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 مقدمة
يوية والتي تسهم بشكل فاعل يف حتقيق استثامر يعترب عمل املرأة يف املشاريع الصغرية من املجاالت احل

يعود عليها وعىل املجتمع بالعديد من الفوائد والعوائد االقتصادية  وطاقاهتا البرشية, مما اامثل إلمكانياهت
 .واالجتامعية

زايدا ويعد األردن من الدول التي تتسم بمحدودية املوارد الطبيعية, ويف املقابل فإنه يواجه يف كل عام ت
 .ملحوظاً يف الطاقات البرشية التي حتتاج إىل فرص عمل للحد من مشكلة البطالة املحدقة هبذه الطاقات

 .املرشوعات الصغرية إحد الوسائل الناجعة الستيعاب هذه الطاقات واستغالهلا بشكل امثلومتثل 
فقد صدرت اإلرادة امللكية عام  الصغرية,تامما بالغا باملرشوعات الثاين اه وقد أوىل جاللة امللك عبد اهللا

الثاين للعمل احلر  جائزة امللك عبد اهللا(بتخصيص جائزة سنوية للمرشوعات الصغرية ) ٢٠٠٤(
 املتواصل, كام أولت جاللة امللكة رانيا هذا القطاع اهتامما بالغا وذلك من خالل الدعم )والريادة

نة فيها وخلق مفاهيم جديدة حتفز دعم هذا القطاع مما للمرشوعات الصغرية واستجالء املفاهيم املتضم
أد إىل إطالق عدة مبادرات أتسمت بالنجاح والتميز منها مبادرة املجلس التنفيذي لتمويل القروض 

وكذلك تأسيس مكتب إقليمي للدعم الفني يف عامن لتطوير  ,الصغرية يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا
بالقروض الصغرية يف املنطقة الذي أعلن عنة يف مؤمتر دافوس وتسمية وحتسني اخلدمات املرتبطة 

 ).م٢٠٠٥(جاللتها سفرية دولية يف األمم املتحدة للقروض الصغرية عام 
متويل املشاريع  عىلومما يدل عىل أمهية املشاريع الصغرية يف األردن وجود سبعة عرش مؤسسة تعمل 

ادية هلذه ة مؤسسات ختتص بتقديم الدعم واملساندة غري املعرش بإضافة لوجود ما يقار ,الصغرية
 .وغريهالتدريب والتأهيل, وإجراء دراسات جدو للمشاريع اجلديدة, املرشوعات مثل برامج ا

تشري التقارير الدولية إىل أن املعدل العام ملا تشكله املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معظـم اقتصـاديات 
إال أن املشاريع الصغرية واملتوسطة يف األردن تتسم بأهنـا  ,%) ٨٠ –% ٧٠(ح ما بني الدول املتقدمة يرتاو
من إمجايل املؤسسات العاملة يف خمتلـف القطاعـات االقتصـادية, حيـث أهنـا %) ٩٠(تشكل ما يزيد عن 

يعني  مما. من الناتج املحيل اإلمجايل%) ٥٠(من القو العاملة, وتسهم بام يقارب %) ٦٠(تستوعب حوايل 
رضورة إبالء هذه املؤسسات يف األردن أمهية كرب من خالل تطويرها وتذليل العقبـات التـي حتـد مـن 

ويقـدر حجـم التمويـل الكـيل . نموها لتكون حمركاً أساسياً لقو االقتصاد الـوطني بمختلـف جماالتـه
يف متويـل وإنشـاء املرتاكم الذي قدمته هذه املؤسسات ما يقرب من نصـف مليـار دينـار أردين, سـامهت 

 ألف مرشوع, ووفرت نحو ثامنني ألف فرصة عمل دائمة) ١٣٤(وتطوير 
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العديد من ونظرا للدور املحوري للمشاريع الصغرية يف حل مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاين منها 
ز يف هذه سيتم الرتكي ,للمرأةولقدرة هذه املشاريع عىل دعم املكانة االقتصادية واالجتامعية  املجتمعات,

واألسباب  يف حمافظة اربد للمرأةالصغرية  التقرير عىل حتليل اجلوانب ذات العالقة بتعثر وفشل املشاريع
عن دائرة اإلحصاءات العامة مؤخرا فقد حصلت هذه املحافظة عىل  رفحسب ما صد. الكامنة وراء ذلك

ارتفاع معدل األمية والبطالة بني بني حمافظات اململكة من حيث متكني املرأة وذلك بسبب درجة متدنية 
ولقلة عدد النساء صاحبات األعامل واللوايت يعملن  ,معدل املشاركة االقتصادية للمرأةاإلناث, ولتدين 

لذلك تشكل املشاريع الصغرية احد احللول  .)٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة, أيار (حلساهبن اخلاص 
البد من اإلشارة إىل أن يف هذا السياق و .اصة األنثوية منهاالبرشية وخاملطروحة لالستفادة من املوارد 

مشاركة املرأة يف نشاط املشاريع الصغرية هو احد احللول املطروحة لتدعيم عملية التغيري وليس لتحدي 
املرأة يف حلقة  يسهم يف دخول هحيث أن البناء االجتامعي أو تغيري النظام االجتامعي املتعلق بقضايا الدور,

 .حلقات التمكنيمن 
للكشف عن الصعوبات واملشاكل التي تعرتض وعليه هيدف هذا التقرير إىل تسليط مزيدا من الضوء 

 .طريق املشاريع الصغرية التي متلكها أو تعمل هبا اإلناث يف حمافظة اربد
 

 منهجية البحث
وهذه حمافظة اربد, ية يف تسعة ألويف املتعثرة من اإلناث صاحبات املشاريع الصغرية  لبحثتكون جمتمع ا

لواء الوسطية, لواء  ,لواء القصبة, لواء الطيبة, لواء املزار الشاميل, لواء بني عبيد, لواء الكوره: هياأللوية 
 .كنانة, لواء بني الشاملية األغوارلواء  ,الرمثا

) ٨٠(لغ قوامها بصاحبات املشاريع الصغرية  من اختيار عينةولغايات حتقيق أهداف هذا البحث فقد تم 
ولقد تم توزيع االستبانات عىل هذه العينة يدويا وبشكل شخيص, ولقد تم . صاحبة مرشوع متعثر

عدم امتالك ( مع غايات البحث اإلجابةلعدم صالحيتها للتحليل وعدم انسجام  استبانه) ١٧(استبعاد 
 .)مرشوع

 
 :تاليةاستبانة البحث فقد اشتملت عىل املحاور الفيام يتعلق بأما و

االسم, العمر, مكان اإلقامة, املستو (البحث عينة  لإلناثتضمن البيانات الشخصية  :املحور األول
 .)اإلنفاقالتعليمي, احلالة االجتامعية, مصادر الدخل, عدد أفراد األرسة, جهة 



 4

رشوع, طبيعة العمل باملرشوع, طبيعة امل(موضوع البحث  اتحول املرشوع تضمن بيانات :املحور الثاين
, عدد ساعات العمل واإلرشاف, عدد العاملني, آلية تسويق منتجات املرشوع, دوافع إقامة املرشوع

 .)مصادر التمويل, معدل الدخل الشهري للمرشوع
موضوع البحث  تضمن بيانات حول األسباب التي أدت إىل فشل أو تعثر املرشوعات: املحور الثالث

لوجيا املستخدمة, دراسة اجلدو للمرشوع, التدريب, البعد اخلربة, التسويق, املوقع, التكنو(
 .)االجتامعي, التخطيط وإدارة املرشوع

تضمن بيانات تتعلق باجتاهات اإلناث عينة الدراسة حول كل من جمال التشبيك وجمال  :املحور الرابع
 .االتصال من اجل التنمية

 
استخدام برنامج احلزم اإلحصـائية ب وحتليليهااآليل  وبعد مجع البيانات من امليدان تم إدخاهلا إىل احلاسب

 .ويبني اجلزء التايل من التقرير ابرز نتائج هذا التحليل). SPSS(اخلاص بالدراسات االجتامعية 
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 نتائج حتليل بيانات البحث امليداين
 

 لإلناث عينة الدراسة اخلصائص الشخصية: أوالً 
حسب بعض املتغريات الشخصية مثل العمر, ومكان  يتضمن هذا اجلزء توزيع اإلناث عينة البحث

اإلقامة, واملستو التعليمي, واحلالة االجتامعية, ومصادر الدخل قبل املرشوع وعدد أفرد األرسة وعىل 
 .من تتوىل اإلنفاق

 
 العمر. ١

 )١(اجلدول رقم 
 )٦٣= حجم العينة (حسب متغري العمر  اإلناث عينة البحثتوزيع 

 % النسبة التكرار العمر
 ١٠ ١٥.٩ سنة ٢٥أقل من 

 ١٦ ٢٥.٤ سنة ٣٤ – ٢٥من 

 ٢٦ ٤١.٢ سنة ٤٤ – ٣٥من 

 ١٠ ١٥.٩ سنة ٥٤ – ٤٥من 

 ١ ١.٦ سنة فأكثر ٥٥
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شكل رقم (1)
ر توزيع االناث عينة البحث حسب متغير العم

أقل من 25 سنة 
16%

من 25 – 34 سنة 
25%

من 35 – 44 سنة 
41%

من 45 – 54 سنة 
16%

55سنة فأآثر  
2%

 
 

يف الفئة  اإلناث, وكانت لصالح )%٤١.٣(أن أعىل نسبة بلغت ) ١(والشكل رقم يظهر من اجلدول 
حيث بلغت ) سنة ٣٤− ٢٥(يف الفئة العمرية مابني  , تلتها نسبة اإلناث)سنة ٤٤ – ٣٥( العمرية ما بني

يف  اإلناثلصالح  تأدنى نسبة كان أن) ١(كام وتشري النتائج الواردة يف اجلدول والشكل رقم  ).%٢٥.٤(
لفئة يف حني تساوت نسبة اإلناث يف كل من ا%). ١.٦(حيث بلغت  ,)سنة فأكثر ٥٥(الفئة العمرية 

وتظهر هذه النتيجة %). ١٥.٩(بحيث بلغت , )سنة ٥٤− ٤٥(والفئة العمرية ) سنة ٢٥اقل من (العمرية 
 .هن غالباً من الفئة الشابة الصغرية للعمل يف املشاريع أن اإلناث اللوايت يلجأن

 
 مكان اإلقامة. ٢

 )٢( اجلدول رقم
 )٦١= العينة  حجم(مكان اإلقامة متغري حسب اإلناث عينة البحثتوزيع 

 % النسبة التكرار مكان اإلقامة
 15 24.6 داخل اربد

 46 75.4 خارج اربد
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شكل رقم (2)
توزيع االناث عينة الدراسة حسب متغير مكان االقامة

داخل اربد
25%

د  خارج ارب
75%

 
بلغ قد  مدينة اربد خارجاملقيامت عدد اإلناث عينة الدراسة أن ) ٢(رقم والشكل تبني نتائج اجلدول 

التابعة  األلويةأي ( اربدمدينة  داخلامت املقي اإلناثأما  .تقريبا %)٧٥(انثى وبنسبة بلغت ) ٤٦(
اربد مدينة يف  اإلناث املقيامتإىل أن  وتشري هذه النتيجة .تقريبا )%٢٥(فقد بلغت نسبتهن ) اربدملحافظة 

من بالرغم مدينة اربد مقارنة باإلناث املقيامت خارج إقباالً عىل العمل يف قطاع املشاريع الصغرية  أقل هن
ومن خالل  .املهني املنترشة يف مدن اململكة ويل القروض, ومن مراكز التدريبمن مؤسسات مت قرهبن

إىل أن طبيعة املشاريع الصغرية البيانات التفصيلية األخر هلذا البحث, يمكن أن نعزي هذه النتيجة 
والتي تتجه إليها معظم اإلناث يف حمافظة اربد هي مشاريع تقليدية تتمركز حول جماالت اخلياطة 

 )).٩(انظر جدول رقم (طرزات واحلرف اليدوية والتي يقل الطلب عليها يف املدن مقارنة مع القر وامل
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 املستو التعليمي. ٣
 )٣(اجلدول رقم 

 )٦٢= حجم العينة (املستو التعليمي متغري حسب اإلناث عينة البحثتوزيع 
 % النسبة التكرار املستو التعليمي

 58.1 ابتدائي 

 812.9 أسايس

 26 41.9 ثانوي

 14 22.6 )كلية جمتمع(دبلوم 

 914.5 فأعىل سبكالوريو

 

شكل رقم  (3)
توزيع االناث عينة البحث حسب متغير المستوى التعليمي 

ابتدائي 
8% أساسي

13%

ثانوي
41%

دبلوم (آلية مجتمع )
23%

بكالوريوس فأعلى
15%

 
اللوايت حيملن شهادة  عينة البحثاإلناث نسبة  أن إىل) ٣(والشكل رقم اجلدول  تشري النتائج الواردة يف

كام وتشري %). ٢٢.٦(وم كلية جمتمع يف حني بلغت نسبة اإلناث دبل ,%)٤١.٩(الثانوية العامة قد بلغت 
النتائج إىل وجود نسبة ال بأس هبا من محلة درجة البكالوريوس فأعىل, حيث بلغت هذه النسبة 

نسبة ) أسايس فأقل(كام ومثلت اإلناث عينة البحث اللوايت لدهين مستو تعليمي متدين %). ١٤.٥(
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إىل أن معظم هذه النتائج شري وت. البتدائيحيث كان اقلها من محلة املستو ا. تقريبا%) ٢١(بلغت 
ثانوية عامة (عايل نسبيا اللوايت يلجأن للعمل يف هذه املشاريع هن من احلاصالت عىل مستو تعليمي 

 وقد تتعارض هذه النتيجة مع بعض الدراسات واإلحصاءات العامة السابقة والتي تشري إىل. )فأعىل
 شاريعألن العمل يف هذه امل. ات املالكات للمشاريع الصغريةتدين املستو التعليمي لكثري من السيد

ال يتطلب مستو تعليمي وتدريبي عايل, فاملرأة العاملة يف هذه املشاريع قد حتصل عىل تدريب  الصغرية
وقد يعز هذه التضارب . بسيط ومن ثم متارس املهنة وبعد فرتة قصرية تتكون لدهيا خربة حول العمل

اصلة يف سوق العمل املحيل, حيث أن هنالك نقص واضح يف فرص العمل املتاحة أمام إىل التغيريات احل
األفراد احلاصلني عىل مستويات تعليمية مناسبة, مما يضطرهم للسفر خارجا للبحث عن فرصة مناسبة, 

تطلبات , مما يضطرها إىل التفكري بإقامة مرشوع صغري لتوفري ماملرأةوهذا األمر يعترب حمدود نسبيا أمام 
أن تدين املستو التعليمي يؤثر أظهرت العديد من الدراسات السابقة فقد أخر,  زاويةومن . احلياة
ويف هذا السياق, قد يكون . املشاريع الصغرية وبالتايل تعثرها وفشلهاعىل أداء إنتاجية وإدارة بعض سلبا 

يف حتسني وإدارة إنتاجية هذه  هنالك حتول دراماتيكي ووعي واضح بأمهية املستو التعليمي ودوره
 .وإدارهتااملشاريع, وبالتايل توجه اإلناث املتعلامت نحو إقامة هذه املشاريع 

 
 احلالة االجتامعية. ٤

 )٤(اجلدول رقم 
  )٦٣ =حجم العينة( احلالة االجتامعية متغري حسب اإلناث عينة البحثتوزيع 

 % النسبة التكرار احلالة االجتامعية
 2234.9 ءعزبا

 3047.6 متزوجة

 711.1 أرملة

 46.3 مطلقة
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شكل رقم (4)
ة  ة االجتماعي توزيع االناث عينة الدراسة حسب متغير الحال

عزباء
35%

متزوجة 
48%

أرملة 
11%

مطلقة 
6%

 
 ,تقريبا من اإلناث عينة البحث هم من الفئة املتزوجة%) ٤٨(أن ) ٤(والشكل رقم نتائج اجلدول  تظهر

ثم  املتزوجاتأن اإلناث  وتبني هذه النسب. تقريبا%) ٣٥(تالها االناث العزباوات وبنسبة بلغت 
ويمكن أن يعود السبب  ,اربدالعزباوات هن أكثر ميالً نحو العمل يف قطاع املشاريع الصغرية يف حمافظة 

وخاصة ممن لدهين (زيادة التزامات ومتطلبات احلياة األرسية يف حالة اإلناث املتزوجات يف ذلك إىل 
ذه املشاريع يتطلب وقت خاصة وأن العمل يف ه, وقلة االلتزامات األرسية لد العزباوات )أبناء

كام وأظهرت النتائج تدين نسبة مشاركة كل من املطلقات واألرامل يف إقامة املشاريع الصغرية,  .وجهد
األرامل قد تعز هذه النتيجة إىل أن معظم و .وعىل التوايل%) ١١(و%) ٦(حيث بلغت نسبتهن 

للحصول عىل دخل شهري املساعدة  وغريها من صناديقإىل صندوق املعونة الوطنية يلجأن واملطلقات 
. خشية من انقطاع املعونة الوطنية بإقامة مرشوع صغريال ترغب قد يف هذه الفئات  كام أن اإلناث. منتظم

ام الشخص املنتفع بالعمل أثناء تقاضيه يقانون املعونة الوطنية يقوم بإيقاف املعونة يف حال ق حيث أن
النتيجة إىل البعد واملنظور االجتامعي املحيل املحيط هبذه الفئات ويمكن أن نعزي هذه  .املعونة الوطنية

 .من اإلناث
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 مصادر الدخل قبل املرشوع. ٥
 )٥(اجلدول رقم 

 )٥٧=حجم العينة( مصادر الدخل قبل املرشوع متغري حسب اإلناث عينة البحثتوزيع 
 % النسبة التكرار مصادر الدخل قبل املرشوع

 13 22.8 راتب منتظم

 29 50.9 رب األرسةعمل 

 6 10.5 مساعدات األهل واألقارب

 6 10.5 صندوق املعونة الوطنية واجلهات اخلريية

 3 5.3 مصادر أخر للدخل

 

راتب منتظم
٢٣%

عمل رب 
األسرة
٥١%

مساعدات 
األهل واألقارب

١٠%

صندوق المعونة الوطنية 
والجهات الخيرية

١١%
مصادر أخرى للدخل

٥%

)٥(شكل رقم 
توزيع االناث عينة البحث حسب متغير مصادر 

الدخل قبل المشروع
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رب  عملكن يعتمدن عىل  اإلناث عينة البحثأن حوايل نصف ) ٥(رقم والشكل نتائج اجلدول  تشري
أما اإلناث عينة البحث واللوايت . قبل الرشوع بإقامة مشاريعهن الصغريةكمصدر للدخل األرسة 

يف حني تساوت نسبة اإلناث اللوايت %). ٢٢.٨(اعتمدن عىل راتب منتظم للدخل فقد بلغت نسبتهن 
كمصادر للدخل  صندوق املعونة الوطنية واجلهات اخلرييةو مساعدات األهل واألقارباعتمدن عىل 

من اإلناث عينة البحث ) ٣(يف حني أشارت النتائج إىل ). %١٠.٥٥(ن وبنسبة بلغت قبل إقامة مشاريعه
وتعترب هذه النتائج إشارة جيدة إىل إمكانية احلد من االعتامد عىل . اعتمدن عىل مصادر أخر للدخل

الغري للحصول عىل الدخول من خالل إقامة املشاريع الصغرية, وبالتايل تنمية احلس االجتامعي 
وجود دخل منتظم متأيت من راتب مقطوع  أنكام . سؤولية الفردية والتخلص من االتكالية والتقاعسبامل

حتسني  من أجلاملشاريع الصغرية  بإقامة البحثعينة  اإلناثكراتب التقاعد مثال مل حيول دون قيام 
 .دخلهن ودخل أرسهتن

 
 عدد أفراد األرسة. ٦

 )٦(اجلدول رقم 
 )٥٩=حجم العينة( عدد أفراد األرسةمتغري حسب  تغريم حسب اإلناث عينة البحث

 % النسبة التكرار عدد أفراد األرسة
 ١٥ ٢٥ أفراد فأقل ٥

 ٣٣ ٥٦ أفراد ٩− ٦

 ١١ ١٩ فأكثر أفراد ١٠
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شكل رقم (6)
توزيع االناث عينة البحث حسب متغير عدد

 افراد االسرة

10افراد فأآثر  
19%

ل   5أفراد فأق
25%

  9-6افراد 
56%

 
 

ن من نسبة اإلناث عينة البحث اللوايت يرتاوح عدد أفراد أرسهأن  )٦(والشكل رقم اجلدول  يتضح من
احلجم مما يشري أن معظم صاحبات املشاريع الصغرية ينتمني ألرس كبرية %). ٥٦(أفراد قد بلغت ) ٩−٦(

حلجم حتتاج إىل متطلبات معيشية اكرب من األرس صغرية كبرية ا األرس وقد يعز ذلك إىل أن. نسبيا
كام . إلشباع هذه املتطلباتاحلجم مما يدفع أفراد األرسة إىل إقامة املشاريع الصغرية كإحد الوسائل 

قد  فأقل أفراد ٥ هاعدد أفراد رس يبلغإىل أينتمني نسبة اإلناث عينة البحث اللوايت وتشري النتائج إىل أن 
 .فأكثر ١٠منهن ينتمني إىل أرس يبلغ عدد أفرادها %) ١٩(كام أن  %).٢٥(بلغت 

 
 عىل من تتوىل صاحبة املرشوع اإلنفاق. ٧

 )٧(اجلدول رقم 
 )٥٧=حجم العينة(اإلناث عينة البحث حسب متغري جهة اإلنفاق  توزيع

 % النسبة التكرار عىل من تنفق
 11.8 فقط الزوج

 2645.6 الزوج واألبناء

 47 الوالد والوالدة

 11.8 أحد الوالدين
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 610.5 الوالدين واألرسة

  :غري ذلك

 ٧ ١٢.3 نفيس− ١

 ١٢ 21 أبنائي فقط − ٢

 
شكل رقم (7)

توزيع االناث عينة البحث حسب متغير 
جهة االنفاق

الزوج فقط
2%

الوالد والوالدة
7%

أحد الوالدين
2%

الوالدين واألسرة
11%

نفسي
12%

أبنائي فقط 
21%

الزوج واألبناء 
46%

 
 

أزواجهن يتولني اإلنفاق عىل  عينة البحثاإلناث من  %)٤٥.٦(أن ) ٧(والشكل رقم  اجلدول يتبني من
وال غرو من هذه النتيجة حيث أن  %).٢١(تالها اإلنفاق عىل أبنائهن فقط وبنسبة بلغت . وأبنائهن

اإلنفاق عىل الوالدين واألرسة فقد أما نسبة اإلناث اللوايت يتولني . معظم اإلناث عينة البحث متزوجات
كام تشري النتائج إىل %). ٧(يف حني بلغت نسبتهم يف حالة اإلنفاق عىل الوالدين معا  %).١٠.٥(بلغت 

تدين نسبة اإلناث الذين يتولني اإلنفاق عىل أزواجهن فقط أو احد الوالدين, حيث بلغت هذه النسبة 
 .تقريباً %) ٢(
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 اتاملرشوعت العالقة بذابيانات حتليل ال: ثانياً 
 
 :باملرشوع لالعمطبيعة . ١

 )٨(اجلدول رقم 
 لعمل باملرشوعطبيعة االتكرارات والنسب املئوية ل

  ال نعم العمل باملرشوع
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 ٤٧ ٨٣.٩ ٩ ١٦.١ اعمل بنفيس يف املرشوع

 ٤ ٧.٣ ٥١ ٩٢.٧ وجود عامالت بأجر يف املرشوع

 ٧ ١٢.٧ ٤٨ ٨٧.٣ زوج يف العمل باملرشوعمساعدة ال

 ١٤ ٢٥.٥ ٤١ ٧٤.٥ مساعدة األبناء يف العمل باملرشوع

 
نسبة اإلناث عينة البحث اللوايت يقمن بأنفسهن بـإدارة مرشـوعاهتن الصـغرية أن  )٨(رقم يبني اجلدول  

رد برشـي ومسـاعد أما نسبة اللوايت يستخدمن أبناءهن كمو%). ٨٣.٩(دونام مساعدة من احد قد بلغت 
يف حـني بلغـت نسـبة اللـوايت يسـاعدوهن أزواجهـن يف إدارة %). ٢٥.٥(يف إدارة املرشوع فقـد بلغـت 

يف حني تشري النتائج إىل تدين نسبة اإلنـاث الـاليت يسـتخدمن عـامالت %). ١٢.٧(مشاريعهن الصغرية 
النتيجـة إىل أن اإلنـاث  وقد تعـز هـذه%). ٧.٣(بأجر يف مشاريعهن الصغرية, حيث بلغت هذه النسبة 

للحصـول عـىل ميـزة سـعرية  عينة البحث حياولن من خالل استخدام أفراد األرسة تقليل تكلفة العاملـة
 .ملخرجات مشاريعهن

 
 طبيعة املرشوع. ٢

 )٩(اجلدول رقم 
 )٥٦=حجم العينة ( التكرارات والنسب املئوية لطبيعة املرشوع

 %النسبة  التكرار طبيعة املرشوع
 712.5 زراعي
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 2137.5 حريف

 1832.1 جتاري

 814.3 خدمايت

 23.6 غري ذلك

 

شكل رقم (8)
توزيع المشروعات حسب طبيعتها
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هـي مشـاريع  عينة البحـثمشاريع اإلناث إىل أن أغلب ) ٨(والشكل رقم ) ٩(رقم  تشري نتائج اجلدول
هـا املشـاريع تلت ,%)٣٢.١(نسـبة  ماالتجارية , بينام شكلت املشاريع %)٣٧.٥( , فقد بلغت نسبتهاحرفية
اإلناث عينة ن املشاريع التي تعمل هبا فإ وعليه .%)١٢.٥( الزراعيةثم املشاريع ) %١٤.٣( بنسبة اخلدمية
. احلريف والتجـاري, ولكنها ترتكز يف املجال وخدماتية وزراعية تتنوع بني مشاريع حرفية وجتارية البحث

ث عن املرشوعات الزراعية, وقد يعـز ذلـك إىل طبيعـة املسـتو وقد تعكس هذه النتيجة إحجام اإلنا
حيث أن العمل يف املشاريع الزراعية ال يتطلب مسـتو  .التعليمي العايل نسبيا للفئة املستهدفة يف البحث

, بل إن كل ما يتطلبه هو مستو متدين من املهارة واخلربة يف جمال العمل  .تعليمي عالٍ
تركزهـا بشـكل أسـايس يف جمـال اخلياطـة ) ٩(هـذه املشـاريع, يبـني الشـكل رقـم  وأما فيام يتعلق بأبرز
 .واملطرزات اليدوية
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شكل رقم  (9)
طبيعة المشروعات 
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 عدد ساعات العمل واإلرشاف .٣

 )١٠(اجلدول رقم 
 )٥٤=حجم العينة( مرشوعالتكرارات والنسب املئوية لعدد ساعات العمل واإلرشاف اليومي لل

 %النسبة  التكرار مل واإلرشافساعات الععدد 
 1324.1 ساعات ٣

 1629.6 ساعات ٦

 2546.3 ساعات فأكثر ٩
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شكل رقم (10): توزيع ساعات العمل واالشراف
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من اإلناث عينة البحث يقضني مـا معدلـه %) ٤٦.٣(أن ما نسبته ) ١٠(يتضح من اجلدول والشكل رقم 
 هذه النتيجة إىل درجة اهتامم هؤالء اإلنـاث وتشري. يوميا يف إدارة مشاريعهن الصغرية) ساعات فأكثر ٩(

إدارة  يوميـا يف) سـاعات ٦(مـنهن يقضـني %) ٢٩.٦(كام وأظهرت النتـائج أن مـا نسـبته . بمشاريعهن
يوميـا فقـد كانـت األدنـى وبلغـت ) سـاعات ٣(أما نسبة اإلناث اللـوايت يقضـني . مشاريعهن الصغرية

)٢٤.١.(% 
 
 يف املرشوع عدد العاملني. ٤

 )١١(ول رقم اجلد
 املرشوعرات والنسب املئوية لعدد العاملني يف التكرا

 النسبة  التكرار نيعدد العامل

 ٥ ٤٤ ٨١.٥أقل من 

١٠ ٦ ١١.١ – ٥ 

 ١٠ ٤ ٧.٤أكثر من 
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شكل رقم (11)
توزيع العينة حسب عدد العاملين في المشروع

أقل من 5
82%

5 – 10
11%

أآثر من 10
7%

 
ث أن تدين عدد األفراد العاملني يف مشاريع اإلناث عينة البحـث, حيـ) ١١(يظهر اجلدول والشكل رقم 

بلغت نسبة املرشـوعات  حنييف  ,تقريبا%) ٨٢(أفراد قد بلغت  ٥نسبة املرشوعات والتي توظف اقل من 
مما يوصـلنا إىل نتيجـة مفادهـا أن هـذه املرشـوعات مل . تقريبا%) ٧(أفراد  ١٠التي يزيد عدد عامليها عن 

 .حتقق ابرز أهدافها التنموية يف احلد من مشكلة البطالة يف حمافظة اربد
 
 تسويق منتجات املرشوع .٥

 )١٢(اجلدول رقم 
 ة تسويق منتجات املرشوعلكيفيالتكرارات والنسب املئوية 

  ال نعم كيفية التسويق
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 4175.9 13 24.1 للمستهلك مبارشة

 611.1 48 88.9 جتار اجلملة

 ١٦ ٢٩.٦ ٣٨ ٧٠.٤ البازرات واملعارض

 ٣ ٥.٦ ٥١ ٩٤.٤ غري ذلك
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مسـتخدمة لتسـويق منتجـات املرشـوعات إىل أن ابـرز آليـة ) ١٢(تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقـم 
تالهـا آليـة %). ٧٥.٩(وبنسـبة موافقـة بلغـت  موضوع البحث هي من خالل البيع املبارش للمسـتهلك

يف حني تدنت إلية البيـع لتجـار اجلملـة %). ٢٩.٦(االشرتاك بالبازرات واملعارض وبنسبة موافقة بلغت 
بل اإلناث عينة البحث إلية البيع حسب طلبـات ومن اآلليات األخر والتي تم ذكرها من ق%). ١١.١(

وتظهر هذه النتائج حمدودية آليات التسويق املستخدمة مـن قبـل اإلنـاث %). ٥.٦(الزبائن وبنسبة بلغت 
وقد يعز ذلك لطبيعـة وتقليديـة املرشـوعات الصـغرية . عينة الدراسة وخصوصا يف جمال البيع باجلملة

 .القائمة من قبلهن
 
 لعمل باملرشوعدوافع ا. ٦

 )١٣(اجلدول رقم 
 التكرارات والنسب املئوية لدوافع العمل باملرشوع

  ال نعم دوافع العمل باملرشوع
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 2949.2 30 50.8 عدم توفر فرصة عمل

 3050.8 29 49.2 إثبات الذات

 3355.9 26 44.1 الرغبة يف االستقاللية املادية

 2033.9 39 66.1 احرتام املجتمع املحيلكسب 

 3559.3 2440.7 املسامهة يف حتسني دخل املجتمع

 3762.7 2237.3 توفري االحتياجات الشخصية

 610.2 5389.8 غري ذلك

 
إىل وجود عدد ال بأس فيه من الدوافع الكامنة وراء إقامة اإلنـاث عينـة ) ١٣(تكشف نتائج اجلدول رقم

ومن ابرز هذه الدوافع توفري االحتياجـات الشخصـية واملسـامهة يف حتسـن . يعهن الصغريةالبحث ملشار
ومن الدوافع البارزة أيضا كانـت %). ٥٩.٣(و%) ٦٢.٧(حيث بلغت نسبة املوافقة عىل كالمها . املجتمع
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ك , وكـذل%)٥٠.٨(, واثبـات الـذات %)٥٥.٩(يف جمال رغبة هؤالء اإلناث يف حتقيق االستقالل املـايل 
 %).٤٩.٢(عدم توفر فرص للعمل 

 
 مصادر متويل املرشوع. ٧

 )١٤(اجلدول رقم 
 در متويل املرشوعاالتكرارات والنسب املئوية ملص

 مصادر متويل املرشوع

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 4578.9 12 21.1 متويل ذايت

 ١٨ ٣١ ٤٠ ٦٩ مؤسسات متويل القروض

 47 ٥٣ ٩٣ وجود رشكاء

 
إىل أن غالبية املرشوعات القائمة من قبل اإلنـاث عينـة البحـث تـم متويلهـا ) ١٤(يتبني من اجلدول رقم 

يف حـني مل تلعـب مؤسسـات متويـل املرشـوعات الصـغرية دورا %). ٧٨.٩(بشكل ذايت, وبنسبة بلغـت 
 عىل الرغم مـن). %٣١(سسات حيث بلغت نسبة اإلناث اللوايت جلئن إىل هذه املؤ. حموريا يف هذا املجال

ومـن خـالل . يف حمافظة اربـدإقامة مشاريع صغرية التي تساعد يف انتشار العديد من مؤسسات التمويل 
قـرض نقـدي واحـد فقـط, عىل اإلناث قد حصلن من هؤالء ) ١٤(البيانات التفصيلية للبحث, تبني أن 

 .حصلن عىل قرضني ذو طبعة عينية) ٤(و
من %) ٩٣(ول إىل ضعف متثيل مصدر التمويل القائم عىل الرشاكة, حيث أن ما نسبته كام تشري نتائج اجلد

 .اإلناث عينة الدراسة مل تعمد إىل استخدام هذا املصدر اهلام والداعم لتطور وإقامة املرشوعات الصغرية
 
 معدل الدخل الشهري الصايف من املرشوع. ٨

 )١٥(اجلدول رقم 
 )٢٨= حجم العينة( عدل الدخل الشهري الصايف من املرشوعالتكرارات والنسب املئوية مل

 النسبة  التكرار معدل الدخل الشهري الصايف من املرشوع
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 ٨ ٢٨.٦ دينار ١٠٠أقل من 

١٥٠ ١٠ ٣٥.٧ – ١٠٠ 

٣٠٠ ٧ ٢٥ – ١٥١ 

 ٣٠٠ ٣ ١٠.٧أكثر من 

 

شكل رقم (12)
توزيع دخول المشروعات عينة البحث 

أقل من 100 دينار
29%

100 – 150
35%

151 – 300
25%

أآثر من 300
11%

 
يف مقدار الـدخل الشـهري الصـايف املتـأيت مـن  تباينجود و) ١٢(والشكل رقم ) ١٥(يتبني من اجلدول رقم 

وباملتوسـط يمكننـا  ,التباين يف طبيعة املرشوعات القائمة عينـة البحـث إىلوقد يعز ذلك العمل باملرشوع, 
دينـارا أردنيـا وبـانحراف ) ١٣٤.٧٧(القول أن معدل متوسط الدخول الشهري من هذه املرشـوعات يبلـغ 

وأما بقية أفراد العينة فقد انحرصت إجاباهتم بعدم القدرة عـىل حتديـد . ينارا أردنياد) ١٢١.٩٥(معياري بلغ 
السـابقة,  ومـن خـالل هـذه النتـائج .الدخل الشهري للمجموع وبعضهم ترك اإلجابة عىل السـؤال فارغـة

عبـاء نستطيع أن نتلمس أمهية املرشوعات الصغرية كأداة للحصول عىل الدخل املناسب نسبيا لتغطية بعـض أ
 .ومتطلبات احلياة
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 حتليل البيانات ذات العالقة بعوامل تعثر املرشوعات: ثالثاً 
 
 يةالتمويل املعوقات. ١

 )١٦(اجلدول رقم 
 للعوامل املتعلقة بنقص التمويل املناسبالتكرارات والنسب املئوية 

 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 4085.1 ٧ 14.9 س املال الكايفعدم توفر را

صعوبة توفري الضامنات الالزمة للحصول 
 عىل القروض

١١ ٢٣.٤ ٣٦ ٧٦.٦ 

٨ ١٧ ٣٩ ٨٣ عوامل أخر 

 
شكل رقم (13)

عوامل نقص التمويل المناسب
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بة
نس
ال

 
وجود عدد من العوامل التمويلية التي تسهم يف تعثر ) ١٣(والشكل رقم ) ١٦(يتبني من اجلدول رقم 

القائمة من قبل اإلناث عينة البحث ومن ابرز هذه العوامل عدم توفر راس املال وعدم نجاح املرشوعات 
صعوبة توفري الضامنات الالزمة للحصول عىل أما %). ٨٥.١(حيث بلغت نسبة املوافقة عىل ذلك . الكايف

ذه وقد تربر ه%). ٢٣.٤(فقد احتلت املرتبة الثانية من حيث درجة التأثري وبنسبة موافقة بلغت  القروض
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النتيجة سبب إحجام بعض اإلناث عينة الدراسة عن اللجوء إىل مؤسسات التمويل التي تساعد يف إقامة 
أما العوامل التمويلية األخر فقد ارتبطت بعدم ). ١٤(انظر جدول رقم (مشاريع صغرية يف حمافظة اربد 

 .ألسعارقدرة اإلناث عينة الدراسة بتوفري املواد الالزمة لإلنتاج بسبب ارتفاع ا
 
 والوقت إلدارة املرشوع اخلربة معوقات. ٢

 )١٧(اجلدول رقم 
 والوقت الكايف إلدارة املرشوع للعوامل املتعلقة بنقص اخلربة املناسبةالتكرارات والنسب املئوية 

 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 2444.4 30 55.6 عدم وجود خربة كافية إلدارة املرشوع

 1425.9 40 74.1 عدم التفرغ الكامل إلدارة املرشوع 

صعوبة املوائمة بني مستو اإلرشاف عىل 
 املرشوع واملسؤوليات األرسية

20٦٣ ٣٣ ٣٧ 

٧ ١٣ ٤٧ ٨٧ عوامل أخر 
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شكل رقم  (14)
عوامل نقص الخبرة والوقت
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املتعلقة باخلربة وإدارة الوقت وجود عدد من العوامل ) ١٤(والشكل رقم ) ١٧(يتبني من اجلدول رقم 

التي تسهم يف تعثر وعدم نجاح املرشوعات القائمة من قبل اإلناث عينة البحث ومن ابرز هذه العوامل 
صعوبة أما %). ٤٤.٤(حيث بلغت نسبة املوافقة عىل ذلك . عدم وجود خربة كافية إلدارة املرشوع

فقد احتلت املرتبة الثانية من حيث  ات األرسيةاملوائمة بني مستو اإلرشاف عىل املرشوع واملسؤولي
أما عدم التفرغ الكامل من قبل اإلناث عينة البحث إلدارة %). ٣٧(درجة التأثري وبنسبة موافقة بلغت 

العوامل  أما%). ٢٥.٩(وبنسبة موافقة بلغت  التأثرياملرشوع فقد احتلت املرتبة الثالثة من حيث درجة 
بنفس العوامل سالفة الذكر ولكن بسياقات لغوية فقد ارتبطت  ملعوقاتذات العالقة هبذه ا األخر
أخر. 
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 معوقات تسويق املنتجات. ٣
 )١٨(اجلدول رقم 

 للمعوقات التسويقية املتعلقة باملرشوعالتكرارات والنسب املئوية 
 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

يف تسويق  عدم توفر اخلربة الكافية
 املنتجات

٤٠ ٧٢.٧ ١٥ ٢٧.٣ 

 ٢٣ ٤١.٨ ٣٢ ٥٨.٢ االعتامد عىل الزبائن املحليني

عدم املشاركة يف معارض بيع املنتجات 
 بسبب ظروف خاصة

٢٩.١ ١٦ ٧٠.٩ ٣٩ 

استغالل جتار اجلملة ألصحاب 
 املرشوعات الصغرية

١٠ ١٨.٢ ٤٥ ٨١.٨ 

٨ ١٤.٥ ٤٧ ٨٥.٥ عوامل أخر 
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شكل رقم (15)
توزيع المعوقات التسويقية
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بة
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وجود عدد من املعوقات يف جمال تسويق منتجات ) ١٥(والشكل رقم ) ١٨(يتبني من اجلدول رقم 

املرشوعات الصغرية موضوع البحث والتي تسهم يف تعثر وعدم نجاح هذه املرشوعات ومن ابرز هذه 
املوافقة عىل حيث بلغت نسبة . يف جمال تسويق منتجات املرشوعاتعدم وجود خربة كافية املعوقات 

املشاركة يف معارض بيع املنتجات من املعوقات كام أن وجود ظروف خاصة حتول دون %). ٧٢.٧(ذلك 
اعتامد املرشوعات موضوع كام أن %). ٧٠.٩(ذات التأثري العايل, حيث بلغت نسبة املوافقة عىل ذلك 

كام  %).٤١.٨(بة موافقة بلغت البحث عىل الزبائن املحليني يمثل معوق تسويقي آخر يف هذا اإلطار وبنس
استغالل من قبل جتار اجلملة من اإلناث عينة البحث يعتقدن أن هنالك %) ١٨.٢(أن ما نسبته 

ومن العوامل واملعوقات األخر ذات العالقة باجلانب التسويقي . ألصحاب املرشوعات الصغرية
ا عىل املنافسة مع منتجات للمرشوعات الصغرية موضوع البحث فقد متحورت يف عدم قدرة منتجاهت

 .املرشوعات األخر املنافسة وخاصة األجنبية منها
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 معوقات موقع املرشوع. ٤
 )١٩(اجلدول رقم 

 املرشوعموقع للمعوقات املتعلقة بالتكرارات والنسب املئوية 
 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 ١٩ ٣٣.٣ ٣٨ ٦٦.٤ املرشوععدم وجود موقع مناسب إلقامة 

 ٨ ١٤ ٤٩ ٨٦ال يوجد عالقة بني نجاح املرشوع وموقعه

 ٣٥.١ ٢٠ ٦٤.٩ ٣٧ إنجاح املرشوع املوقع يعترب عامال هاما يف
٧ ١٢.٣ ٥٠ ٨٧.٧ عوامل أخر 

 
أن نسبة اإلناث عينـة البحـث اللـوايت يعتقـدن بعـدم تـوفر موقـع مناسـب ) ١٩(يتبني من اجلدول رقم 

جـاح يعتقـدن بأمهيـة املوقـع يف ن%) ٦٤.٩( هأن ما نسبتنالحظ يف حني %). ٣٣.٣(قد بلغت  ملشاريعهن
وتعكس هـذه . عالقة بني نجاح املرشوع وموقعهال يعتقدن بوجود %) ١٤(املرشوعات الصغرية, مقابل 

يف النتائج وجود إدراك ال بأس فيه لد اإلناث عينة البحـث للـدور املحـوري ملوقـع املرشـوع وأمهيتـه 
 .إنجاح أو فشل مشاريعهن الصغرية

 
 معوقات تكنولوجيا املرشوع. ٥

 )٢٠(اجلدول رقم 
 للمعوقات املتعلقة بموقع املرشوعالتكرارات والنسب املئوية 

 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

التكنولوجيا املستخدمة يف عمليات 
 اإلنتاج قديمة

1124.4 34 75.6 

عدم املقدرة عىل التعامل مع اآلالت 
 احلديثة بسبب املستو التعليمي

6١٤ ٣٧ ٨٦ 
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 ٧٦.٧ ٣٣ ٢٣.٣ ١٠ نقص اخلربة يف التعامل مع اآلالت احلرفية
1637.2 27 62.8 عوامل أخر 

 
شكل رقم  (15)
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يستخدمن ة البحث اللوايت أن نسبة اإلناث عين) ١٥(والشكل رقم ) ٢٠(يتبني من اجلدول رقم 

ينقصهن اخلربة يف التعامل %) ٢٣.٣( هأن ما نسبتنالحظ يف حني %). ٢٤.٤(قد بلغت  تكنولوجيا قديمة
املقدرة عىل التعامل مع  يف حني بلغت نسبة اإلناث عينة البحث اللوايت ليس لدهين. مع اآلالت احلرفية

حني متحورت العوامل أو املعيقات األخر والتي  يف%). ١٤( اآلالت احلديثة بسبب املستو التعليمي
 .اإلنتاجيف عدم امتالك أو استخدم تكنولوجيا متخصصة يف عمليات %) ٣٧.٢(بلغت نسبتها 

عدد من املعوقات التكنولوجية حتول دون نجاح  ويف ضوء هذه النتائج نستطيع القول أن هنالك
تالك عنارص تكنولوجية بشكل مناسب لبعض املرشوعات عينة البحث وأبرزها عدم توافر أو ام

 .املرشوعات تسهم يف زيادة إنتاجيتها
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 معوقات دراسات جدو املرشوع. ٦
 )٢١(اجلدول رقم   

 للمعوقات املتعلقة بدراسات اجلدو للمرشوعالتكرارات والنسب املئوية 
 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 ٢٢ ٣٨.٦ ٣٥ ٦١.٤ رف ما هي دراسة اجلدوال اع

 دراسة جدو اقتصادية أيةبإعداد  أقممل 
 ملرشوعي

٢٣ ٤٠.٤ ٣٤ ٥٩.٦ 

 ٦٣.٢ ٣٦ ٣٦.٨ ٢١ أعددت دراسة جدو اقتصادية ملرشوعي
ال عالقة لنجاح مرشوعي أو فشله بدراسة 

اجلدو 
٤ ٧ ٥٣ ٩٣ 

٣ ٥.٣ ٥٧ ٩٠.٥ عوامل أخر 

 
مل يقمن بإعداد دراسـة جـدو خاصـة أن نسبة اإلناث عينة البحث اللوايت ) ٢١(يتبني من اجلدول رقم 

مع العلم بأن هذه الدراسات تعترب من أهم الدراسات املبدئية يف إقامـة %). ٤٠.٤(قد بلغت  بمشاريعهن
املرشوعات الصغرية وهلا دور هـام يف ختطـيط وتنظـيم وتفعيـل أنشـطة وجوانـب املرشـوعات خاصـة 

من اإلناث عينة البحث ال يعرفن مـا %) ٣٨.٦( هأن ما نسبتنالحظ يف حني . نها والتسويقيةاالقتصادية م
وتعكـس هـذه . فقط قمن بإعداد مثل هذه الدراسـات%) ٣٦.٨(كام أن ما نسبته . هي دراسات اجلدو

هن النتائج حمدودية إدراك اإلناث عينة الدراسة ألمهية ودور دراسات اجلدو يف نجاح أو فشل مشـاريع
 .الصغرية
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 باملرشوع التدريب اخلاصمعوقات . ٧

 )٢٢(اجلدول رقم 
 للمعوقات املتعلقة بالتدريب اخلاص باملرشوعالتكرارات والنسب املئوية 

 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

ليس لدي خربة كافية يف التعامل مع 
 اجلمهور

١٥ ٢٧.٨ ٣٩ ٧٢.٢ 

ال يسمح يل بحضور  اإلمجايل وضعي
 ورشات تدريبية

١٥ ٢٨.٣ ٣٨ ٧١.٧ 

القيود العائلية منعتني من احلصول عىل 
 التدريب الكايف

٧٧.٤ ٤١ ٢٢.٦ ١٢ 

ال يوجد دورات تدريبية متخصصة يف 
 املرشوعات الصغرية

٢٨ ٥٢.٨ ٢٥ ٤٧.٢ 

٢ ٣.٩ ٤٩ ٩٦.١ عوامل أخر 

 
يعتقـدن بعـدم وجـود أن نسبة اإلناث عينـة البحـث اللـوايت ) ٢٢(اجلدول رقم  تشري النتائج الواردة يف

وتعكس هـذه %). ٥٢.٨(قد بلغت دورات تدريبية متخصصة يف جمال إقامة وإدارة املرشوعات الصغرية 
النتيجة قصور واضح يف جمال التعريف بالدورات التدريبية املتخصصة يف هذا املجـال مـن قبـل اجلهـات 

 .واملؤسسات املختصة
من اإلنـاث عينـة البحـث لـيس لـدهين أوضـاع وعـىل %) ٧١.٧(و %) ٧٧.٤(وتشري النتائج إىل أن  كام

وتعتـرب . املستو اإلمجايل والعائيل تعيق مشاركتهن بدورات تدريبية يف جمال إدارة املرشـوعات الصـغرية
جـاح هـذه هذه النتيجة مطمئنة نسبيا من الناحية العمليـة ملـا هلـا مـن دور جـوهري يف حتسـني فـرص ن

 .املرشوعات
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 البعد االجتامعيمعوقات . ٨
 )٢٣(اجلدول رقم 

 ملعوقات البعد االجتامعيالتكرارات والنسب املئوية 
 املعوقات− العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

ال يوجد دعم كايف من الزوج أو األرسة أو 
 األهل

٢٠ ٤٣.٥ ٢٦ ٤٣.٥ 

بعدم مقدريت  هنالك ثقة لد اآلخرين
 عىل إدارة املرشوع

٧ ١٥.٢ ٣٩ ٨٤.٨ 

 بإدارته أقومال ينظر للمرشوع الذي 
 بجدية من قبل املجتمع املحيل

٦٧.٤ ٣١ ٢٣.٨ ١٥ 

٧ ١٥.٢ ٣٩ ٨٤.٨ عوامل أخر 

 
هنالك مجلة من املعوقات االجتامعية والتي حتد بدورها من أن ) ٢٣(اجلدول رقم  تشري النتائج الواردة يف

عدم تـوفر الـدعم الكـايف مـن : استمرارية املرشوعات موضوع البحث ومن ابرز هذه العوامل وأنجاح 
حيث بلغـت  .باإلناث عينة البحث سواء أكان ذلك من قبل الزوج أو األرسة أو األهلاملحيطة  األطراف

للمرشـوع  وأما فيام يتعلق بقصور نظـرة املجتمـع املحـيل%). ٤٣.٥(نسبة املوافقة عىل وجود هذا املعوق 
الذي تقوم به اإلناث عينة البحث بإدارته, وكـذلك عـدم ثقـة اآلخـرين بقـدرهتن عـىل إدارة مثـل هـذه 

 .وعىل التوايل%) ١٥.٢(و%) ٣.٨(املرشوعات, فقد حصلت هذه املعوقات عىل نسبة موافقة بلغت 
متحور اغلبها وحسب فقد %) ١٥.٢(وأما فيام يتعلق بالعوامل أو املعيقات األخر والتي بلغت نسبتها 

رأي اإلناث املبحوثات يف ضيق نظر املجتمع املحيل لألنثى املطلقة وكذلك النظرة املتعلقة بقصور قدرة 
 .املراة عىل إدارة املرشوعات
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 التخطيط وإدارة املرشوع. ٩
 )٢٤(اجلدول رقم 

 ملعوقات التخطيط وإدارة املرشوعالتكرارات والنسب املئوية 
 العوامل

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

أقوم بالتأكد من كفاءة وفعالية املرشوع 
باستمرار من خالل مقارنة األهداف مع 

 النتائج املتحققة

٢٤ ٤٣.٦ ٣١ ٥٦.٤ 

اعمل عىل التأكد من حتقق رضا الزبائن 
 وتوفري متطلباهتم باستمرار

٥٠ ٩٠.٩ ٥ ٩.١ 

 ٦٧.٣ ٣٧ ٣٢.٧ ١٨ علدي إملام جيد بكيفية إدارة املرشو
٠ ٠ ٥٤ ١٠٠ عوامل أخر 

 
يقمن بالتأكـد إىل وجود نسبة هامة من اإلناث عينة البحث ال  )٢٤(اجلدول رقم  تشري النتائج الواردة يف

حيـث بلغـت هـذه . من كفاءة وفعالية املرشوع باستمرار من خالل مقارنة األهداف مع النتائج املتحققـة
التأكد مـن حتقـق رضـا الزبـائن أن جل تركيز هؤالء اإلناث منصب عىل يف حني نجد %). ٥٦.٤(النسبة 

 %).٩٠.٩(وبنسبة موافقة بلغت  وتوفري متطلباهتم باستمرار
 

بمد إملام اإلناث عينة البحث بالكيفيات ذات العالقة بإدارة املرشوع, نالحظ من وأما فيام يتعلق 
 %).٦٧.٣(م النتائج وجود نسبة هامة منهن ال يمتلكن هذا اإلملا
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 خالصة
 

تعثر هذه املرشوعات  والتي تسهم يفتواجه املرشوعات الصغرية موضوع البحث عدد من املعوقات 
 :وعدم نجاحها ومن ابرز هذه املعوقات ما ييل

 عدم توفر راس املال الكايف •
 عدم توفر اخلربة الكافية يف تسويق املنتجات •
 رشوعات الصغريةعدم االلتحاق بدورات تدريبية متخصصة يف امل •
 إدارة املرشوعيف ختطيط وعدم وجود خربة كافية  •
 ال توافر الدعم كايف من قبل الزوج أو األرسة أو األهل •
 عدم إعداد أية دراسة جدو اقتصادية للمرشوعات •
 عدم وجود موقع مناسب إلقامة املرشوع •
 استخدام تكنولوجيا قديمة يف عمليات اإلنتاج •
 اآلالت احلرفية نقص اخلربة يف التعامل مع •
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باجتاهات اإلناث عينة الدراسة حول كل من حتليل البيانات ذات العالقة  :رابعاً 
 .االتصال من اجل التنمية تالتشبيك وجماال تجماال

 
 جمال التشبيك. ١

 )٢٥(اجلدول رقم 
 ملجال التشبيكالتكرارات والنسب املئوية 

 جماالت التشبيك

 

  ال نعم
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

يساهم التشبيك بعدم تكرار اجلهود 
 واستنزاف املوارد

٣٩ ٦٨.٤ ١٨ ٣١.٦ 

التشبيك ببناء وتقوية الروابط بني  يساهم
  مجيع املؤسسات

٣٥ ٦١.٤ ٢٢ ٣٨.٦ 

يساهم التشبيك باالستفادة من اخلربات 
واإلمكانيات املتاحة بني سيدات األعامل 

  عىل املستو الشخيص واملهني

١٠.٥ ٦ ٨٩.٥ ٥١ 

 
وجود اجتاهات اجيابية لد اإلناث عينة البحث فيام ) ٢٥(نالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

منهن يعتقدن بأن %) ٨٩.٥(حيث أن . يتعلق بأمهية التشبيك يف سياق إدارة املرشوعات الصغرية
سيدات األعامل عىل املستو الشخيص التشبيك يساهم باالستفادة من اخلربات واإلمكانيات املتاحة بني 

يف حني . بعدم تكرار اجلهود واستنزاف املوارديساهم التشبيك منهن يعتقدن بأن %) ٦٨.٤(و . واملهني
 وتعترب هذه النتائج . التشبيك يساهم ببناء وتقوية الروابط بني مجيع املؤسساتمنهن أن %) ٦١.٤(تر

الجتاهات وتدعيمها مستقبال لتحسني وتنمية وضعية املرشوعات البناء عىل هذه انقطة حتول اجيابية نحو 
 .الصغرية
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 االتصال من اجل التنمية جمال. ٢
 )٢٦(اجلدول رقم 

 ملجال االتصال من اجل التنميةالتكرارات والنسب املئوية 
  ال نعم  جماالت االتصال من اجل التنمية

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار
اجل التنمية يف تعليم  يساهم االتصال من

النساء األفكار احلديثة واالبتكارات التقنية 
 يف جمال املرشوعات الصغرية

٤٥ ٧٨.٩ ١٢ ٢١.١ 

يساهم االتصال من اجل التنمية يف صقل 
مهارة النساء العامالت يف املرشوعات 
 الصغرية بالتعامل مع التكنولوجيا احلديثة

٣٧ ٥٨.٧ ٢٠ ٣٥.١ 

التنمية يف  يساهم االتصال من اجل
تدريب النساء العامالت يف املرشوعات 

الصغرية عىل كيفية الترصف وتوجيه 
 مسارات التغري اخلاصة هبن

٢٢.٨ ١٣ ٧٧.٢ ٤٤ 

 
وجود اجتاهات اجيابية لد معظم اإلناث عينة البحث ) ٢٦(نالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
%) ٧٨.٩(حيث أن . مية يف سياق إدارة املرشوعات الصغريةفيام يتعلق بأمهية جمال االتصال من اجل التن

االتصال من اجل التنمية يساهم يف تعليم النساء األفكار احلديثة واالبتكارات التقنية يف  منهن يعتقدن بأن
االتصال من اجل التنمية يساهم يف تدريب منهن يعتقدن بأن %) ٧٧.٢(و. جمال املرشوعات الصغرية

يف .  املرشوعات الصغرية عىل كيفية الترصف وتوجيه مسارات التغري اخلاصة هبنالنساء العامالت يف
 االتصال من اجل التنمية يساهم يف صقل مهارة النساء العامالت يف منهن أن %) ٥٨.٧(حني تر

 للبناء عليها مؤرش اجيايبوتعترب هذه النتائج . املرشوعات الصغرية بالتعامل مع التكنولوجيا احلديثة
 .عيمها مستقبال لتحسني وتنمية وضعية املرشوعات الصغريةوتد


