفض فرض العدم 

الثامن، وقبول الفرض البديل  وتؤيده.

ويتوقع الفرض االحصائي التاسع ان كل متغير من المتغيرات 
إسهاما  يسهم  ال  التحليلي  النموذج  في  عشر(  )الخمسة  المستقلة 
معنويا فريدا في تفسير التباين  الحادث في متغير درجة االستفاده 
النفسية من المشروعات، والختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل 
هذا  نتائج   )8( جدول  ويستعرض  المتعدد،   الخطي  االنحدار 
ذات  داللة  متغيرات  أن هناك خمسة  منها  يتضح  والتي  التحليل 
اسهاما  تسهم  األقل  االحتمال50,0علي  المستوي  عند  إحصائية 
وأن   ، النفسي  الرضا  درجة  في  التباين  تفسير  في  فريدا  معنويا 
باقي المتغيرات غير معنوية، وعند استعراض المتغيرات المستقلة 
منها  لكل  النسبية  االهمية  وفق  تنازليا  ترتيبا  وترتيبها  المعنوية 
إستنادا إلي قيم معامالت االنحدار الجزئي المعياري( بيتا )يتبين 
الترتيب  يحتل   )β = 372,0( المشروع متغيرالتفرغ إلدارة  ان 

االول، يليه متغير التسهيالت المعيشية )β =742,0(، ثم متغير

فمتغير   ،)β  =442,0  -( المشكالت  من  المعاناة   درجة 
الخامس  الترتيب  ويحتل   ،)β  =771,0( الحيوانية  االمتالكية 
متغير الرضا عن المجتمع المحلي )- β =071,0 (، وهذه النتائج 
تؤدي الي رفض فرض العدم التاسع جزئيا، وقبول الفرض البديل 

جزئيا وتؤيده.

جدول 7.  نتائج تحليل االرتباط واالنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ومتغير درجة االستفادة من المردود االجتماعي

المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط 

البسيط
r

معامل االنحدار
الجزئي

b

معامل االنحدار 
الجزئي المعيارى

β

قيمة ومعنوية 
“ت”
”t“

0.134.064.025.929*سن المبحوث
767.-027.-117.-0.433**تعليم المبحوث

565.0341.171.-0.193**حجم اسرة المبحوث
0.509.030.0551.514**التسهيالت المعيشية
**0.743.630.3487.799**الحيازة الزراعية

**0.812.844.47811.271**االمتالكية الحيوانية
0.229.297.0411.369**االنتماء للمجتمع المحلي

2.877-**094.-221.-0.260**الرضا عن المجتمع المحلي
023.-001.-002.-0.352**التخوف من المخاطره

**0.6093.136.1293.037**التفرغ للمشروع
363.-016.-014.-0.501**السعة المكانية للمشروع
228.-006.-004.-0.097قيمة القرض التمويلي

2.074-**060.-017.--0.210**القيمة االستثمارية للمشروع
1.120-039.-240.-0.300**الرضاء عن جوانب تشغيل المشروع

2.890-**096.-137.--0.441**درجة المعاناة من المشكالت
معامل التحديد= 0,757 قيمة )ف( = ***72,55                                   معامل االرتباط المتعدد = 0,870 

*معنوي عند 0.01                                   ** معنوي عند 0.05                               ***معنوي عند 0.001
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المردود  من  االستفادة  لدرجة  والمحددة  المرتبطة  المتغيرات   -4
التنموي الكلي للمشروعات متناهية الصغر:

الختبار الفرض االحصائي العاشر والذي يتوقع عدم وجود 
الكلية  التنموية  االستفاده  درجة  بين  معنوية  ارتباطية  عالقة 
ألصحاب المشروعات، كمتغير تابع، وكل متغير من المتغيرات 
حسبت  فقد  حده،  على  كل  الذكر  سالفة  عشر  الخمسة  المستقلة 
معامالت االرتباط البسيط بين المتغير التابع  وكل متغير مستقل، 
وتوضح النتائج الواردة في جدول )9( أن هناك عالقة ارتباطية 
معنوية  موجبة عند المستوي االحتمالي 5 % علي األقل بين كل 
من:سن المبحوث، تعليم المبحوث، التسهيالت المعيشيه، الحيازة 
المحلى، الرضا  للمجتمع  الحيوانية، االنتماء  الزراعية،االمتالكية 
عن المجتمع المحلى، والتخوف من المخاطرة، والتفرغ  للمشروع، 
والسعة المكانية للمشروع، وقيمة القرض التمويلى، والرضا عن 
الكلية،  التنموية  االستفاده  درجة  وبين  المشروع  تشغيل  جوانب 
االحتمالي  المستوي  العالقة عكسية ومعنوية عند  كانت  في حين 
المبحوث،والقيمه  اسرة  حجم  من  كل  بين  أيضا  األقل  علي   %5
االستثماريه للمشروع، ودرجة المعاناة من المشكالت وبين درجة 
فرض  رفض  الي  تؤدي  النتيجة  وهذه  الكلية.  التنموية  االستفاده 

العدم العاشر، وقبول الفرض البديل وتؤيده.

والختبار الفرض اإلحصائي الحادي عشر بعدم وجود عالقة 
مجتمعة  الذكر  سالفة  المستقلة  المتغيرات  بين  معنوية  إرتباطية 
المشروعات  من  الكلية  التنموية  االستفاده  درجة  متغير  وبين 
الخطي  االنحدار  معادلة  حساب  تم  تابع،  كمتغير  الصغيرة 
المستقلة  المتغيرات  علي  الكلية  التنموي  المردود  لدرجة  المتعدد 
مجتمعة،  وأوضحت النتائج الواردة  بجدول )9( ان قيمة معامل 
وبين  مجتمعة  عشر  الخمسة  المتغيرات  بين   المتعدد  االرتباط  
درجة المردودالتنموي الكليةبلغت 629,0 كما بلغت قيمة »ف« 

المحسوبة الختبار معنوية  النموذج 260,931.

وهي قيمة معنوية إحصائيا عند المستوى االحتمالي 0,001، 
االمر الذي يشيرالي وجود عالقة ارتباطية متعددة  بين المتغيرات 
من  الكلية  التنموية  االستفادة  درجة  وبين  مجتمعة  المستقلة 
نحو  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  وتفسر  الصغيرة،  المشروعات 
85,7% من التباين في درجة االستفادة االجتماعية )معامل التحديد 
R2 =0,857(، وقد تعزي النسبة غير المفسرة  والتي تبلغ نحو 

14,3% إلى عدم  احتواء النموذج التحليلي على متغيرات أخرى 

جدول 8. نتائج تحليل االرتباط واالنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلةومتغير درجة االستفادة منالمردود النفسيللمشروعات متناهية الصغر

المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط

 البسيط
R

معامل االنحدار
الجزئي

b

معامل االنحدار الجزئي 
المعيارى

β

قيمة ومعنوية 
“ت”
”t“

1.704-062.-087.-0.008سن المبحوث

287.-013.-033.-0.434**تعليم المبحوث

379.0411.057.-0.112*حجم اسرة المبحوث

**0.613.075.2475.153**التسهيالت المعيشية

0.435.026.026.432**الحيازة الزراعية

**0.549.175.1773.145**االمتالكية الحيوانية

0.158.181.0441.121**االنتماء للمجتمع المحلي

3.895-**170.-222.-0.099الرضاء عن المجتمع المحلي

1.103-045.-085.-0.204**التخوف من المخاطره

**0.5783.731.2734.860**التفرغ للمشروع

0.532.016.033.562**السعة المكانية للمشروع

0.135.015.0411.120**قيمة القرض التمويلي

955.-037.-006.--0.165**القيمة االستثمارية للمشروع

0.333.272.0781.706**الرضاء عن جوانب تشغيل المشروع

5.551-**244.-196.--0.535**درجة المعاناة من المشكالت

معامل التحديد= 0,573 قيمة )ف(=     31,222***                           معامل االرتباط المتعدد =0,757   

*معنوي عند 0.01                                        ** معنوي عند 0.05                                   ***معنوي عند 0.001
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في  أو الخطاء  الكلية،  االتنموية  االستفادة  درجة  تأثير علي  ذات 
العدم  فرض  رفض  الي  تؤدي  النتيجة  وهذه  لغيرها،  أو  القياس 

الحادي عشر، وقبول الفرض البديل وتؤيده.

من  متغير  كل  ان  عشر  الثاني  االحصائي  الفرض  ويتوقع 
المتغيرات المستقلة )الخمسة عشر( في النموذج التحليلي ال يسهم 
إسهاما معنويا فريدا في تفسير التباين  الحادث في درجة االستفاده 
التنموية الكلية من المشروعات الصغيرة، والختبار هذا الفرض 
ويستعرض جدول  المتعدد،   الخطي  االنحدار  تحليل  استخدام  تم 
تسعة  هناك  أن  منها  يتضح  والتي  هذاالتحليل   نتائج    )9( رقم 
متغيرات ذات داللة إحصائية عند المستوي االحتمالي0,05علي 
درجة  في  التباين  تفسير  في  فريدا  معنويا  اسهاما  تسهم  األقل 
معنوية،  غير  المتغيرات  باقي  وأن   ، الكلية  التنموي  المردود 
ترتيبا  وترتيبها  المعنوية  المستقلة  المتغيرات  استعراض  وعند 
معامالت  قيم  إلي  إستنادا  منها  لكل  النسبية  االهمية  وفق  تنازليا 
االمتالكية  متغير  ان  المعياري (بيتا) يتبين  الجزئي  االنحدار 
الحيوانية )=β 0,325(،يحتل الترتيب االول، يليه متغير التفرغ 
الدارة المشروع )β = 0,260(، ثم متغير التسهيالت المعيشية،  
  ،)β =0,160 -( فدرجة المعاناة من المشكالت  ،)β = 0,198)
عن  الرضا  β(،فمتغير   0,124=) الزراعية  الحيازة  متغير  ثم 
المجتمع المحلي (β =0,096 (، وجاء في الترتيب السابع متغير 
الرضا  عن جوانب تشغيل المشروع (β =0,078(، يليه السعة 
المكانية للمشروع )β =0,77) وأخيرا متغير القيمة االستثمارية 
للمشروع )- β =0.059)، وهذه النتائج تتفق مع الفرض البديل 

وتؤيده جزئيا.

على  واالقدام  التنميه  عمليات  باضطراد  انه  يعنى  وهذه 
الجهات  جانب  من  وتدعيمها  الصغيره  االنتاجيه  المشروعات 
المانحه للتمويل  والتنسيق فيما بينهما لسوف يخلق مناخا خصبا 

ثريا لعمليات التنميه المستدامه فى الريف المصرى بصفه خاصه 
والمجتمع العام بصفه عامه.

متناهية  المشروعات  منفذي  تعترض  التي  المشكالت  ثالثا: 
الصغرمن تحقيق أهدافها:

المشكالت  أهم  علي  التعرف  للدراسة  الثالث  الهدف  إختص 
التي تواجه المشروعات متناهية الصغر من تحقيق أهدافها.  وفيما 

يلي وصفا مختصراً لهذه المشكالت:

يتضح من نتائج جدول )10( ان هناك سبعة وعشرين مشكله 
عن  االستجابة  وكانت  الصغيرة،  المشروعات  اصحاب  تعترض 
متوسطة، ضعيفة(،  )شديدة،  منها  كل  شدة  فئات  مشكلةبأحد  كل 
الحسابى  المتوسط  لحساب  شدتها  بدرجة  مشكلة  كل  ورجحت 
النسبيه، وتم تصنيفها إلى ثالث  لتقريراهميتها  المرجح لكل منها 

فئات متمايزة استناداً الى قيم المتوسط. 

االولى  الفئه  وتضمنت  منها،  لكل  المرجح   الحسابى 
»المشكالت شديدة األهميه«  وتتمثل مشكالت هذه الفئة في: عدم 
تغطية القروض لتكاليف المشروع، ارتفاع اسعار الخامات الالزمه 
لتشغيل المشروع، تعقيد اجراءات الحصول على القروض، عدم 
باألجل،  المنتجات  لبيع  االضطرار  المبيعات،  اسعار  استقرار 
بتدريب  الجهاز، نقص االهتمام  التدريب من جانب  نقص برامج 
اصحاب المشروعات الصغيرة،أما الفئة الثانية فهي فئة “مشكالت 
متوسطة االهمية”  وتتمثل هذه المشكالت في:عدم توافر السيولة 
النقدية لتخزين المواد الخام، ندرة العمالة المدربة في المشروع، 
ركود حركة سوق المخرجاتتعدد الجهات االدارية المشرفة، قصر 
“مشكالت  فئة  فهي  الثالثة  الفئة  أما  القرض.  لسداد  السماح  فترة 
قليلة االهمية” وهي: انخافض جودة المواد الخام الالزمة، انقطاع 
التيار الكهربائي، عدم توفر وسائل نقل مجهزة، االفتقار للمعارف 

التسويقية.

جدول )9( . نتائج تحليل االرتباط واالنحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ومتغير درجة االستفادة منالمردود التنموي الكلي

المتغيرات المستقلة
معامل االرتباط

 البسيط
r

معامل االنحدار
الجزئي

b

معامل االنحدار الجزئي 
المعيارى

B

قيمة ومعنوية “ت”
”t“

459.-010.-013.-0.106*سن المبحوث
579.090.0391.468.**تعليم المبحوث

245.0291.274.-0.208**حجم اسرة المبحوث
7.127**0.705.056.198**التسهيالت المعيشية
**0.666.116.1243.608**الحيازة الزراعية

**0.781.298.3259.985**االمتالكية الحيوانية
0.232.169.0451.949**االنتماء للمجتمع المحلي

3.807-**096.-117.-0.271**الرضاء عن المجتمع المحلي
1.367-032.-056.-0.326**التخوف من المخاطره

**0.7233.299.2608.006**التفرغ للمشروع
**0.691.034.0772.259**السعة المكانية للمشروع
0.138.005.014.671**قيمة القرض التمويلي

2.637-**059.-008.--0.234**القيمة االستثمارية للمشروع
**0.415.254.0782.967**الرضاء عن جوانب تشغيل المشروع

6.298-**160.-119.--0.583**درجة المعاناة من المشكالت

معامل التحديد= 0,857 قيمة )ف(=  139,062***                  معامل االرتباط المتعدد =0,926  

*معنوي عند 0.01                  ** معنوي عند 0.05               ***معنوي عند 0.001
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التوصيات                                                                                           

بناء على ما أسفر البحث عنه من نتائج يمكن التوصية بما يلى:

1- تفعيل دور الحكومه فى مساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتناهية الصغر فى سرعة الحصول على القروض وتسهيل 

إجراءات استكمال االوراق وسرعة انهاء التراخيص .

ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  األساسية  البنية  توفير   -2
االستثمار  فرص  عن  بيانات  قاعدة  توفير  خالل  الصغرمن 
يتطلبها   التي  المشروعات  بعض  عن  محافظة  بكل  المتاحة 
اإلدارة  مهارات  وتطوير  التدريب  وعلى  المحلي،  السوق 
عن  فضال  الصناعية،  المجمعات  وإقامة  والتكنولوجيا؛ 

المساعدة والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر بعضهم البعض، ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات 
االسواق  عن  بيانات  توفير  الكبرى؛مع  للمشروعات  مغذية 

المحلية.

المتوسطة والصغيرة ومتناهية  المشروعات  تنمية  قيام جهاز   -3
الصغر فى كل محافظة بالتنسيق مع مراكزالمحافظة فيإنشاء 
المقترضين  لمساعدة  متخصصة  ومراكز  أعمال،  حضانات 
المالية،  وتعريفهمبالنظم  المناسب؛  المشروع  اختيار  على 
واكسابهم المهارات االدارية والفنيةالمتعلقة بعملية االقراض 
ادارة  على  وتدريبهم  تعريفهم  الى  باالضافة  والسداد؛ 

المشروعات وتسويق المنتجات.

جدول 10. المشاكل التي تعترض منفذي المشروعات متناهية الصغر

بنود القياس
شدة المشكلة

المتوسط 
المرجح

ترتيب
المشكالت

ضعيفةمتوسطةشديدة
%العدد%العدد%العدد

مشكالت شديدة األهمية
32990.1205.5164.42.865ارتفاع اسعار الخامات الالزمه لتشغيل المشروع

29881.6174.75013.72.6715نقص االماكن لتخزين المادة الخام
29881.63710.1308.22.7314ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء

30884.44412.1133.62.8010عدم توافر الخبرات االدارية لتشغيل المشروع
30483.3297.9328.82.7413نقص الخبرة الفنية الختيار المدخالت
36289.3215.8184.93.131عدم تغطية القروض لتكاليف المشروع

31686.6349.3154.12.829الوقوع تحت ضعط سداد القرض وفوائدة
34193.4133.61132.903تعقيد اجراءات الحصول على القروض

32789.6215.8174.72.847بيروقراطية وتعنت موظفي الجهاز
26973.75615.340112.6216ارتفاع تكاليف نقل المنتجات ومواد الخام

32990.1236.3133.62.874عدم استقرار اسعار المبيعات
34293.7133.6102.72.912االضطرار لبيع المنتجات باألجل

33692.1133.661.62.856عدم اقامة المعارض لتسويق المنتجات
31987.4297.9174.72.838نقص المتابعة للمشروعات وتقديم المعونة
32889.8236.3143.82.865نقص برامج التدريب من جانب الجهاز
31084.93392262.7911عدم مناسبة البرامج التدريبية المقدمة

303833810.4246.62.7612عدم مالءمة االساليب الفنية اثناء التدريب
نقص االهتمام بتدريب اصحاب المشروعات 

الصغيرة
33391.2184.9143.82.874

مشكالت متوسطة األهمية
4813.226973.74813.22.2917عدم توافر السيولة النقدية لتخزين المواد الخام

3810.430984.7184.92.0518ندرة العمالة المدربة في المشروع
154.132886.92261.9421قصر فترة السماح لسداد القرض
4913.428277.3349.32.0419ركود حركة سوق المخرجات
33929681.1369.91.9920تعدد الجهات االدارية المشرفة

مشكالت قليلة االهمية
92.55615.330082.21.2024انخافض جودة المواد الخام الالزمة

102.7205.533591.81.1125أنقطاع التيار الكهربائي
6718.45515.124366.61.5222عدم توفر وسائل نقل مجهزة
287.73810.429981.91.2623االفتقار للمعارف التسويقية
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4- العمل على حل المشكالت التى تعترض المشروعات الصغيرة 
االستفادة  ان  البحثية  النتائج  بينت  الصغرحيث  ومتناهية 
عامة  بصفة  والتنمية  والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية 
تتناسب عكسيا مع درجة المعاناه من مشكالت المشروعات 

الصغيرة.

5- مشاركة المؤسسات الحكومية مع المؤسسات التنموية والمالية 
فيما  والتنسيق  والنقابية  والتجارية  واالعالمية  واالجتماعية 
بينها العداد خريطة اليكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة، 
االستثمارية،  بالقروض  المتعلقة  المعلومات  وتوفيركافة 
والخدمية،  والتجارية  والتسويقية،  االقتصادية  واالنشطة 
شبكة  خالل  من  محافظه  لكل  والمادية  البشرية  والقطاعات 

المعلومات الدوليه )االنترنت).

عمل،عن  عن  الباحث  الشباب  بين  الحر  العمل  ثقافة  نشر   -6
طريق  فتح المجال أمام اإلعالم المرئى والمسموع فى تنشيط 
فكر العمل الحر واإلدماج المهني والتشغيل، وعلى ان تقوم 

وزارتي االعالم واالستثمار، والجامعات بهذا الدور أيضا.

للتعرف  الصغيرة  المشروعات  معارض  إقامة  في  التوسع   -7
بالخارج  أو  بالداخل  على منتجاتها من قبل مستهلكيها سواء 
جديده  اسواق  وفتح  محافظة  بكل  لها  مجمعات  إنشاء  مع   ،
فى الخارج لضمان استمرارية انتاج المشروعات الصغيره . 

ومتناهية  الصغيرة  الصناعات  بين  والتشابك  الترابط  تعزيز   -8  
أخرى,  جهة  من  الكبيرة  المنشآت  وبين   ، جهة  من  الصغر 
مع تشجيع فرص اإلندماج ما بين األنشطة اإلنتاجية المتماثلة 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة لرفع الكفاءة اإلنتاجية وذلك 
يتم عن طريق تشجيع الشركات الكبيرة على دعوة الشركات 
األصغر للتعاقد معها لتوريد المواد الخام ومستلزمات االنتاج 
جودة  على  وتدريبهم  معهم  المتعاقدين  توجيه  على  والعمل 
بين  الــــروابط  وتقوية  التسليم  بمواقيت  وااللتزام  المنتج 
المنشآت الكــــــبرى و المنشآت الصغرى، بحيث يستــــــمر 

التعامل بينهم حتـــــى بعد انتهاء العقود.

التسويقية  والفرص  الخارجية  األسواق  لرصد  آليات  إيجاد   --9
إيجاد  مع  الصغر,  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  لصالح 
آليات لربط المشروعات الصغيرة بمراكز البحث والتطوير.

بما  الصغيرتشريعيا  متناهية  المشروعات  منتجات  حماية   -10
يضمن لها عدم المنافسة من كيانات أكبر .

وإنشاء  المشروعات،  على  التعاوني  للتأمين  وثيقة  اصدار   -11
للمشروعات  الطارئة  المخاطر  لمواجهة  خاصة  صناديق 
إنتهاء الصالحية-ثورات-االصابة  أو  تلف  الصغيرة )حرق- 
بمرض اوعاهة لعميل-موت العميل( وخصوصا للمشروعات 
التي ال يمكن تجنبها من  الزراعية)جفاف، مخاطراستثنائية( 
البنك  على  عبئا  ذلك  تكاليف  يكون  ال  المزارعينوحتى  قبل 

أواالجهزة التنموية.

12- ضرورة توفير وتطوير البنية األساسية في ريف وصحراء 
و عشوائيات مصر )طرق ، كهرباء، مياه، وسائل اتصال،) 
واإلرشاد،  )البحث  المساعدة  الخدمات  وتطوير  وتوفير 
يحقق  بما  األصغر..(  التمويل  مؤسسات  التسويق،النقابات، 
التنمية  في  بالغة  أهمية  من  لذلك  لما  منها  المرجوة  الفائدة 
االقتصادية واالجتماعية بشكل عام و التنمية الزراعية بصفة 

خاصة.

والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  جهاز  موارد  تعزيز   -13
ومتناهية الصغر، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات 
ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  لتطويرقطاع  سعيا  المعنية، 
هذا  في  الطموحة  المبادرات  تنفيذ  لضمان  وتنميته،  الصغر 
الصدد وتهيئة المناخ  المواتي لذلك، ولتعظيم انتاجية وتنوع 
وتنافسية االقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة األعمال واالبداع 
الصناعية  للمشروعات  خاصة  أولوية  إعطاء  مع  واالبتكار 

والتجارية.
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T HE MAIN objectives of the study are to assess the impact of economic, social, and 
psychological outcomes of micro- enterprises on entrepreneurs in rural Kafr El-Sheikh 

Governorate, to investigate the determinants of the composite index of the total development 
impacts   , and identifying major problems facing the micro-enterprise activities. Fifteen variables 
are postulated to be the determinants of the total development impact index. A questionnaire 
form is designed and a proportionalstratified random sample is selected to collect the data 
from 365 entrepreneurs. The findings reveal that, micro enterprises have a positive impact on 
economic growth, standard of living; a significant impact of social capital such as social prestige, 
positive values. Besides, the participants hold positive satisfaction toward their communities. 
About 75,1%  of the entrepreneurs fall in the intermediate and high categories of the total 
development composite variable. The fifteen independent variables combined explain 85.7 % 
of the total variance in the composite scores. Nine variables make significant contributions to 
the regression equation. They ranked according to their relative importance using Beta scores 
as fellow: Animal Ownership, full-time management, Living possession, problems intensity, 
community satisfaction, Agriculture land holding, satisfaction with enterprise operation, 
enterprise Investment value, and enterprise spatial size. The most frequently mentioned 
problems facing micro-enterprises are: Problems of selling products,complexity of obtaining a 
loan,lack of establishing exhibitions, Lack of training entrepreneur, Product price instability. The 
study recommends that government shouldplay a vital role by giving entrepreneurs significant 
training and support, favorable environment which lead to success of entrepreneurship.

Keywords:Unemployment, Entrepreneurial Activities, Micro and small enterprises, Poverty, 
human development,Development entrepreneurship, Business success, Financial 
resources, Marketing strategy.
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