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:الملخص
،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة " دور المشروعات الصغيرة في تعزيزز مشزاركة المزرأة لتنميزة المجتمعزات المحليزة فزي
، والمجزاا االجتمزاعي، المجزاا االقتصزادي: وهزي،) فقرة توزعت على ثالثة مجاالت24( المملكة العربية السعودية" تكونت أداة الدراسة من
 حسب،) امرأة94(  والبالغ عددهن، تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء المستفيدات من برامج المشروعات الصغيرة.والمجاا النفسي االنفعالي
 تكونت عينة الدراسة من.هز1437/1436  ) للفصل الثاني للعام الجامعي3- 2-1 ( إحصائيات معهد ريادة للمشاريع المفتتحة من الدورات
 توصزلت الدراسزة إلزى أن.) من مجتمع الدراسة%82.98(  ويشكلن ما نسبته، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية المتيسرة، ) مستفيدة78(
 وعدم وجود فروق ذات داللزة إحصزائية،)0.75(  وانحراف معياري،)4.09( المجاا النفسي االنفعالي احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي
بين مت وسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعزات المحليزة فزي
المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير الفئة العمرية
: منها، فقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات،وفي ضوء نتائج الدراسة
.دعم القطاع الخ اص والمستثمرين للمشاريع النسائية الصغيرة وذلك لزيادة دعم وتمويل وتحفيز اإلنتاج المحلي المتأتي منها
.إخضاع صاحبات المشاريع الصغيرة ( ذوات المستوى العلمي المتدني ) لبرامج تدريبية تشمل النواحي اإلدارية والمالية الخاصة بكل مشروع

. دور تعزيز مشاركة المرأة،  المشروعات الصغيرة:كلمات مفتاحية

The role of small projects in motivating woman participation to grow local
communities in the kingdom of Saudi Arabia
Abstract

This study aimed at recognizing the role of small projects in motivating woman participation in growing local communities
in the kingdom of Saudi Arabia. In order to achieve the aims of the study, the research developed a questionnaire “The role
of small projects in motivating the woman participation to grow local communities in the kingdom of Saudi Arabia”. The
questionnaire, which consisted of (24) items, was distributed on three domains: the economic domain, social domain and
the psychological Affective domain. The population of the study consisted of all the women who benefited from small
projects programs. They were (94) women, according to statistics of Entrepreneurship Institute of opened projects for
courses ( 1, 2 ,3) of the second semester of the academic year 1436/1437. The sample of the study consisted of (78)
benefited women. They were chosen using available random sample and represented (82.98%) of the population. The
result of the study showed that the Psychological and Affective domain got the first class with a mean of (4.09), and
standard deviation of (0.75). There were no statistically significant differences among means of estimations of the study
sample participants for all places of small projects in motivating women participation to grow local communities in the
Kingdom of Saudi Arabia due to age.
In light of the findings of the study, the researchers recommend the following:
The support of private sectors and investors for women small projects to increase and motivate the income of local
products.
The owners of small projects of low level of education are subjected to managerial and financial training programs that
relevant for each project.
Keywords: Small Projects , Role of Motivation of Woman
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المقدمة:
يعد مكضكع إنشاء المشركعات الصغيرة مف المكضكعات
المعاصرة التي تـ تسميط الضكء عمييا في بمداف العالـ النامي كالمتقدـ
فعاؿ في زيادة
منيا عمى حد سكاء ،لما ليذه المشركعات مف تأثير ّ
التنمية االقتصادية كاالجتماعية في تمؾ البمداف كتكفير فرص عمل
لمتخفيف مف نسبتي الفقر كالبطالة.
كبالرغـ مف ىذا االىتماـ بالمشركعات الصغيرة في كل مف
أف ىناؾ اختالؼ في اليدؼ مف إقامة
البمداف النامية كالمتقدمة إال ّ
المشركعات الصغيرة في تمؾ البمداف ،ففي الكقت الذي ترى فيو الدكؿ
المتقدمة أف المشركعات الصغيرة تزكد المشركعات الكبيرة بالمنتجات

الكسيطة ،ترى الدكؿ النامية أف إقامة المشركعات الصغيرة ىك بداية

لعمميات اإلصالح االقتصادي كتقميص دكر الدكلة في االستثمار،

لككنيا ال تقدر عمى تكفير فرص العمل لكافة الراغبيف بو (األسرج،
2009ـ ،ص.)7
كيأتي االىتماـ بإنشاء ىذه المشركعات نظ ار لحاجة المجتمع

التنمكية ،كال يمكف أف يككف في المجتمع تنمية شاممة كصحيحة إذا لـ

يتـ مشاركة المرأة لككنيا مف الككادر البشرية التي تسعى الدكؿ إلى

استثمارىا كتأىيميا لدفع عممية التنمية كالمحاؽ بركب التقدـ (الدباغ،
1994ـ ،ص.)74
إف دعـ أدكار المرأة في المشاركة في مختمف جكانب التنمية
ّ
االجتماعية كاالقتصادية ىك مسؤكلية المجتمع بمؤسساتو الرسمية كغير

الرسمية ،لمساعدتيا عمى أداء أدكارىا المزدكجة اإلنجابية كاإلنتاجية،
كتمكينيا اقتصادياً كاجتماعياً لتصبح قكة فاعمة في األسرة كالمجتمع.
كىذا يتحقق مف خالؿ إزالة كل العقبات التي تعترض طريق المرأة

العاممة ،أك التي ترغب في إقامة مشاريع إنتاجية فردية أك صغيرة
(حمكة2007 ،ـ ،ص ص.)126-123

كيختمف مفيكـ المشاريع الصغيرة باختالؼ المكاف في الدكؿ

المتقدمة أك النامية أك مجاؿ النشاط صناعي أك تجاري أك حرفي
(عفانة كأبك عيد2004 ،ـ ،ص.)11

كعرفو الربابعة (2007ـ ،ص )81بأنو " ذلؾ المشركع الذي
ّ
يديره أصحابو بشكل فعاؿ ،كيحمل الطابع الشخصي كيككف محمياً إلى

ٍ
حد ما في المنطقة التي يعمل فييا ،كيعتمد بشكل كبير عمى مصادر
ّ
التمكيل الداخمية لنمك رأس الماؿ ".
كترى عنبو (2002ـ ،ص )16بأنو " :منشأة شخصية مستقمة

في الممكية كاإلدارة ،تعمل في ظل سكؽ المنافسة الكاممة في بيئة

محمية غالباً ،كبعناصر إنتاج محصمة استخداميا محدكدة مقارنة
بمثيالتيا في الصناعة ".

كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة تكصمت الباحثة إلى
خصائص كمزايا المشركعات الصغيرة كىي:
 -1المشركع الصغير ىك الذي يديره أصحابو فصاحب المشركع ىك

مديره.

 -3يعتمد عمى مصادر تمكيل داخمية.
ُ -3يقاـ في بيئة محمية لالستفادة مف خاماتيا ،كغالباً ما تخدـ منتجاتيا
البيئة المحمية التي تقاـ فييا.
كمف مزايا ىذه المشركعات أنيا ال تتطمب بيئة تحتية ذات

حجـ كبير ،إذ يمكف قياميا في الريف كالبادية كالمناطق البعيدة عف
المدف (عفانو كأبك عيد2004 ،ـ ،ص.)242
أهمية المشروعات الصغيرة في دعم االقتصاد الوطني:

ىناؾ قاعدة متفق عمييا في أكساط عمماء االقتصاد كىي" :

أف المشركعات الكبيرة ال تنمك كال يكتب ليا النجاح إذا لـ يكجد ىناؾ

مشركعات صغيرة تكفر ليا احتياجاتيا مف المكاد كالخدمات كتشتري

منتجاتيا" كىذا يعني أف العالقة بيف المشركعات الكبيرة كالصغيرة ىي

عالقة اعتمادية تبادلية استم اررية (يكسف2002 ،ـ ،ص.)24
بارز في دفع عممية
دكر ٌ
كليذا كاف لممشركعات الصغيرة ٌ
االقتصاد الكطني في الدكؿ التي تسعى إلنشاء مثل ىذه المشاريع،

كسعييا تماماً إلنشاء المشاريع الكبيرة ،بل كتسعى لتشجيع األفراد عمى
القياـ بالمشاريع الصغيرة ككنيا تخدـ فئة كبيرة مف األفراد ،كتتكزع عمى

أكبر مساحة جغرافية في البمد.
كقد أشار النجار (1999ـ) كعبد الحميد (2009ـ) إلى

مجمكعة مف اإلسيامات التي تكفرىا المشاريع الصغيرة كتمعب دك اًر
ميماً في رفع مستكى االقتصاد الكطني ،كمنيا:
 -1ارتفاع معدالت اإلنتاج في المشركعات الصغيرة مقارنة بالعمل
الحككمي ،فالفرد منتج كما ىك مستيمؾ في المشركعات
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الصغيرة كلكف ليس بالضركرة أف يككف منتجاً في الكظائف

العامة.
الحككمية ّ

 -2ال يمثل العاممكف في المشاريع الصغيرة كأصحابيا كعائالتيـ عبئاً
استيالكياً عمى االقتصاد الكطني كبقية سكاف المجتمع.
مدخراتيـ الخاصة بما
 -3المشركعات الصغيرة تدفع أصحابيا لتشغيل ّ
يخدـ عممية التنمية االقتصادية.

ولممشروعات الصغيرة أهمية في تحقيق األمن االجتماعي منها

بالنفع المادي كالمعنكي كيسيـ في تنمية مجتمعيا (حمكدة2001 ،ـ،
ص.)256
كتشير دراسات عدة في كثير مف الدكؿ إلى النجاح الكبير
الذي حققتو المشركعات الصغيرة مف حيث نمك األداء كالعمالة ،كزيادة

مستكيات االبتكار كخمق فرص عمل جديدة مما ساعد في رفع ميارات
سكاف المجتمعات التي احتضنت تمؾ المشاريع (األمـ المتحدة،
2002ـ ،ص ص.)19-18

(الجحيفي2007 ،ـ ،ص:)300

 -1الحد مف اليجرة الداخمية كالتي تتـ إلى المناطق التي تكفر فرص
عمل كخدمات لمعاطميف عف العمل ،مما يسبب ضغطاً عمى

مرافق تمؾ المناطق ،كيحدث خمالً في تكزيع السكاف كما يرافقو
مف آثار سمبية عمى المجتمع.

 -2الحد مف ظاىرة الفقر كعمى أقل تقدير قد تصل باإلنساف إلى
االكتفاء الذاتي ،فالفقر يؤدي النتشار إلى انتشار الجرائـ في
المجتمعات كيكلد شعك اًر لدى الفقراء بضركرة االنتقاـ مف
األغنياء مما يؤدي إلى انييار اجتماعي كأخالقي (المقدادي،
2011ـ ،ص.)134
دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية

المجتمعات المحمية:

اعترؼ اإلسالـ بشخصية المرأة الفكرية كالدينية ،كاعتبرىا

عنص اًر فاعالً في المجتمع ،كعامالً مؤث اًر في حركتو كتنميتو ،كشجعيا

عمى أف تمارس كل األعماؿ التي ترغب في ممارستيا شريطة أالّ

محرـ خارج عنيا ،كىناؾ شكاىد
يتعمق بنيي أك تحريـ ،كأالّ ّ
تؤد إلى ّ
عدة عمى تشجيع اإلسالـ لممرأة في ممارسة العمل ،فقد جاءت امرأة
لمنبي عميو السالـ تشكك إليو منع أحد الرجاؿ ليا مف العمل في

مزرعتيا ،فقاؿ عميو السالـ " جذي نخمؾ فعسى أف تصدقي أك تفعمي
معركفاً " (حمكة2007 ،ـ ،ص ص.)27- 24

فالمرأة إلى جانب ميمتيا الرئيسو كأـ كربة بيت ،إال أنيا لدييا

القدرة الفاعمة كالطاقة الكامنة بأف تسيـ في دفع عجمة التنمية في كثير

كتأكيداً عمى ما سبق ،فقد كاف مف بيف التكصيات التي خرج

بيا مؤتمر منظمة المرأة العربية الذي عقد في البحريف عاـ (2006ـ)،
ضركرة التكسع في المشركعات الصغيرة ،كبرامج األسر المنتجة لصالح

المرأة العربية لتشمل تكفير مختمف أشكاؿ الدعـ الفني كاإلداري
كالقانكني ،كتكفير األراضي الالزمة إلنشاء تمؾ المشركعات ،ككذلؾ
إنشاء كتطكير حاضنات األعماؿ كالحاضنات التكنكلكجية لتطكير
األيدي العاممة في المشركعات الصغيرة خالؿ مرحمة تأسيسيا

كانطالقيا (حميداف2008 ،ـ ،ص .)22-20
كمما ال شؾ فيو أف عمل المرأة كانشاءىا لممشركعات
اإلنتاجية لو أثر كبير عمى النمك االقتصادي ،كتكفير فرص العمل،

كرفع مستكى الدخل لمعائمة ،كبما يحقق لممرأة كأفراد عائمتيا األمف
االقتصادي االجتماعي كالنفسي (خكري كالصباغ1995 ،ـ ،ص.)1
كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة ،لتبيف دكر المشركعات الصغيرة في

تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية
السعكدية.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:

عمػى الػرغـ مػف االىتمػاـ الكاسػع لػدى كافػة الػدكؿ المتقدمػة كالناميػة

بضػ ػػركرة العم ػ ػػل الج ػ ػػاد عمػ ػػى إش ػ ػراؾ الم ػ ػرأة فػ ػػي عمميػ ػػة التنميػ ػػة فػ ػػي

مجتمعيا ،كأف تأخذ دكرىا كمكانتيػا ،لتكػكف فاعمػة فػي المجتمػع ،كعمػى

ال ػػرغـ م ػػف ارتف ػػاع نس ػػبة البطال ػػة ب ػػيف النس ػػاء الخريج ػػات ال ارغب ػػات ف ػػي
العمػل ،ككجػكد فئػػة قميمػة مػػف سػيدات األعمػاؿ ،إال أف ىنػػاؾ نسػبة كبيػرة

مػػف النسػػاء فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية الالت ػػي مػػا زلػػف يبحػػثف عػػف

مف المكاقف إحساسا منيا بالمسؤكلية تجاه المجتمع كال سيما في مجاؿ

فػػرص عمػػل س ػكاء فػػي القطػػاع الخػػاص أك القطػػاع العػػاـ .كىنػػا يظيػػر

ترشيد االستيالؾ كاالدخار كىذا يتطمب دعـ المرأة مادياً كادارياً كأف

بكضػػكح دكر المشػػاريع الصػػغيرة فػػي تػػكفير فػػرص العمػػل لمنسػػاء كبػػديل

تُمنح حرية الحركة كممارسة األنشطة االقتصادية التي تعكد عمييا

لمكظائف الحككميػة ،إال أف المشػكمة فػي إنشػاء ىػذه المشػاريع تتمثػل فػي
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قمة الدعـ الحككمي الالزـ لتمؾ المشركعات ،أك عدـ القناعة بقدرة المرأة

عمػػى إدارة مثػػل ىػػذه المشػػركعات ،ىػػذا كقػػد أجػػرى مركػػز السػػيدة خديجػػة
بن ػػت خكيم ػػد بالغرف ػػة التجاري ػػة الص ػػناعية بج ػػدة ( ۳۱۰۲

ـ) ،د ارس ػػة

السػػتطالع ال ػ أري العػػاـ بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية حػػكؿ مشػػاركة الم ػرأة
السعكدية في التنمية الكطنيػة كقػد أكصػت بضػركرة تػكفير فػرص كظيفيػة

لممػرأة السػعكدية فػي مجػاالت عمػل مختمفػة ،كاقامػة حممػة كطنيػة تكعكيػػة
لمنساء ك أكلياء أمكرىف حكؿ حقكؽ المرأة فػي العمػل ك أىميػة مشػاركتيا

الباحثيف إلجراء المزيد مف الد ارسػات المسػتقبمية المتعمقػة بػدكر المشػاريع
النسائية بتعزيز دكر مشاركة المرأة في تنمية المجتمع بكافة المجاالت.
أهداف الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 -1التعرؼ عمى دكر المرأة في المساىمة بتنمية المجتمعات المحمية
في المممكة العربية السعكدية.
 -2التعرؼ عمى دكر المشركعات الصغيرة في دعـ كتعزيز مشاركة

في التنمية الكطنية .كيمكف تحديد مشكمة الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف

المرأة السعكدية بتنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية

األسئمة اآلتية:

السعكدية.

 -1ما دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية
المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية؟

 -3التعرؼ عمى الفركؽ في مستكيات مشاركة المرأة السعكدية في
تنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية تبعا

 -2ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة ( 

الختالؼ متغيرات الفئة العمرية كالمؤىل العممي كمجاؿ عمل

 )0.05بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة دكر المشركعات
الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحمية في

المممكة العربية السعكدية كفقاً لمتغيرات (المؤىل العممي ،كالفئة

العمرية ،كمجاؿ عمل المشركع ،كعدد سنكات الخدمة العممية في

مجاؿ المشركع)؟

المشركع ،كعدد سنكات الخدمة العممية في مجاؿ عمل المشركع.
التعريفات اإلجرائية واالصطالحية:

المشروعات الصغيرة:

يعرؼ صندكؽ النقد الدكلي كمنظمة العمل العالمية

المشركعات الصغيرة عمى أنيا مشركعات ال يقل عدد العامميف فييا

نالت مشاركة المرأة السعكدية في التنمية الكطنية اىتماما كبيػ ار

عف  10مكظفيف كال يزيد عددىـ عف  50مكظفاً ،كال يزيد مجمكع
أصكليا عف 3مميكف دكالر أمريكي ،كال تزيد حجـ مبيعاتيا السنكية عف

مف قبل المختصيف ،كذلؾ ألىمية األدكار العدة التي تقكـ بيا المػرأة فػي

أمريكي.

أهمية الدراسة:

تنميػػة مجتمعيػػا مػػف حيػػث تربيػػة األجيػػاؿ الكاعيػػة ،ك التػرابط األسػػري ،ك

االجتمػػاعي ،ك المشػػاركة االقتصػػادية ،فكػػل ذلػػؾ يجعػػل معادلػػة الت ػكازف
فػػي حيػػاة الم ػرأة بػػيف كاجباتيػػا األس ػرية ك طمكحاتيػػا العمميػػة أمػػر يتطمػػب

مميكف

3

دكالر

http://www.cgap.org/financialindicators.

وتعرف إجرائيا :بأنيا المشركعات اإلنتاجية الفردية التي تقكـ

بيا المرأة بيدؼ تحقيق النمك االقتصادي كاألمف االجتماعي ليا

الدعـ ك المساندة مف كافة الجيػات المسػؤكلة ،ك ذلػؾ مػف أجػل مشػاركة

كألسرتيا كمجتمعيا.

خػ ػػالؿ تسػ ػػميط الضػ ػػكء عمػ ػػى الػ ػػدكر الفاعػ ػػل الػ ػػذي تمعبػ ػػو المشػ ػػركعات

كاألىمية إلعطاء المرأة الفرصة في إبراز طاقاتيا في مختمف المجاالت،

تنميػػة المجتمع ػػات المحمي ػػة ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية ،كم ػػا تظي ػػر

2012ـ).

حقيقيػػة ك مسػػتدامة لمم ػرأة فػػي التنميػػة .كتظيػػر أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػف
الصغيرة في تكفير فرص عمل ،كقطاعات إنتاجية تعزز دكر المرأة في
أىميتيػػا مػػف خػػالؿ تقػػديـ المعمكمػػات العمميػػة كاإلحصػػائية لمقػػائميف عمػػى

كضػػع الخطػػط االقتصػػادية لمقضػػاء عمػػى مشػػكمتي الفقػػر كالبطالػػة ،التػػي
تشير إلى أىمية المشركعات الصغيرة لمقضاء عمى ىذه المشكالت التػي
يعاني منيػا أفػراد المجتمػع كخاصػة النسػاء مػنيـ .كقػد تفػتح المجػاؿ أمػاـ

كيعرؼ تعزيز مشاركة المرأة :بأنو تضافر الجيكد الرسمية

لتككف شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاممة كالمستديمة (العرادي ،

ويعرف إجرائيا بأنه :دعـ كتمكيف المرأة ألداء دكرىا في بناء كتنمية
المجتمع اقتصادياً كلتتمكف مف رسـ خطكط طريقيا بنفسيا ،دكف
االعتماد عمى اآلخريف برسـ مالمح مسنقبميا.

حدود الدراسة:
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حدكد مكانية :تـ تطبيق الدراسة في المممكة العربية السعكدية.

عشكائية تككنت مف ( )130مشركعاً نسائياً مف ثالث جيات تمكؿ

حدكد زمانية :اقتصرت الدراسة عمى المشركعات في الفصل الدراسي

المشاريع (مؤسسة فاتف ،كمؤسسة اإلغاثة اإلسالمية ،كدائرة التمكيل

الثاني لمعاـ  1437-1436ق .

الصغير باألكنرا) .ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة أف

حدكد بشرية  :استيدفت الدراسة النساء المستفيدات مف برامج

الكثير منيـ يفضمكف أساليب اإلقراض اإلسالمي ال سيما القرض

الدراسات السابقة:

مف منتجات أخرى مثل المنتجات الصينية ،لذلؾ ال بد مف كجكد جية

المشركعات الصغيرة.

الحسف .كأظيرت الدراسة شدة المنافسة التي تكاجييا المشاريع النسائية

ترعى كتتابع المشركع.

الدراسات العربية:

كقػ ػػد ىػ ػػدفت د ارسػ ػػة نجػ ػػـ ( )2015لمعرفػ ػػة دكر المشػ ػػركعات

الدراسات األجنبية:

الصغيرة في ككالة الغكث الدكلية فػي تحقيػق أىػدافيا فػي األردف :د ارسػة

ىػدفت د ارسػػة سػكاميناث ) ( Swamynathe, 2013إلػػى

المشركعات في تمكيف المرأة الفمسطينية  ،حيث تألفت عينة الدراسة مف

الينػػد .أثبػػت البػػاحثكف كنتػػائج األبحػػاث التجريبيػػة أف مؤسسػػات التمكيػػل

اسػ ػ ػػتطالعية م ػ ػ ػػف كجي ػ ػ ػػة نظ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػػتفيديف رك ػ ػ ػػزت عم ػ ػ ػػى دكر تم ػ ػ ػػؾ
( )318مسػتفيداً كمسػػتفيدة مػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػي المخيمػػات فػػي

مراجعة كفاءة مؤسسات التمكيػل األصػغر فػي تمكػيف المػرأة ،أجريػت فػي

األصغر ىي فعالة في الطبيعة كليا تأثير كبير عمى رفع مستكى الحيػاة

األردف ،حيػػث شػػكمت المسػػتفيدات مػػا نسػػبتو ( )%73مػػف حجػػـ العينػػة.

االجتماعية كالمالية لألفراد كالجماعػات ،كخاصػة النسػاء .حيػث أشػارت

أربػ ػ ػػع مجػ ػ ػػاالت .حيػ ػ ػػث أظيػ ػ ػػرت نتػ ػ ػػائج الد ارسػ ػ ػػة أف مجػ ػ ػػاؿ التمكػ ػ ػػيف

ىػػذه المؤسسػػات يجػػري تشػػغيميا بكفػػاءة لتبقػػى مسػػتدامة مػػف خػػالؿ تق ػديـ

كلتحقيق اليدؼ ،تـ تصميـ استبانة تككنػت مػف ( )43فقػرة مكزعػة عمػى
االقتصادي قد احتل المرتبة األكلى ،كجاءت بعده المجاالت االجتماعيػة
كالنفسػػية كالثقافيػػة عمػػى الت ػكالي ،كمػػا بينػػت الد ارسػػة أف ىنػػاؾ فرق ػاً دالػػة
إحصائياً تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

إلػى أف ىنػػاؾ كفػػاءة عاليػػة لمؤسسػػات التمكيػػل األصػػغر فػػي الينػػد ،كأف
قركض ألسفل اليرـ كتحت خط الفقر مف المحركميف.
كىدفت د ارسػة مازكمػدار ) (Mazumder, 2013إلػى معرفػة

أثػػر القػػركض الصػػغيرة عمػػى حالػػة الفقػػر كالعكامػػل المتعمقػػة بالػػدخل لػػدى

كأجرى الكقفي كالقكاسمة (2011ـ) دراسة ىدفت إلى إلقاء

متمقػػي القػػركض الصػػغيرة فػػي ريػػف الينػػد كالتعػػرؼ إلػػى ب ػرامج القػػركض

الضكء عمى كاقع المشركعات الصغيرة في األردف مف كجية نظر

الص ػػغيرة كدكرى ػػا ف ػػي الح ػػد م ػػف الفق ػػر كتحقيػػػق التغيػ ػرات االجتماعي ػػة

القائميف عمييا ،كمعرفة النكاحي اإليجابية (نقاط القكة) في ىذه

كاالقتصػػادية فػػي المنػػاطق الريفيػػة فػػي المجتمػػع الينػػدي ،كاعطػػاء صػػكرة

المشركعات كنقاط الضعف التي كاجيت القائميف عمييا كالتعرؼ عمى

عف كيفية الحصكؿ عمى القػركض الصػغيرة لفقػراء الريػف كتأثيرىػا عمػى

مشكمة البطالة ،كلتحقيق ذلؾ تـ تطكير استبانة لجمع البيانات تككنت

الصغيرة .تـ جمع البيانات في مرحمتيف مف نفس العينػة (أبريػل ،2012

مف ثالثة أقساـ كتـ تكزيعيا عمى أفراد العينة التي بمغت  360فرداً،
يمثمكف (  ) 120مشركعاً صغي اًر تمثل أربعيف ( )40مينة مختمفة.

كأبريػػل  )2013باس ػػتخداـ المق ػػابالت الشخص ػػية مػػف عين ػػة تككن ػػت م ػػف

دكر ىذه المشركعات كاسياماتيا

في االقتصاد الكطني كالحد مف

تكصمت الدراسة إلى كجكد درجة عالية مف الرضا لدى أفراد العينة عف

حالة الفقػر ك العكامػل ذات الصػمة المتعمقػة بالػدخل مػف متمقػي القػركض

( )360مستفيداً مف القركض الصػغيرة .بينػت النتػائج كجػكد أثػر إيجػابي
عمى الدخل ،كمستكى المعيشة كالحد مف الفقػر ،كيبػدك أف االسػتفادة مػف

المشركع الصغير ،ككانت المنافسة األجنبية ىي أىـ المشكالت التي

القػػركض كانػػت عػػامالً رئيسػاً فػػي زيػػادة الػػدخل ،كالتقميػػل مػػف حالػػة الفقػػر

كىدفت دراسة (الدماغ2010 ،ـ) " إلى تحميل دكر اإلقراض

كما بينت دراسة جكركسكامي ) (Guruswamy, 2012التػي

في تنمية المشاريع الصغيرة النسائية في قطاع غزة لما ليا مف دكر في

أجريػت فػػي أثيكبػا كىػػدفت لمعرفػة دكر مؤسسػػات التمكيػل األصػػغر عمػػى

كاجيت أصحاب ىذه المشركعات.

الحد مف مستكى الفقر ،كتحسيف المستكى المعيشي .إذ تـ اختيار عينة

إلى حد معقكؿ.

تخفي ػػف ح ػػدة الفق ػػر كتمك ػػيف المػ ػرأة ف ػػي اثيكبي ػػا ،لتقي ػػيـ دكر مؤسس ػػات

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

522

دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية

أميرة الحموري

السعودية

التمكيل األصغر عمى الحد مف الفقر ،تػـ اسػتخداـ كػل البيانػات الثانكيػة

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة يتضح مدى أىمية

كاألكليػػة عبػػر االسػػتبيانات كالمقػػابالت .بعػػد المعمكمػػات التػػي تػػـ جمعيػػا

المشركعات الصغيرة ،كمدى مساىمتيا في تحقيق التنمية لممجتمعات

مف كل مديري مؤسسات التمكيل األصغر كعمالئيا تبػيف بػأف مؤسسػات

بشكل عاـ كلألفراد كالمرأة بشكل خاص ،إذ تناكلت الدراسات السابقة

التمكيل األصغر قد غيرت حياة الفقراء بطريقػة ايجابيػة كخاصػة النسػاء،

نقاط الضعف كالقكة في المشركعات الصغيرة كالنفع المادي كالمعنكي

الخدم ػة ،مثػػل ارتفػػاع معػػدالت الفائػػدة ،كعػػدـ كجػػكد عالقػػات كثيقػػة بػػيف

كاالقتصادية كغيرىا مثل دراسة كريشير كككؾ ( Krysher & Kock,

إدارة المؤسسة كالمقترضيف ،ككانت ىذه العكامػل تحػد مػف قػدرات الفقػراء

)2010

ك دراسة سكاميناث ) )Swamynathe, 2013ك دراسة

لمكصكؿ إلى خدمات مؤسسات التمكيل األصغر.

جكركسكامي ) .(Guruswamy, 2012ىذا كأكدت معظـ الدراسات

كتبػػيف كػػذلؾ أف ىنالػػؾ الكثيػػر مػػف الظػػركؼ التػػي تحػػد مػػف فعاليػػة ىػػذه

كأجرت دكفمكا (  ) duflo, 2012دراسة ىدفت إلى دراسة

الذي عاد عمى أصحاب المشاريع في الجكانب االجتماعية كالنفسية

عمى أف منافسة المنتجات المستكردة كغيرىا لممنتجات المحمية كاف أحد

األعماؿ التي تناكلت حد العالقة بيف التمكيف -كالتنمية ،ثمة ترابط

أىـ أسباب نقاط ضعف ىذه المشاريع مثل دراسة الكقفي كالقكاسمة

كثيق بيف التنمية االقتصادية كتمكيف المرأة ،كلتحقيق اليدؼ أجرت

(2011ـ) كدراسة الدماغ ( 2010ـ).

الباحثة العديد مف المقابالت مع مجمكعة مف األسر العندية بخمس

كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبحث دكر المشركعات الصغيرة

كاليات ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف الفقر كغياب فرص العمل

التي تديرىا المرأة السعكدية في تنمية المجتمع السعكدي ،كركزت عمى

لمشاركة المرأة بعممية التنمية كأكصت الباحثة بضركرة مكاجية

االقتصادي كاالجتماعي كما جاء في الدراسات السابقة.

التصكرات النمطية السائدة عف قدرات المرأة في المجتمع مف أجل زيادة

الطريقة واإلجراءات

يزيداف مف عدـ المساكاة بيف الرجل كالمرأة كأف التمكيف شرط أساسي

قدرتيا عمى اتخاذ القرار.
كفي دراسة كريشير كككؾ ()Krysher & Kock, 2010

كالتي ىدفت إلى تقييـ برنامج المنح الصغيرة كالذي استيدؼ األفغاف
كتحديداً النساء حيث أنيف يمثمف ( )%60مف المجتمع األفغاني
كغالبيتيف يعممف في المجاؿ الزراعي كيعمف أسرىف ضمف برنامج تنفيذ

شبكة المكاطنيف لمشؤكف الخارجية ( )CNFAعبر مشركع التطكير

الزراعي األفغاني كالممكؿ مف دائرة التمكيل الدكلية األمريكية

( .)USADكتككف مجتمع الدراسة مف جميع المستفيديف مف ىذه المنح

كعددىـ ( )549مستفيداً ،منيـ ( )165مستفيدة ،ككاف أغمبيـ
منخرطيف في العمل الزراعي .حيث بينت نتائج الدراسة أف دخل

المستفيديف قد زاد ،كما تحسنت أكضاعيـ المعيشية كاستطاعكا تكفير
االحتياجات األساسية ألسرىـ بما في ذلؾ التعميـ ،كما بينت النتائج أف

الجانب النفسي االنفعالي لصاحبات المشاريع كليس فقط الجانب

مجتمع الدراسة وعينتها:

تك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع النس ػػاء المس ػػتفيدات م ػػف بػ ػرامج

المشػػركعات الصػػغيرة ،كالبػػال عػػددىف ( )94إم ػرأة ،حسػػب إحصػػائيات
معيد ريادة لممشاريع المفتتحة مف الدكرات (  ) 3- 2-1لمفصل الثػاني
لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ.
تككن ػ ػػت عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة م ػ ػػف ( )78مس ػ ػػتفيدة  ،ت ػ ػػـ اختي ػ ػػارىف

بالطريقػ ػػة العش ػ ػكائية المتيس ػ ػرة ،كيشػ ػػكمف م ػ ػػف نسػ ػػبتو ( )%82.98م ػ ػػف
مجتمػػع الد ارسػػة .كالج ػػدكؿ ( )1يبػػيف تكزيػػع أفػػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب
متغيراتيا.
الجدكؿ ( :)1تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا
المتغيرات

النساء استطاعت تممؾ مشاريع زراعية في أماكف إقامتيف حيث أف
النساء في تمؾ المناطق ممنكعات مف العمل خارج منازليف أك مدنيف،
أكصت الدراسة بضركرة خمق برامج تركز عمى النساء ،كاجراء المزيد

مف الدراسات حكؿ برامج المنح كدكرىا عمى حياة المستفيديف منيا.

المؤهل العممي

المستويات

التكرار

النسبة المئوية

المرحمة المتوسطة فما
دون
الثانوية

22

28.21%

21

26.92%

دبموم كمية مجتمع

14

17.95%

بكالوريوس فأعمى

21

26.92%

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

522

دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية

أميرة الحموري

السعودية

لمتحقػ ػ ػػق مػ ػ ػػف ثبػ ػ ػػات أداة الد ارسػ ػ ػػة ،قامػ ػ ػػت الباحثػ ػ ػػة بحسػ ػ ػػاب

أقل من  52سنة

32

41.03%

من  52 – 52سنة

19

24.36%

أكثر من  52سنة

27

34.62%

م ػرتيف عمػػى عينػػة اسػػتطالعية عػػددىا ( )12مسػػتفيدة م ػف خػػارج عينػػة

المجال الصناعي

16

مجال عمل

المجال التجاري

20.51%

الد ارسػػة كبفاصػػل زمنػػي أسػػبكعاف بػػيف التطبيػػق األكؿ كالتطبيػػق الثػػاني،

17

21.79%

المشروع

المجال الخدماتي

34

43.59%

تراكحػت معػػامالت الثبػػات لمجػاالت األداة بػػيف ( ،)0.91-0.83كبمغػػت

أخرى

11

14.10%

قيمػػة معامػػل االرتبػػاط لػػألداة الكميػػة ( ،)0.93كىػػي قػػيـ مقبكلػػة إلج ػراء

ال يوجد لدي أية خبرة

25

32.05%

مثل ىذه الدراسة.

أقل من  2سنوات

22

28.21%

كقد تـ استخداـ التدريج اإلحصائي التالي لتكزيػع المتكسػطات الحسػابية،

من  01 – 2سنوات

17

21.79%

أكثر من  01سنوات

14

17.95%

78

%011.11

الفئة العمرية

عدد سنوات
الخدمةفي
المشروع

المجموع

أداة الدراسة:

م ػػف أج ػػل تحقي ػػق أى ػػداؼ الد ارس ػػة ،ت ػػـ تص ػػميـ اس ػػتبانة " دكر

المشػ ػػركعات الصػ ػػغيرة فػ ػػي تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات

المحميػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية" بعػػد قيػػاـ الباحثػػة بمسػػح األدب

التربػػكي المتعمػػق بالمشػػركعات الصػػغيرة كدكرىػػا فػػي تنميػػة المجتمعػػات،

كاإلفادة منو في بناء أداة الدراسة ،حيث تـ الرجكع إلى الدراسات السابقة

ذات الص ػػمة ،مث ػػل د ارس ػػة خ ػػكري كالص ػػباغ (1995ـ) ،كد ارس ػػة ال ػػكقفي
كقكاسػػمة (2011ـ) ،تككنػػت أداة الد ارسػػة مػػف ( )24فق ػرة تكزعػػت عمػػى
ث ػ ػػالث مج ػ ػػاالت ،كى ػ ػػي :المج ػ ػػاؿ االقتص ػ ػػادي ،كالمج ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػاعي،
كالمجػاؿ النفسػػي االنفعػػالي .كقػػد تػػـ تصػميـ فقػرات االسػػتبانة كفػػق تػػدريج
(ليكرت) الخماسي ،كأُعطيػت فقراتيػا األكزاف التاليػة :مكافػق بدرجػة كبيػرة
جػ ػػداً ( ، )5مكافػ ػػق بدرج ػ ػػة كبي ػ ػرة ( ،)4مكافػ ػ ػق بدرجػ ػػة متكس ػ ػػطة (،)3
كمكافق بدرجة ضعيفة ( ،)2كال أكافق (.)1

صدق أداة الدراسة:

لمتحقق مف صدؽ محتكى أداة الدراسة ،تـ عرضيا عمى ()12

محكماً مف أعضاء ىيئات التدريس في كميات التربية في الجامعات
السعكدية ،لتحديد مدى صالحية الفقرات لكل مجاؿ ،كمدى تمثيل كل

فقرة لممجاؿ الذي تقع فيو ،كفي ضكء آراء المحكميف تـ تعديل صياغة
كحذؼ بعض فقراتيا.

معامالت الثبات ليػا بطريقػة التطبيػق كاعػادة التطبيػق ،حيػث تػـ تطبيقيػا

كتػ ػػـ حسػ ػػاب معػ ػػامالت ارتبػ ػػاط بيرسػ ػػكف بػ ػػيف نتػ ػػائج التطبيقػ ػػيف ،كحيػ ػػث

بناء عمى مبدأ الفترات (عكدة1998 ،ـ):
ً
أكالً )1.80 -1( :تقدير درجة دكر بدرجة ضعيفة جداً.

ثانياً )2.60 -1.81( :تقدير درجة دكر بدرجة ضعيفة.

ثالثاً )3.40 -2.61( :تقدير درجة دكر بدرجة متكسطة.
رابعاً )4.20 -3.41( :تقدير درجة دكر بدرجة كبيرة.

خامساً )5.00 -4.20( :تقدير درجة دكر بدرجة كبيرة جداً.
متغيرات الدراسة:

اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

أوال :المتغيرات الوسيطة:
 .1المؤهللل العممللي :كلػػو أربػػع مسػػتكيات (المرحمػػة المتكسػػطة فمػػا
دكف ،كالثانكية ،كدبمكـ كمية مجتمع ،كبكالكريكس فأعمى).

 .2الفئة العمرية :كليا ثالث مستكيات( :أقل مف  25سػنة ،كمػف
 35 – 25سنة ،كأكثر مف  35سنة).

 .3مجال عمل المشروع :كلو أربع مستكيات (المجػاؿ الصػناعي،
كالمجاؿ التجاري ،كالمجاؿ الخدماتي ،كأخرى).

 .4عللدد سللنوات الخدمللة فللي المشللروع :كليػػا أربػػع مسػػتكيات (ال
يكج ػػد لػ ػػدي أي ػػة خبػ ػرة ،كأق ػػل م ػػف  5س ػػنكات ،كم ػػف 10 – 5
سنكات ،كأكثر مف  10سنكات).
ثانيا :المتغير التابع:

دكر المشػ ػ ػػركعات الصػ ػ ػػغيرة فػ ػ ػػي تعزيػ ػ ػػز مشػ ػ ػػاركة الم ػ ػ ػرأة لتنميػ ػ ػػة

المجتمعػػات المحميػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية  ،كالتػػي يعبػػر عنػػو

ثبات أداة الدراسة:
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بالمتكسػػطات الحسػابية لتقػػديرات أف ػراد العينػػة عمػػى فق ػرات كمجػػاالت أداة



الدراسة المعدة لذلؾ.

يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ ( )2أف المج ػاؿ النفسػػي االنفعػػالي احتػػل المرتبػػة

المعالجات اإلحصائية :استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتيػة:
المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة ،كاختب ػػار تحمي ػػل التب ػػايف

المتعػػدد ( ،)MANOVAكاختبػػار تحميػػل التبػػايف الربػػاعي ( Four -
 ،)Way ANOVAكاختبػػار شػػيفيو

)' (Scheffeلممقارنػػات البعديػػة:

الدرجة العظمى من ()2

األكل ػػى بمتكس ػػط حس ػػابي ( ،)4.09كانحػ ػراؼ معي ػػاري ( ،)0.75كج ػػاء
المج ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػاعي ف ػ ػػي المرتب ػ ػػة الثاني ػ ػػة بمتكس ػ ػػط حس ػ ػػابي (،)3.81

كانح ػ ػراؼ معيػ ػػاري ( ،)0.68بينمػ ػػا احتػ ػػل المجػ ػػاؿ االقتصػ ػػادي المرتبػ ػػة
األخيػرة بمتكسػط حسػابي ( ،)3.59كانحػراؼ معيػاري ( .)0.82كقػد بمػ

حيػػث يسػػتخدـ ىػػذا االختبػػار لممقارنػػات المركبػػة (أكثػػر مػػف متكسػػطيف)،

المتكسػػط الحس ػػابي لتقػػديرات أفػ ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى المجػػاالت ككػػل

عرض النتائج ومناقشتها:

الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف المشػػاريع لعبػػت دك ار ميمػػا فػػي تميػػز الم ػرأة ،كزادت

كلحجكـ العينات المتساكية كغير المتساكية.

( )3.73بانحراؼ معياري ( ،)0.68كىك يقابل درجة دكر كبير .كتعزك

قامػػت الباحثػػة بجمػػع البيانػػات بكسػػاطة أداة الد ارسػػة اسػػتبانة "دكر

مػ ػػف قػ ػػدرتيا عمػ ػػى اإلبػ ػػداع مػ ػػف خػ ػػالؿ اإلنخ ػ ػراط الس ػ ػريع فػ ػػي المجتمػ ػػع

المشػ ػػركعات الصػ ػػغيرة فػ ػػي تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات

كاندماجيا بو ،ك إبراز قدراتيا مف خالؿ فكرىا كابػداعيا الػذي يػأتي عبػر

المحمي ػػة ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية" ،قام ػػت بعرض ػػيا كفقػ ػاً ألس ػػئمة
الدراسة.

اكتس ػػاب الخبػ ػرات كالمي ػػارات اإلنتاجي ػػة ،كى ػػك ببس ػػاطة مس ػػألة إنس ػػانيتيا

كشخص ػ ػػيتيا اإلنس ػ ػػانية الت ػ ػػي تتج ػ ػػدد كتتح ػ ػػدد برق ػ ػػي فكرى ػ ػػا كاحتكاكي ػ ػػا
ب ػػالمجتمع الخ ػػارجي ال ػػذي ب ػػدكره يس ػػيـ ف ػػي تطػػكير كص ػػقل شخص ػػيتيا

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتلللائج المتعمقلللة بالسلللؤال األول :م ػػا دكر المش ػػركعات الص ػػغيرة ف ػػي

تعزي ػػز مش ػػاركة المػ ػرأة لتنمي ػػة المجتمع ػػات المحمي ػػة ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة
السعكدية؟"

كيجعميا أكثر قكة كثقػة بػالنفس كأكثػر قػدرة عمػي التقػدـ كمكاكبػة التغييػر
كالتطكر االجتماعي السػريع كاإلبػداع .حيػث أكػد حمػكدة (2001ـ) عمػى
ذلػػؾ أيض ػػا ،كق ػػد اتفق ػػت ىػػذه النتيج ػػة مػػع نت ػػائج د ارسػػة كريش ػػير كك ػػكؾ

تمػ ػػت اإلجابػ ػػة عػ ػػف ىػ ػػذا الس ػ ػؤاؿ ،مػ ػػف خػ ػػالؿ حسػ ػػاب المتكسػ ػػطات

( ) Krysher & Kock, 2010كاختمفػت الد ارسػة الحاليػة بيػذه النتيجػة

الحسػ ػػابية كاالنح ارفػ ػػات المعياريػ ػػة لتقػ ػػديرات أف ػ ػراد عينػ ػػة الد ارسػ ػػة عمػ ػػى

(

مج ػػاالت دكر المش ػػركعات الص ػػغيرة ف ػػي تعزي ػػز مش ػػاركة المػ ػرأة لتنمي ػػة
المجتمعات المحمية في المممكة العربية السػعكدية ،حيػث كانػت كمػا ىػي
مكضحة في الجدكؿ رقـ (.)2

جدكؿ ( :)2المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة عمى مجاالت دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز
مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية

الر
قم

مرتبة تنازلي ًا
المجاالت

المتوسط

م ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػػة دكفمػ ػ ػ ػكا  duflo,2012).ك د ارس ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػكاميناث
.Swamynathe, 2013

كم ػ ػػا ت ػ ػػـ حس ػ ػػاب المتكس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية كاالنح ارف ػ ػػات المعياري ػ ػػة

لتق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارسػ ػػة عمػ ػػى فقػ ػرات مج ػػاالت دكر المشػ ػػركعات
الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحمية في المممكة
العربية السعكدية ،حيث كانت عمى النحك اآلتي:
المجال األول :المجال االقتصادي:

تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة لتقػػديرات

االنحراف

الحسابي*

المعياري

الرتبة

درجة

الدور

أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى فقػ ػرات ى ػػذا المج ػػاؿ ،حي ػػث كان ػػت كم ػػا ى ػػي
مكضحة في الجدكؿ رقـ (.)3

3

المجال النفسي االنفعالي

4.09

0.75

1

كبير

جدكؿ ( :)3المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقدي ارت أفراد

2

المجال االجتماعي

3.81

0.68

2

كبير

عينة الدراسة عمى المجاؿ االقتصادي

1

المجال االقتصادي

3.59

0.82

3

كبير

3.73

0.68

---

كبير

االستبانة ككل

الر
قم

مرتبة تنازلي ًا

الفقرات

المتوسط

الحسابي*

االنحراف
المعياري
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الر

الفقرات

قم
14

2

المتوسط

كفر

برنامج

المشركعات

الحسابي*
الصغيرة

لي

الخدمةكاإلدارة الالزمة إلنجاح أي مشركع

جديد مستقبالً.

ساىـ برنامج المشركعات الصغيرة في زيادة

مشاركتي في عممية التنمية االقتصادية

االنحراف
المعياري

درجة
الدور

3.92

0.92

كبير

3.81

1.02

كبير

لعائمتي.
10

ساىـ برنامج المشركعات الصغيرة في تدريبي

عمى الميارات التسكيقية الالزمة إلدارة

3.79

0.92

كبير

المشركع.
9
13
4

برنامج المشركعات الصغيرة ساعدني عمى
تطكير نكعية حياتي االقتصادية لألفضل.
برنامج المشركعات الصغيرة ساعدني عمى
التخطيط لممستقبمي لمدخراتي.

بعد انتفاعي مف برنامج المشركعات الصغيرة
أصبحت أشعر باالستقاللية االقتصادية.

6

تـ التخطيط لتكسيع كتطكير المشركع مستقبالً.

12

ساعدني عمى التفكير في ادخار جزءاً مف

3.78

1.10

كبير

3.77

0.98

كبير

3.76

1.15

كبير

3.72

1.13

كبير

استفادتي مف برنامج المشركعات الصغيرة

5
8
7
1
3
11

دخمي الشيري.

فترة السماح قبل البدء بسداد األقساط مكني
مف بداية صحيحة لتعزيز دخمي الشيري.
أصبحت أرصد ميزانية خاصة إلنفاقيا عمى
األمكر الصحية ألسرتي.
أصبح لدي مجاؿ التخاذ الق اررات االقتصادية

لحجـ اإلنفاؽ الشيري عمى عائمتي.

تحسف كضعي االقتصادي كثي اًر بعد استفادتي
ّ
مف برنامج المشركعات الصغيرة.
عمل برنامج المشركعات الصغيرة عمى تمكيف

زكجي مف خالؿ كجكد دخل شيري لمعائمة.

برنامج المشركعات الصغيرة ساعدني في

التخمص مف ديكف سابقة.
المجال ككل

3.64

1.21

كبير

3.50

1.21

كبير

3.46

1.29

كبير

3.41

1.26

كبير

3.28

1.23

متكسط

3.26

1.19

متكسط

3.22

1.42

متكسط

3.59

0.82

كبير

* الدرجة العظمى مف ()5
يبػػيف الجػػدكؿ ( )3أف الفقػػرة رقػػـ ( )14كالتػػي نصػػت عمػػى "كّفػػر

برن ػػامج المش ػػركعات الص ػػغيرة ل ػػي الخدم ػػة كاإلدارة الالزم ػػة إلنج ػػاح أي

عممي ػػة التنمي ػػة االقتص ػػادية لع ػػائمتي" بالمرتب ػػة الثاني ػػة بمتكس ػػط حس ػػابي

( ،)3.81كانح ػ ػراؼ معيػ ػػاري ( ،)1.02بينمػ ػػا احتمػ ػػت الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ()11

كالتػػي نصػػت عمػػى "برنػػامج المشػػركعات الصػػغيرة سػػاعدني فػػي الػػتخمص
مػػف دي ػكاف سػػابقة" المرتبػػة األخي ػرة بمتكسػػط حسػػابي ( ،)3.22كانح ػراؼ

معياري ( ،)1.42كقد بم المتكسط الحسابي لتقديرات أفػراد العينػة عمػى
ىذا المجاؿ ككل ( ،)3.59كانحراؼ معياري ( ،)0.82كىك يقابل تقدير
درجػػة دكر كبيػػر .كتعػػزك الباحثػػة حصػػكؿ الفقػرة رقػػـ ( )14عمػػى المرتبػػة
األكلػ ػػى إلػ ػػى أف المؤسسػ ػػات التػ ػػي تقػ ػػكـ عمػ ػػى تػ ػػدريب كتأىيػ ػػل الفتيػ ػػات
لممشػػركعات تػػؤمف بػػأف إدارة المشػػركعات تتطمػػب ام ػرأة لػػدييا خب ػرة فنيػػة

كادارية كفف التعامل مع العنصر البشري ،فيي تكسب النسػاء المتػدربات

خب ػرات عاليػػة تمكػػنيف مػػف أف يصػػبحف قياديػػات ناجحػػات قػػادرات عمػػى
التعامل مع المكاقف الصعبة ككسػب ثقػة كاحتػراـ كػل مػف يتعػاممف معػو،
كيتمػػتعف بقػػدرات كطاقػػة إبداعيػػة كبيػرة يتمػػتعف بخبػره كاسػػعة تمكػػنيف مػػف

تج ػػاكز أي عقب ػػة تػ ػكاجييف .كق ػػد اتفق ػػت ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع نت ػػائج د ارس ػػة
كريش ػػير كك ػػكؾ (2010

Kock,

&

 ) Krysherك ارس ػػة دكفمػ ػكا

).) duflo,2012
المجال الثاني :المجال االجتماعي:

تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة لتقػػديرات

أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى فقػ ػرات ى ػػذا المج ػػاؿ ،حي ػػث كان ػػت كم ػػا ى ػػي

مكضحة في الجدكؿ (.)4

جدكؿ ( :)4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
الر
قم
17

عينة الدراسة عمى المجاؿ االجتماعي مرتبة تنازلي ًا
الفقرات
عدؿ برنامج المشركعات الصغيرة الكثير مف
ّ
المفاىيـ االجتماعية ّلدي ،مثل( :التعاكف،

المتوسط

الحسابي*
4.08

االنحراف
المعياري
0.82

درجة
الموافقة
كبير

خدمة اآلخريف ،المصمحة العامة.)....... ،

ساىـ برنامج المشركعات الصغيرة في تدريبي
15

مشػ ػػركع جديػ ػػد مسػ ػػتقبالً" قػ ػػد احتمػ ػػت المرتبػ ػػة األكلػ ػػى بمتكسػ ػػط حسػ ػػابي

عمى الميارات االجتماعية الالزمة إلدارة
المشركع (فف التفاكض ،فف التعامل مع

4.05

0.97

كبير

الزبائف ،جمب الزبائف كاالحتفاظ بيـ.).... ،

( ،)3.92كانحراؼ معياري ( ،)0.92كجاءت الفقرة رقـ ( )2كالتي كػاف

20

نص ػػيا " س ػػاىـ برن ػػامج المش ػػركعات الص ػػغيرة ف ػػي زي ػػادة مش ػػاركتي ف ػػي

16

ساعدني برنامج المشركعات الصغيرة في

التخطيط االجتماعي إلدارة شؤكف عائمتي.

أصبحت أستطيع اآلف المشاركة في مجاالت

3.87

0.96

كبير

3.82

0.99

كبير
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السعودية

الر

المتوسط

الفقرات

قم

الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة
الموافقة

الحياة االجتماعية األخرى مثل الزيارات كتمبية

19

لمساعدة اآلخريف.

أصبح لدي القدرة عمى المساىمة الفاعمة في

18

الجمعيات التعاكنية كالخيرية.
المجال ككل



3.55

1.00

كبير

3.51

1.09

كبير

3.81

0.68

كبير

الدرجة العظمى مف ()5
يبيف الجػدكؿ ( )4أف الفقػرة رقػـ ( )17كالتػي نصػت عمػى " ع ّػدؿ

برنامج المشركعات الصغيرة الكثير مف المفاىيـ االجتماعية ّلدي ،مثػل:
(التعاكف ،خدمة اآلخريف ،المصمحة العامة ")....... ،قد احتمت المرتبة

األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي ( ،)4.08كانح ػراؼ معيػػاري ( ،)0.82كجػػاءت
الفقػرة رقػػـ ( )15كالتػػي كػػاف نصػػيا "سػػاىـ برنػػامج المشػػركعات الصػػغيرة

ف ػػي ت ػػدريبي عم ػػى المي ػػارات االجتماعي ػػة الالزم ػػة إلدارة المش ػػركع (ف ػػف
التفاكض ،فف التعامػل مػع الزبػائف ،جمػب الزبػائف كاالحتفػاظ بيػـ").... ،

بالمرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي ( ،)4.05كانح ػراؼ معيػػاري (،)0.97
بينما جاءت الفقرة رقـ ( )18كالتػي كػاف نصػيا "أصػبح لػدي القػدرة عمػى
المسػاىمة الفاعمػة فػػي الجمعيػات التعاكنيػػة كالخيريػة" فػػي المرتبػة األخيػرة

بمتكسط حسابي ( ،)3.51كانحراؼ معياري ( ،)1.09كقد بم المتكسط
الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ ككل ( ،)3.81كانحراؼ

معي ػػاري ( ،)0.68كى ػػك يقاب ػػل تق ػػدير درج ػػة دكر كبي ػػر .كتع ػػزك الباحث ػػة
حصكؿ الفقرة رقـ ( )17عمى المركز األكؿ ىػك أف برنػامج المشػركعات
الصغيرة سػمح لمنسػاء بػأف يتمػتعف بػأدكار جديػدة لمقيػاـ بيػا فػي المجتمػع

حيػػث اختمفػػت كجيػػة نظػػرىف تجػػاه ىػػذه المفػػاىيـ كأخػػذف يمارسػػنيا بشػػكل

إيجػػػابي كتنميػػػة ركح التع ػػاكف لػ ػػدييف كح ػػب مس ػػاعدة اآلخػ ػريف كتغميػ ػػب

المصػػمحة العامػػة عم ػػى المصػػمحة الخاص ػػة حيػػث عم ػػل البرنػػامج عم ػػى
صػػقل شخصػػياتيف كخمػػق شخصػػيات كاعيػػة لػػدييا طاقػػات كامنػػة تسػػعى

الستخراجيا ضمف خمق بيئات مناسبة لكينكنة المرأة كم ارعػاة خصكصػية
المػرأة السػػعكدية بشػػكل خػػاص .كقػػد اتفقػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة
كريشػػير ككػػكؾ (2010

Kock,

&

تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة لتقػػديرات

أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى فقػ ػرات ى ػػذا المج ػػاؿ ،حي ػػث كان ػػت كم ػػا ى ػػي

دعكات المناسبات االجتماعية.

بدأت أخصص جزءاً مف كقتي كجيدي

المجال الثالث :المجال النفسي االنفعالي:

 ) Krysherكد ارسػػة دكفم ػكا

) ) duflo,2012كدراسة سكاميناث ).(Swamynathe, 2013

مكضحة في الجدكؿ رقـ (.)5
جدكؿ ( :)5المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
الر

عينة الدراسة عمى المجاؿ النفسي االنفعالي مرتبة تنازلياً
الفقرات

قم
21

المتوسط

الحسابي*

ساىـ برنامج المشركعات الصغيرة في زيادة

ثقتي بنفسي ،كقدرتي عمى المساىمة في

4.19

االنحراف
المعياري
0.87

درجة
الدور
كبير

التنمية المجتمعية.
22

24

23

عزز برنامج المشركعات الصغيرة مفيكـ

لدي ،كقدرتي عمى المساىمة في
الذات
ّ
التنمية المجتمعية.
زكدني برنامج المشركعات الصغيرة باألدكات

لدي.
المعززة إليجاد ثقافة التميز ّ
عمل برنامج المشركعات الصغيرة عمى
تزكيدي بأفكار إدارية كميارات فنية عممت

عمى

تنمية

مشركعي.

اتجاىاتي

المجال ككل

االيجابية

نحك

4.14

0.99

كبير

4.06

0.86

كبير

3.96

0.93

كبير

4.09

0.75

كبير

* الدرجة العظمى مف ()5
يبػ ػػيف الجػ ػػدكؿ ( )5أف الفق ػ ػرة رقػ ػػـ ( )21كالتػ ػػي نصػ ػػت عمػ ػػى
"ساىـ برنامج المشركعات الصغيرة في زيادة ثقتي بنفسي ،كقدرتي عمػى
المس ػػاىمة ف ػػي التنمي ػػة المجتمعي ػػة" ق ػػد احتم ػػت المرتب ػػة األكل ػػى بمتكس ػػط

حسػػابي ( ،)4.19كانحػراؼ معيػػاري ( ،)0.87كجػػاءت الفقػرة رقػػـ ()22
ػدي،
كالتي كاف نصيا "عزز برنامج المشركعات الصغيرة مفيكـ الذات ل ّ

كقػػدرتي عمػػى المسػػاىمة فػػي التنميػػة المجتمعيػػة" بالمرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط

حسػػابي ( ،)4.14كانح ػراؼ معيػػاري ( ،)0.99بينمػػا احتمػػت الفق ػرة رقػػـ
( )23كالت ػػي نص ػػت عم ػػى " عم ػػل برن ػػامج المش ػػركعات الص ػػغيرة عم ػػى
تزكيػ ػػدي بأفكػ ػػار إداريػ ػػة كميػ ػػارات فنيػ ػػة عممػ ػػت عمػ ػػى تنميػ ػػة اتجاىػ ػػاتي
االيجابي ػػة نح ػػك مش ػػركعي" المرتب ػػة األخيػ ػرة بمتكس ػػط حس ػػابي (،)3.96

كانح ػراؼ معيػػاري ( ،)0.93كقػػد بم ػ المتكسػػط الحسػػابي لتقػػديرات أف ػراد
العينة عمى ىذا المجاؿ ككل ( ،)4.09كانحراؼ معياري ( ،)0.75كىك

يقابػػل تقػػدير درجػػة دكر كبيػػر .كتعػػزك الباحثػػة حصػػكؿ الفق ػرة رقػػـ ()21
عمى المركز األكؿ ألف الثقة بالنفس تأتي عػف طريػق اكتسػاب الميػارات
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السعودية

كالخبرات الفنية كاإلداريػة كالكفػاءة العاليػة التػي تؤىػل المػرأة لمقيػاـ بعمميػا

ب -حسب متغير الفئة العمرية:

بكػ ػػل مػ ػػا تممػ ػػؾ مػ ػػف طاقػ ػػة إيجابيػ ػػة عمػ ػػى تحقيػ ػػق أىػ ػػدافيا كطمكحاتيػ ػػا

عينة الدراسة لدرجة دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة

عمػػى أكمػػل كجػػو ممػػا أدى إلػػى رفػػع الػػركح المعنكيػػة لػػدييا كجعميػػا تعمػػل

جدكؿ ( :)7المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد

ككض ػػعت لنفس ػػيا رؤى كاس ػػتراتيجية كاض ػػحة ،س ػػاعدتيا عم ػػى المش ػػاركة

لتنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية حسب متغير

بتنمية مجتمعيا ،ككل ذلػؾ البػد لػو مػف خبػرات قياديػة مػاىرة زرعػت فػي

الفئة العمرية

نفكس تمؾ النساء الثقة كالقدرة عمى ممارسة أدكارىف بإيجابية كتفكؽ مف

أقل من  30سنة

خػػالؿ الب ػرامج التػػي تقػػدـ ليػػف .كاتفقػػت بيػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة دكفم ػكا
)) duflo,2012ك دراسة سكاميناث).( Swamynathe, 2013

المجاالت

النتائج المتعمقة بالسلؤال الثلاني :ىػل تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية

المتوسط

عنػػد مسػػتكى الداللػػة ( )0.05  بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة
لدرج ػ ػػة دكر المشػ ػػركعات الصػ ػػغيرة فػ ػػي تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنمي ػ ػػة
المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية كفقاً لمتغيرات (المؤىل

العممػػي ،كالفئػػة العمريػػة ،كمجػػاؿ عمػػل المشػػركع ،كعػػدد سػػنكات الخدمػػة

العممية في مجاؿ المشركع)؟

لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ ،ت ػػـ حس ػػاب المتكس ػػطات الحس ػػابية

المجال

االقتصادي
المجال
االجتماعي
النفسي

كاالنح ارف ػ ػ ػػات المعياري ػ ػ ػػة لتق ػ ػ ػػديرات أفػ ػ ػ ػراد عين ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة لدرج ػ ػ ػػة دكر
المشػ ػػركعات الصػ ػػغيرة فػ ػػي تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات

المجاالت

المحميػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،حسػػب متغيػػرات الد ارسػػة ،عمػػى
النحك اآلتي:
جدكؿ ( :)6المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة

ككل

الثانوية

(ن = )21

دبموم كمية

بكالوريوس

(ن = )14

(ن = )21

مجتمع

فأعمى

المجاالت

المجال

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المجال االقتصادي

3.40

.853

3.49

.750

3.85

.859

3.90

.829

االجتماعي

المجال االجتماعي

3.84

.553

4.10

.672

3.69

.630

3.59

.758

المجال

4.24

.537

4.23

.790

4.05

.608

3.70

.893

االنفعالي

3.42

.647

3.54

.642

3.88

.658

3.97

.755

المجاالت ككل

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

(ن = )16
المتوسط

المتوسط

االنفعالي

3.78

الصناعي

االنحراف

المجال النفسي

4.10

المجال

المتوسط

الحسابي

.697

3.64

.711

3.59

.531

الحسابي

المعياري

3.51

.899
.724

3.89

.777

.715

3.89

3.67

.922

4.21

.575

.571

.729

3.72

في المممكة العربية السعكدية حسب متغير مجاؿ عمل المشركع

االنحراف

المعياري

3.64

.839

الحسابي

المعياري

المتوسط

لدرجة دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحمية

المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية حسب متغير المؤىل العممي

المجاالت

الحسابي

االنحراف

االنحراف

ج -حسب متغير مجال عمل المشروع:

الدراسة لدرجة دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية

المتوسطة فما

االنحراف

المتوسط

(ن = )27

جدكؿ ( :) 8المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة

أ -حسب متغير المؤهل العممي:

دون (ن = )22

(ن = )19

المعياري

3.89

سنة

سنة

المجال
االنفعالي

المرحمة

(ن = )32

بين 45-30

أكثر من 45

االقتصادي
المجال

النفسي

المجاالت
ككل

االنحراف

المجال التجاري
(ن = )17

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.90

.856

3.55

3.89

.640

3.75

.727

4.28

.747

4.12

.801

3.96

.665

المجال

الخدماتي

(ن = )34
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.775

3.53
3.87

.659

4.13

.680

3.69

.690

أخرى

(ن = )11

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

.859

3.43
3.64

.741

3.64

.824

3.71

.682
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المعياري

.727

3.52

.692

522

دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية

أميرة الحموري

السعودية

د -حسب متغير عدد سنوات الخدمة العممية في مجال المشروع:

1.920

جدكؿ ( :)9المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد

عينة الدراسة لدرجة دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة
لتنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعكدية حسب متغير
عدد سنكات الخدمة العممية
ليس لديه خبرة
(ن = )25

المجاالت

أقل من 5

من 10-5

أكثر من 10

(ن = ) 55

(ن = )01

(ن = )14

سنوات

سنوات

سنوات

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

اال نحراف

المتوسط

االنحراف

المجال االقتصادي

3.63

.921

3.70

.681

3.28

.702

3.74

.958

المجال االجتماعي

3.83

.734

3.85

.606

3.44

.493

4.19

.688

3.88

.916

4.27

.597

3.97

.701

4.32

.639

3.72

.782

3.83

.571

3.43

.505

3.95

.772

الحسابي

المجال النفسي
االنفعالي

المجاالت ككل

المعياري

الحسابي

المعياري

المعياري

الحسابي

الحسابي

المعياري

ح= 1.101
عدد سنوات الخبرة
قيمة ولكس=
1.959

ح= 1.152
الخطأ

المشػ ػػركعات الصػ ػػغيرة فػ ػػي تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات

االنفعالي
المجال االقتصادي

2.708

3

.903

1.462

.233

المجال االجتماعي

3.821

3

1.274

3.322

.025

المجال النفسي

االنفعالي
المجال االقتصادي

2.686

3

.895

1.681

.180

40.749

66

.617

المجال االجتماعي

25.304

66

.383

المجال النفسي

35.151

66

.533

االنفعالي

ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة ()0.05≤



يبيف الجدكؿ رقـ (:)11

 -1عػػدـ كج ػػكد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية بػػيف متكس ػػط تق ػػديرات
أفػ ػ ػراد عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة عن ػ ػػد جمي ػ ػػع مج ػ ػػاالت دكر المش ػ ػػركعات
الصػػغيرة فػػي تعزيػػز مشػػاركة الم ػرأة لتنميػػة المجتمعػػات المحميػػة

فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية تعػػزى لمتغيػػر المؤىػػل العممػػي،

باسػتثناء المجػاؿ االقتصػادي .كلتحديػد مصػادر تمػؾ الفػركؽ تػػـ

استخداـ اختبار شافيو ( )Scheffeكما ىك مكضػح فػي جػدكؿ

يتبيف مػف الجػداكؿ أرقػاـ ( )9 ، 8 ،6،7كجػكد فػركؽ ظاىريػة بػيف
المتكس ػ ػ ػػطات الحس ػ ػ ػػابية لتق ػ ػ ػػديرات أفػ ػ ػ ػراد عين ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة لدرج ػ ػ ػػة دكر

المجال النفسي

1.219

3

.406

.763

.519

رقـ (.)12

جدكؿ ( :)11نتائج اختبار شافيو ( ) Scheffeلمفركؽ بيف تقديرات
أفراد العينة عمى المجاؿ االقتصادي حسب متغير

المحمية في المممكة العربية السعكدية ،حسب متغيرات الدراسة ،كلمعرفػة

المؤىل العممي

مسػػتكيات الدالل ػػة اإلحص ػػائية لتمػػؾ الف ػػركؽ ت ػػـ اسػػتخداـ تحمي ػػل التب ػػايف
المتعدد ،كالجدكؿ رقـ ( )10يبيف ذلؾ.

المؤهل العممي

جدكؿ ( :)10نتائج تحميل التبايف المتعدد لمفركؽ بيف المتكسطات

تعزيز مشاركة الم أرة لتنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية
السعكدية حسب متغيرات الدراسة
مصدر التباين

األبعاد

المؤهل العممي
قيمة ولكس=
1.900

ح= 1.1.2
الفئة العمرية

قيمة ولكس=
1.001

ح= 1.550
مجال عمل المشروع
قيمة ولكس=

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية

المتوسطة
فما دون

المتوسط

الحسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة دكر المشركعات الصغيرة في

مجموع

المرحمة

الحسابي

3.40

الثانوية

3.49

دبموم كمية

بكالوريوس

مجتمع

فأعمى

3.85

3.90

المرحمة
المتوسطة فما

3.40

الثانوية

3.49

دون

دبموم كمية

المجال االقتصادي

7.155

3

2.385

3.863

.013

مجتمع

المجال االجتماعي

2.900

3

.967

2.521

.065

بكالوريوس

المجال النفسي

االنفعالي
المجال االقتصادي

2.301

3

.767

1.440

.239

1.216

2

.608

.985

.379

المجال االجتماعي

1.687

2

.843

2.200

.119

المجال النفسي

االنفعالي
المجال االقتصادي

.574

2

.287

.539

.586

5.894

3

1.965

3.182

.030

المجال االجتماعي

1.488

3

.496

1.294

.284

فأعمى

0.09

*0.45

*0.50

*0.36

*0.41

3.85

0.05

3.90

* ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة(.)0.05≤

يبيف الجدكؿ ( )11أف ىناؾ فركقػاً ذات داللػة إحصػائية بػيف
متكسػػط تقػػديرات ذكي المؤىػػل العممػػي (المرحمػػة المتكسػػطة فمػػا دكف،
كالثانكيػة) مػػف جيػػة ،كمتكسػػط تقػديرات ذكي المؤىػػل العممػػي (دبمػػكـ كميػػة
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مجتمػػع ،كبكػػالكريكس) مػػف جيػػة ثانيػػة ،تعػػزى لمتغيػػر المؤىػػل العممػػي،

كذل ػ ػػؾ لص ػ ػػالح تق ػ ػػديرات ذكي المؤى ػ ػػل العمم ػ ػػي (دبم ػ ػػكـ كمي ػ ػػة مجتم ػ ػػع،

جدكؿ ( :)12نتائج اختبار شافيو ( ) Scheffeلمفركؽ بيف تقديرات
أفراد العينة عمى المجاؿ االقتصادي
حسب متغير مجاؿ عمل المشركع

كبكالكريكس).
كيمكػػف عػػزك ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف الم ػرأة المتعممػػة ىػػي الم ػرأة

األكثر قدرة عمى إدارة شؤكف عمميا بشكل عاـ ،حيػث أنيػا تمتمػؾ القػدرة

مجال عمل المشروع
المتوسط

عمى تحسيف كتطكير مياراتيا مف خالؿ الدكرات ككرش العمػل المختمفػة
التػػي تخضػػع ليػػا قبػػل كأثنػػاء المشػػركع ،كالكاقػػع أثبػػت أف الم ػرأة المتعممػػة
تن ػػزؿ لمعت ػػرؾ العم ػػل ،ككمم ػػا زاد تعميمي ػػا زاد كعيي ػػا كبالت ػػالي أص ػػبحت
عنص ػ ار أكثػػر فعاليػػة فػػي المجتمػػع ،كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتلللائج

دراسة دوفموا ).) duflo,2012

 -2عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػراد
عينػػة الد ارسػػة عنػػد جميػػع مجػػاالت دكر المشػػركعات الصػػغيرة فػػي
تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات المحميػ ػػة فػ ػػي المممكػ ػػة

العربية السعكدية تعزى لمتغير الفئة العمرية.

كتعزك الباحثة سبب ذلؾ إلػى أف المؤسسػات االجتماعيػة المختمفػة
قػػد لعبػػت دك ار كبي ػ ار فػػي تكعيػػة كتمكػػيف المػػرأة السػػعكدية كتزكيػػدىا
بالمي ػ ػػارات الالزم ػ ػػة لمقي ػ ػػاـ ب ػ ػػدكرىا ف ػ ػػي تط ػ ػػكير نفس ػ ػػيا كأسػ ػ ػرتيا
كمجتمعيا عمى أكمل كجػو ،حيػث لػـ يقتصػر ىػذا الػدكر عمػى فئػة

عمريػػة دكف األخػػرى .ىػػذا كلعبػػت إرادة الم ػرأة السػػعكدية دك ار بػػار از
في زيادة الطاقة اإلنتاجية في المممكة كعمى كافة المستكيات .كقد
اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة دكفمكا ).) duflo,2012

 -3عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػراد

عينػػة الد ارسػػة عنػػد جميػػع مجػػاالت دكر المشػػركعات الصػػغيرة فػػي

تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات المحميػ ػػة فػ ػػي المممكػ ػػة

العربيػػة السػػعكدية تعػػزى لمتغي ػػر مجػػاؿ عمػػل المشػػركع ،باس ػػتثناء
المج ػػاؿ االقتص ػػادي .كلتحدي ػػد مص ػػادر تم ػػؾ الف ػػركؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ

اختبار شافيو ( )Scheffeكما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (.)12

الحسابي
المجال

الصناعي
المجال

التجاري
المجال

الخدماتي
أخرى

المجال

المجال

المجال

أخرى

الصناعي

التجاري

الخدماتي

3.90

3.55

3.53

3.43

*0.35

*0.37

*0.47

3.90

0.02

3.55
3.53

0.12
0.10

3.43

* ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة(.)0.05≤

يبيف الجدكؿ ( )12أف ىناؾ فركقػاً ذات داللػة إحصػائية بػيف
متكس ػػط تق ػػديرات ذكي مج ػػاؿ عم ػػل المش ػػركع (المج ػػاؿ الص ػػناعي) م ػػف
جيػػة ،كمتكسػػط تقػػديرات ذكي مجػػاؿ عمػػل المشػػركع (المجػػاؿ التجػػاري،

كالمجػػاؿ الخػػدماتي ،كأخػػرى) مػػف جيػػة ثانيػػة ،تعػػزى لمتغيػػر مجػػاؿ عمػػل
المشػػركع  ،كذلػػؾ لصػػالح تقػػديرات ذكي مجػػاؿ عمػػل المشػػركع (المجػػاؿ
الصناعي).

كقػ ػػد ُيع ػ ػػزى سػ ػػبب ذل ػ ػػؾ إلػ ػػى أف المج ػ ػػاؿ الصػ ػػناعي يناس ػ ػػب
خصكصية المرأة السعكدية أكثر مف غيػره مػف المجػاالت كذلػؾ لتمكنيػا

مف القياـ بالعديد مف المكاد كالصناعات البيتية المختمفة حسػب المجػاؿ

الذي اختارت العمل بو ،دكف أف تترؾ بيتيا أك قريتيا أك مدينتيا ،كبيػذا

ىػي ال تحتػاج إلػى إنفػاؽ مبػال ماديػة كثيػرة مػف جيػة كمػف جيػة أخػرى

يع ػػكد بأرب ػػاح مادي ػػة أكث ػػر .كق ػػد اتفق ػػت ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع نت ػػائج د ارس ػػة
كريشػ ػػير ككػ ػػكؾ (2010

Kock,

مازكمدار).(Mazumder, 2013
-4

&

 )Krysherك د ارسػ ػػة

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات أفػراد

عينػػة الد ارسػػة عنػػد جميػػع مجػػاالت دكر المشػػركعات الصػػغيرة فػػي
تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات المحميػ ػػة فػ ػػي المممكػ ػػة

العربيػ ػػة السػ ػػعكدية تعػ ػػزى لمتغيػ ػػر عػ ػػدد سػ ػػنكات الخب ػ ػرة ،باسػ ػػتثناء
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المج ػػاؿ االجتم ػػاعي .كلتحدي ػػد مص ػػادر تم ػػؾ الف ػػركؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ

حس ػػب متغيػ ػرات الد ارس ػػة ،حي ػػث كان ػػت النت ػػائج كم ػػا ى ػػي مكض ػػحة ف ػػي

اختبار شافيو ( )Scheffeكما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (.)13

الجدكؿ (.)14

جدكؿ ( :)13نتائج اختبار شافيو ( ) Scheffeلمفركؽ بيف تقديرات
أفراد العينة عمى المجاؿ االجتماعي حسب متغير
عدد سنوات الخبرة

الحسابي
خبرة

أقل من 5
سنوات
من 10-5
سنوات

أكثر من 10
سنوات

3.24

3.85

3.83

4.19

*0. 61

*0.59

*0.95

0.02

0.34

خبرة

المتوسط

ليس لديه

ليس لديه

أقل من 5

من 10-5

أكثر من 10

3.24

سنوات

3.85
3.83

مجاالت دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحمية
في المممكة العربية السعكدية ككل حسب متغيرات الدراسة

عدد سنكات الخبرة

سنوات

جدكؿ ( :)14اختبار تحميل التبايف الرباعي لمفركؽ بيف تقديرات أفراد العينة عمى

سنوات

0.36

4.19

* ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة()0.05≤
يبػػيف الجػػدكؿ ( )13أف ىنػػاؾ فركق ػاً ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متكسط تقديرات ذكي (ليس لدييـ سػنكات خبػرة فػي مجػاؿ المشػركع) مػف
جيػػة ،كمتكسػػط تقػػديرات ذكي عػػدد سػػنكات الخدمػػة ف ػي مجػػاؿ المشػػركع
(أقػل مػف  5سػنكات ،كمػف  10-5سػنكات ،كأكثػر مػف  10سػنكات) مػف

جيػػة ثانيػػة ،تعػػزى لمتغيػػر عػػدد سػػنكات الخدمػػة ف ػي مجػػاؿ المشػػركع ،

كذل ػػؾ لص ػػالح تق ػػديرات ذكي ع ػػدد س ػػنكات الخدم ػػة فػ ػي مج ػػاؿ المش ػػركع
(أكثر مف  10سنكات).

كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أنػػو كممػػا زادت خدمػػة صػػاحبة المشػػركع
بمج ػ ػػاؿ مش ػ ػػركعيا كازدادت خبرتي ػ ػػا العممي ػ ػػة كالعممي ػ ػػة ،تش ػ ػػكمت ل ػ ػػدييا

المتغيرات
المؤهل العممي

4.155

3

1.385

3.310

الفئة العمرية

1.058

2

.529

1.264

.289

مجال عمل المشروع

3.222

3

1.074

2.567

.062

عدد سنوات الخدمة

27.615

الخطأ
الكمي

1121.731

المػ ػرأة لتنمي ػػة المجتمع ػػات المحمي ػػة ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية كك ػػل

3
66

.910

.099

2.174

.418

77

* ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة ()0.05≤
يبيف الجدكؿ رقـ (:)14

 -1كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػط تقػديرات أفػراد عينػة
الد ارسػة عنػد جميػع مجػاالت دكر المشػركعات الصػغيرة فػي تعزيػػز

مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات المحميػ ػػة ككػ ػػل تعػ ػػزى لمتغيػ ػػر
المؤىل العممي .كلتحديػد مصػادر تمػؾ الفػركؽ تػـ اسػتخداـ اختبػار

شافيو ( )Scheffeكما ىك مكضح في جدكؿ رقـ (.)15

جدكؿ ( :)15نتائج اختبار شافيو ( ) Scheffeلمفركؽ بيف تقديرات أفراد

العينة عمى مجاالت دكر المشركعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة لتنمية
المجتمعات المحمية ككل حسب متغير المؤىل العممي
المرحمة
المؤهل العممي

المتوسطة فما
دون

المتوسط

النتيجة مع نتائج دراسة دكفمكا ).) duflo,2012

أفراد العينة عمى مجاالت دكر المشػركعات الصػغيرة فػي تعزيػز مشػاركة

2.729

في المشروع

كقتي ػػا ،كك ػػل ذل ػػؾ كفي ػػل بتحقي ػػق النج ػػاح كالتمي ػػز لي ػػا .كق ػػد اتفق ػػت ى ػػذه
كمػا تػػـ إجػراء اختبػػار تحميػل التبػػايف الربػاعي لمفػػركؽ بػيف تقػػديرات

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

اإلحصائية
*.025

المعرفػػة الكافيػػة كالقػػدرة عمػػى المضػػي ببنػػاء مشػػركعيا كتجػػاكز العقبػػات
التػػي تكاجييػػا بشػػكل عمم ػي لمكصػػكؿ إلػػى اتخػػاذ الق ػ اررات المناسػػبة فػػي

مجموع

درجة

متوسط

الداللة

الحسابي
المرحمة المتوسطة
فما دون

3.42

الثانوية

3.54

دبموم كمية مجتمع

3.88

بكالوريوس فأعمى

3.97

3.42

دبموم
الثانوية

كمية

مجتمع

بكالوريوس
فأعمى

3.54

3.88

3.97

0.12

*0.46

*0.55

*0.44

*0.43
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* ذات داللة إحصائية عند مستكى الداللة()0.05≤
يبػػيف الجػػدكؿ ( )15أف ىنػػاؾ فركقػاً ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متكسػػط تقػػديرات ذكي المؤىػػل العممػػي (المرحمػػة المتكسػػطة فمػػا دكف،
كالثانكيػة) مػػف جيػػة ،كمتكسػػط تقػديرات ذكي المؤىػػل العممػػي (دبمػػكـ كميػػة

مجتم ػػع ،كبك ػػالكريكس ف ػػأعمى) م ػػف جي ػػة ثاني ػػة ،تع ػػزى لمتغي ػػر المؤى ػػل
العممي ،كذلؾ لصالح تقديرات ذكي المؤىل العممي (دبمػكـ كميػة مجتمػع،

كبكػ ػػالكريكس فػ ػػأعمى) .كتع ػ ػزك الباحثػ ػػة ذلػ ػػؾ إلػ ػػى أف الك ػ ػكادر المؤىمػ ػػة
بالمعػػارؼ المينيػػة ،كالمعرفػػة العمميػػة ،تعػػد عنصػ ار ىامػاً لعمميػػة التنميػػة.

ككمما زادت خبرات كمؤىالت الفرد العممية زادت مياراتو كخبراتو كقدراتو
الفنيػة كالتكنكلكجيػػة ،كبالتػػالي يػنعكس ذلػػؾ عمػػى دكر الفػرد اإليجػػابي فػػي

 إج ػ ػ ػراء المزيػ ػ ػػد مػ ػ ػػف الد ارسػ ػ ػػات حػ ػ ػػكؿ دكر المشػ ػ ػػركعاتالصغيرة في مجاالت أخرى لـ تتناكليا الدراسات السابقة.

المراجع العربية:

أبك الحاج ،أيمف 31-29( .تمكز2007،ـ) .أثر التشريعات القانكنية في
تنمية كتعزيز المشركعات الصغيرة في المممكة األردنية الياشمية ،كرقة
عمل مقدمة لممؤتمر االقتصاد السابع بعنكاف المشركعات الصغيرة أداة

فاعمة لمكاجية الفقر في جامعة اليرمكؾ ،جامعة اليرمكؾ  :األردف.

آدـ ،منجد1982( .ـ) .المرأة في البيت كالعمل .القاىرة :دار المعارؼ.

آؿ الشيخ ،ىند2003( .ـ) .كاقع كدكر المنشآت الصغيرة في خمق فرص
كظيفية لممرأة .الرياض :مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

األسرج ،حسيف2009( .ـ) .دكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في التنمية

تحقيػػق النمػػك كالتطػػكر لبمػػده.كاتفقت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الػػكقفي

الصناعية في الدكؿ العربية .مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث

 -2عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط تقػػديرات أفػراد

األمـ المتحدة2002( .ـ) .قدرة المشركعات الصناعية الصغيرة كالمتكسطة

كالقكاسمة (2011ـ).

عينػػة الد ارسػػة عنػػد جميػػع مجػػاالت دكر المشػػركعات الصػػغيرة فػػي

تعزيػ ػػز مشػ ػػاركة الم ػ ػرأة لتنميػ ػػة المجتمعػ ػػات المحميػ ػػة فػ ػػي المممكػ ػػة

العربية السعكدية تعزى لمتغير الفئة العمريػة ،كمتغيػر مجػاؿ عمػل
المشركع ،كمتغير عدد سنكات الخبرة.

االستراتيجية.

عمى االبتكار في بمداف مختارة مف منطقة اإلسككا .المجنة االقتصادية
كاالجتماعية لغربي آسيا.

الجحيفي ،لطيف2007( .ـ) .المنشآت الصغيرة كدكرىا التنمكي في اليمف.
كرقة عمل مقدمة لمؤتمر االقتصاد السابع لممشركعات الصغيرة ،اربد:

مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع.

حمكة ،محمكد2007( .ـ) .تنمية المرأة العربية .السعكدية :دار أجناديف لمنشر

التوصيات:

في ضػكء النتػائج التػي تػـ التكصػل الييػا ،فػإف الد ارسػة تكصػي

بما يمي:
 تشػ ػػجيع القطػ ػػاع الخػ ػػاص كالمسػ ػػتثمريف لػ ػػدعـ المش ػ ػػاريعالنسػػائية الصػػغيرة كذلػػؾ لتحفيػػز اإلنتػػاج المحمػػي المتػػأتي

منيا.

 إخض ػػاع صػ ػاحبات المش ػػاريع الص ػػغيرة ( ذكات المس ػػتكىالعممي المتدني ) لبرامج تدريبية تشػمل النػكاحي اإلداريػة

كالمالية الخاصة بكل مشركع.

 تقػ ػ ػػديـ الػ ػ ػػدعـ المػ ػ ػػادي كالنفسػ ػ ػػي كالمعرفػ ػ ػػي لصػ ػ ػػاحباتالمشػ ػ ػ ػػاريع الخدماتيػ ػ ػ ػػة كالتجاريػ ػ ػ ػػة كاكسػ ػ ػ ػػابيف الميػ ػ ػ ػػارات
الضركرية الالزمة لنجاح المشركع.
 اإلس ػ ػػتفادة م ػ ػػف خام ػ ػػات البيئ ػ ػػة المحمي ػ ػػة كتكظيفي ػ ػػا ف ػ ػػيالمشاريع النسائية لخدمة المجتمع المحمي.

كالتكزيع.

حمكدة ،مسعد2001(.ـ) .التنمية كالمجتمع مدخل نظري لدراسة المجتمعات
المحمية .االسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

حميداف ،عدناف2008(.ـ) .فصل في كتاب نحك مزيد مف اإلجراءات
لمنيكض بعمل المرأة كتحقيق المساكاة في العمل .منظمة العمل العربية.

الخالدي ،منى 18-16 ( .تشريف الثاني1999 ،ـ) .سياسات القضاء عمى
الفقر في لبناف :استعراض نقدية .كرقة عمل مقدمة في كقائع اجتماع

خبراء بشأف تحسيف مستكيات المعيشة في دكؿ الشرؽ العربي في

القاىرة :األمـ المتحدة.

خكري ،رتاب كالصباغ ،زىير1995(.ـ) .صاحبات األعماؿ في المؤسسات
الصغيرة في األردف .دراسة استطالعية ،ك ازرة التخطيط األردنية.

الدباغ ،البتكؿ1997( .ـ) .فرص التأىيل الميني كمعكقاتو .كرقة عمل مقدمة
لندكة بعنكاف العكامل المؤثرة عمى إنتاجية المرأة العاممة في األجيزة

الحككمية في المممكة العربية السعكدية :الرياض.
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الدماغ ،حنيف2010( .ـ) .دكر التمكيل في تنمية المشاريع الصغيرة ،دراسة
تطبيقية عمى المشاريع النسائية الممكلة مف مؤسسات اإلقراض في قطاع

غزة( رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة األزىر .غزة :فمسطيف.

الربابعة ،إبراىيـ2007( .ـ) .المشركعات اإلنتاجية الصغيرة كدكرىا في
تحقيق األمف االجتماعي .مجمة اليرمكؾ .العدد ( ،)92ص.87-81

عبد الحميد ،عبد المطمب2009( .ـ) .اقتصاديات تمكيل المشركعات
الصغيرة .االسكندرية :الدار الجامعية.

العرادي ،عمي عبدا هلل 9( .أبريل 2012،ـ) .دكر المرأة في التنمية" تجربة
مممكة البحريف" .االجتماع الثالث لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية (

 ) UNCTAD X111بعنكاف" العكلمة المتمركزة عمى التنمية نحك نمك
التنمية الشاممة المستديمة" ،الدكحة :قطر.

العطية ،ماجدة2004( .ـ) .إدارة المشركعات الصغيرة .ط .2عماف :دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

عفانو ،جياد  ،كأبك عيد ،قاسـ2004( .ـ) .إدارة المشاريع الصغيرة .عماف:
دار اليازكري العممية لمنشر كالتكزيع.

عمر ،أيمف2010( .ـ) .دراسات في إدارة الصناعات كالمشركعات الصغيرة
مدخل تطبيقي معاصر .اإلسكندرية :منشأة المعارؼ.

عنبو ،ىالة2002( .ـ) .إدارة المشركعات الصغيرة في الكطف العربي .مصر:
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

عكدة ،أحمد سميماف1998 ( .ـ) .أساسيات البحث العممي في العمكـ

في محافظة اربد .مجمة العمكـ االجتماعية كاإلنسانية .الجزائر ،العدد

( ، )24ص .130 – 107

يكسف ،تكفيق2002( .ـ) .إدارة األعماؿ التجارية الصغيرة .عماف :دار
صفاء لمنشر كالتكزيع.

المراجع األجنبية
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االجتماعية كاإلنسانية .اربد :دار األمل لمنشر كالتكزيع.

مركز السيدة خديجة بنت خكيمد3013 (.ـ) .دراسة الستطالع الرأي العاـ
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