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 هيفاء مسعد ياسين السنباني
 ذمارجامعة األقتصاد والتنمية بكلية الزراعة بقسم  باحث

 
 صلخستالم

اجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق الخاصة بالمشروعات االنتية التعرف علي المستوي المعرفي للمرأة الريف هذا البحث يستهدف
بين ذلك المستوي المعرفي وبعض المتغيرات المستقلة المدروسة، مع تحديد إسهام كل متغير من هذه المتغيرات وتحديد العالقة ، االجتماعي باليمن

المشكالت فضاًل عن التعرف علي أهم ، ي هذا المتغير التابعالحادث ف الكلي التباين نسب المستقلة والمرتبطة معنويا بالمستوي المعرفي في تفسير
    .لحلها نومقترحاتهالمستفيدات من قروض الصندوق االجتماعي باليمن التي تواجه المبحوثات 

ا عينة البحث أم .اربع مديريات هي: )بني مطر، بني حشيش ، جحانة، الحيمة الخارجية(وتم اختيار  صنعاءبمحافظة  أجري هذا البحث وقد      
. هذا وقد تم جمع بيانات من شاملة الريفيات بالمديريات األربع %5مبحوثة تمثل نسبة قدرها  451تم اختيار عينة عشوائية منتظمة بلغت  فقد

، ئياً ها مبدر اختبا بعد أن تمعن طريق المقابلة الشخصية بواسطة استمارة استبيان  8142حتى مايو  8142منتصف شهر مارس  من الدراسة
ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون ونموذج  العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئويةالمتوسط الحسابي و واستخدم لتحليل البيانات احصائيًا : 

 .التحليل االرتباطي واالنحداري المتعدد الصاعد
 :وقد تلخصت أهم النتائج فيما يلي       
منهن ذوات معرفة مرتفعة،  %85.7منهن ذوات معرفة متوسطة وأن  %73.3المعرفة المنخفضة، و من المبحوثات كن من ذوات %73أن       

مبحوثات ببنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق وأن المتوسط العام لدرجات معرفة ال
ائج أن نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة في تفسير التباين الكلي كما أوضحت النت، %51.25درجة بنسبة  4.41االجتماعي

، %1...كانتالخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي لدرجة معرفة المبحوثات ببنود المعلومات 
إلي  %41.8، واالتجاه نحو المشروعات الصغيرة إلي درجة  %..43، وجتماعي المشاركة بأنشطة الصندوق االتعزي إلي درجة  %31.4منها 

 .التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية إلي درجة %4.8، والمشاركة االجتماعية غير الرسمية
وكانت أهم هذه  االجتماعي باليمنالمستفيدات من قروض الصندوق أظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود مشكالت تواجه المبحوثات و       

عدم القدرة على تسويق ، ضعف القدرة على سداد قيمة القرض في المواعيد المحددة، و ندرة برامج التدريب المالئمة لطبيعة المشروعالمشكالت هي 
 .نقص الخبرة التسويقية للمستفيدات، المنتج أو تصديره 

وقصر ، توفير قاعدة بيانات عن المشاريع االستثماريةت للتغلب علي مثل هذه المشكالت وأهمها كما أشارت المبحوثات إلي بعض المقترحا      
 وعقد دورات تدريبية للمقترضات أثناء مشاريعهن.، وتوفير وسائل نقل عن طريق جمعيات تسويق تعاوني، إجراءات صرف القرض

 
 المقدمة والمشكلة البحثية:

وحتميًا وقوميًا لكل دول العالم الثالث، وتتصف بصفة العمومية واإلستمرارية، أي أنها ما إن تنتهي عند مستوى  تعتبر التنمية مطلبَا أساسياً       
، معين حتى تبدأ مرة أخرى من حيث انتهت وبأدوات ووسائل يغلب عليها صفة التحديث والتجديد لتتناسب مع واقع المجتمع الدائم الديناميكية

ى االقتصادي واالجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي من خالل االستغالل األمثل لجميع الموارد البشرية والمادية وتهدف إلى النهوض بالمستو 
في األطر والتنمية متعددة الجوانب والمحاور. فتحسين مستويات الدخل وزيادة اإلنتاجية تتطلب تغيرات في البنيان االقتصادي واالجتماعي وتغيرًا 

 (.7، ص:1..4بد من أن تكون شاملة حتى يكتب لها اإلستدامة)غانم، القيمية للسكان وال
ونظرَا ألهمية القطاع الزراعي في المناطق الريفية بوصفه من أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل جديدة للمجتمع الريفي من خالل      

عية صغيرة في مجال مدخالت ومستلزمات العمليات الزراعية والحيوانية استغالل الموارد الطبيعية المتوفرة وذلك عن طريق إقامة مشروعات زرا
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المشاكل  والحرفية وتداول وتسويق وتصنيع مخرجاتها، فقد تبنت الدولة اليمنية والصندوق االجتماعي للتنمية مجموعة من البرامج التنموية لحل تلك
نتاجية الصغيرة واألنشطة التنموية التي تعمل على تنمية شاملة، وذلك بما وخاصة بالريف اليمني والتي تحتوى على العديد من المشروعات اإل

تحققه من فوائد كبيرة تتمثل في: زيادة دخل غالبية السكان، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة فرص العمل، والمشاركة لسكان الريف في 
البنوك التجارية والمتخصصة كبنك األمل للتمويل األصغر والمؤسسة  المشروعات المتعددة، وتنفيذ هذه المشروعات من خالل التعاونيات وكذلك

قرير الوطنية للتمويل الصغير وغيرها من البنوك للتمويل االصغر. وقد غطت المشروعات الجاري تنفيذها في أغلب محافظات الجمهورية اليمنية )ت
 (.8141الصندوق االجتماعي للتنمية اليمن، 

ة دورًا هامًا في نجاح مشروعات التنمية في تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية حيث أن تعديل اإلطار وتلعب التغيرات المعرفي  
( بما يترتب عليه زيادة دخولهم وبالتالي رفع 27، ص:4.33المعرفي للفرد له دورًا هامًا في مشاركته في مختلف األنشطة التنموية )إسكندر، 

ألهداف التنمية الريفية فقد أنشئت في كثير من الدول العربية العديد من الهيئات والمنظمات التي تساهم في  مستوى معيشتهم األسرية. وتحقيقاً 
 (.35، ص: 1..4تحقيق تلك األهداف ومن ثم تطوير وتنمية المجتمع الريفي)الصياد، 

كثير من األدوار التي يؤديها سواءًا بصورة منفردة أو ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد أهم التنظيمات التي تعمل على النهوض بالريف من خالل ال
مكانيات طبيعية وبشرية وتثقيف وتوعية الريفيين وتنمية قدراتهم وتحسين  مجتمعة وتتمثل في: استغالل كل ما في الريف من فرص وموارد وا 

 ثة، مما يسهم في رفع المستويات المعيشية لهؤالء األفراد.مهاراتهم وتغيير اتجاهاتهم حتى يتمكنوا من االستفادة الكاملة من التكنولوجيا المستحد
وتعتبر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة هي العنصر الحاسم في قضية التنمية، فقد أثبتت خبرات التنمية أن بناء المجتمعات الحديثة   

موية مرهون بالمشاركة الفعالة لكل الطاقات البشرية من رجال يتوقف بالدرجة األولى على مستوى ونوعية مواردها البشرية، وأن نجاح الجهود التن
 (.8: ص8111ونساء في هذه الجهود )سحر عبد الخالق،

ي وللمرأة الريفية دورًا بارزًا في اإلنتاج الزراعي، وذلك من خالل ممارستها للعمل الفعلي أو اسهامها بالرأي في طرق االستثمار الزراع     
جل في اتخاذ القرارات الزراعية في نطاق األسرة والتي من شأنها زيادة دخل األسرة واإلرتقاء بمستوى معيشتها. ويوضح  ووسائله، ومشاركة الر 

من نساء الدول النامية يساهمن في انتاج الغذاء، اال أن عمل الغذاء عادة ال يؤخذ في االعتبار لكونه عمال بال  %51مؤتمر الغذاء العالمي أن 
 (.8-7، ص8115أجر)السيد، 

وهو ما دفع المسئولين عن القيام في التفكير في انشاء الصندوق االجتماعي للتنمية وكان من اولى مهامة الوظيفية هو التدريب   
محتاجة من ال والتأهيل للمرأة الريفية من خالل عمل وتنظيم برامج إرشادية وتنموية لألسر المنتجة والتركيز على السيدات والفتيات من األسر الفقيرة

 (8118خالل دورات تدريبية في مجاالت مختلفة ومساعدتهم لمساعدة أنفسهم وتوفير فرص العمل لهن.) التقرير السنوى للصندوق االجتماعي، 
ي ويشكل الصندوق االجتماعي للتنمية أحد الركائز التي يعتمد عليها في تحقيق التنمية الريفية من خالل أساليبه ووسائله وَالياته ف  

رف كافة جوانب الحياة الريفية والتي من بينها االهتمام بالمرأة الريفية من خالل ما يقدمة لها من قروض وتدريب قد ينعكس في تغيير المعا
شعر توالممارسات واالتجاهات لديها وذلك من خالل تقديم مشروعات صغيرة مولده للدخل تؤدى إلى ادماج المرأة الريفية في المجتمع مما يجعلها 

الفراد األسرة  بكاينها وذاتها في انها تحقق دخل اضافي يساعد االسرة وبالتالي يمكنها من المشاركة وفعالية في القرارت األسرية والتنشأة االجتماعية
 وتكوين جيل سليم قادر على تحمل األعباء.

الصندوق االجتماعي للتنمية في هذا المجال وخاصة في  هذا وبتحليل الرؤية واالستراتجيه المهام واالنشطة التمويلية التي يقوم بها  
م وجود رؤية األنشطة الريفية المتعلقة بالصناعات الغذائية والحرفية الصغيرة والقروض الموجهه للمرأة الريفية في هذا الصدد فقد لوحظ بوجه عام عد

 واضحة أو استراتيجية محددة لهذا األمر وخاصة تجاه المرأة الريفية.
 التالية: في التساؤالت البحثيةمشكلة التبلورت  فقد برزت الحاجة إلي إجراء هذا البحث علي المرأة الريفية ولذا فقد ومن هذا المنطلق      

 أهم األنشطة التي يقدمها الصندوقوما هي بالمشروعات االنتاجية الصغيرة ما هو المستوي المعرفي السائد لدي المرأة الريفية والمتعلق       
 ؟االجتماعي باليمن(

بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم  ةالمتعلقمعارف المرأة الريفية ماهو أثر بعض المتغيرات الشخصية واإلقتصادية واإلجتماعية علي       
 األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي باليمن(؟

 ؟وض الصندوق االجتماعي باليمن ومقترحاتهن لحلها التي تواجه المبحوثات المستفيدات من قر ماهي أهم المشاكل       
المتعلقة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم المرأة الريفية  معارف ما تؤدي إلي استجالء الحقيقة حولواإلجابة علي األسئلة السابقة رب      

أن هناك نقص واضح في حجم الدراسات التي  ا إلي جانبوبعض المتغيرات المرتبطة بها، هذاألنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي باليمن 
حتي يتسني سد احتياجاتها التعليمية والتدريبية في هذا المجال  اليمنللمرأة الريفية والمرتبطة باألنشطة المدروسة في  المستويات المعرفيةتناولت 
  .الحيوي
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 : البحثأهداف 
    -فيما يلى: هتحديد أهداف السابق ذكرها يمكن البحثبناء على مشكلة         

بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي  ةلدي المرأة الريفية والمتعلق ةالسائد المعارفالتعرف علي  -4
 .باليمن

ية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق بالمشروعات االنتاج ةوالمتعلقلمرأة الريفية درجة المعارف السائدة لدي اتحديد العالقة بين  -8
السن، ودرجة التعليم، درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، درجة وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية وهي:  االجتماعي باليمن

در المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية، درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، درجة االنفتاح على العالم الخارجي، درجة التعرض لمصا
ة التعرض ألنشطة الصندوق االجتماعي، درجة االتجاه نحو المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة رأى المبحوثات فيما يتعلق باالثار التعليمي

عوائد التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة تحقق ال
 الصغيرة من وجهة نظر المرأة الريفية.

للمرأة الريفية  المتعلقة بالمشروعات االنتاجية الصغيرةبالمعارف تحديد نسب إسهام كل من المتغيرات المستقلة ذات العالقة االرتباطية المعنوية  -7
 فى تفسير التباين الكلى.

 .  من وجهة نظر المرأة الريفيةالتي تواجه المبحوثات المستفيدات من قروض الصندوق االجتماعي علي أهم المشاكل التعرف  -1
من وجهة نظر المرأة  التي تواجه المبحوثات المستفيدات من قروض الصندوق االجتماعيالتعرف علي أهم المقترحات الالزمة لحل المشكالت  -5

 الريفية . 
 :البحثالمستخدمة في  ائيةالتعريفات اإلجر 

يقصد بها في هذه الدراسة المشاركات اللواتي شاركن في الدورات والتدريبات في جميع األنشطة اإلرشادية والتنموية الزراعية : الريفية المرأة -4
 .والحرفية وايضًا المشاريع التنموية الزراعية وغير الحرفية

لمام المرأة الريفية بكافة بنود المعارف والمعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة يقصد بها في هذه الدراسة مدى إ: المعرفة درجة -8
   وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي باليمن لزيادة معارف المرأة الريفية بالمشروع الصغير.

ألفراد المتعامالت مع جمعيات المديريات وتم صرف هن االنساء الريفيات المستفيدات من قروض مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية:  -3
 قروض لهن من مشروع الصندوق االجتماعي ويقمن : بتنفيذ نشاط إنتاجي أو عدة أنشطة إنتاجية.

حلي يقصد بها في هذه الدراسة درجة مشاركة المرأة الريفية بالعضوية المجتمعية الزراعية والتنموية بمجلس مالمشاركة االجتماعية الرسمية:  -1
 أو مركز ثقافي أو حزب سياسي، ومعرفة مشاركتها بنوع من أنواع العضوية.

يقصد بها في هذه الدراسة الدرجة التي تصبح فيها المرأة الريفية قادرة على تبادل الزيارات والتفاعل مع المشاركة االجتماعية غير الرسمية:  -5
 النساء من أبناء قريتها.

يقصد به الزيارات التي قيام بها المبحوثة بزيارة المدينة التي تتبع قريتها، زيارة عاصمة المحافظة التي تتبع و االنفتاح على العالم الخارجي:  -6
 المبحوثة، زيارة المحافظات االخرى، القيام برحالت خارج اليمن، لمعرفة درجة االنفتاح  على العالم الخارجي لدى المرأة الريفية.

ويقصد بها القنوات والوسائل االتصالية المختلفة التي تتعرض لها المرأة الريفية اإلعالم الجماهيرية: التعرض لمصادر المعلومات ووسائل  -3
 للحصول على ما تحتاجه من معلومات عن األنشطة والبرامج الخاصة بالمشاريع التنموية الزراعية والحرفية الصغيرة.

ويقصد بها األنشطة التي يقوم بها الصندوق االجتماعي للتنمية والتي تشارك : المشاركة باألنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية -2
 بها المرأة الريفية للحصول على ما تحتاجه من معلومات عن األنشطة والبرامج الخاصة بالمشاريع التنموية الزراعية والحرفية الصغيرة.

لمرأة الريفية المؤيدة أو المعارضة أو المحايدة تجاه بعض العبارات التي ويقصد بها مدى ميل ااالتجاه نحو المشروعات االنتاجية الصغيرة:  -.
 المشاريع التنموية الزراعية والحرفية الصغيرة.ب الحقائق والمعارف والسلوكيات واالتجاهات المرتبطةتعبر 

بيق المشروعات االنتاجية الصغيرة: درجة رأى المبحوثات فيما يتعلق  باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة لتط -41
ويقصد بها في هذه الدراسة رأي المبحوثات من حيث كونهن موافقات أو سيان أو غير موافقات على ستة عشر عبارة تمثل مجموعة العوائد 

 التعليمية وكذلك االجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة.  
ويقصد بها في هذه الدراسة وائد التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية الصغيرة من وجهة نظر المرأة الريفية: تحقق الع مدى  -44

استجابات المبحوثات التي تراوحت بين التحقق التام أو التحقق الجزئي أو عدم التحقق نحو سته عشر عبارة تدور حول كاًل من العوائد 
 اريع اإلنتاجية الصغيرة وذلك وفقًا للتقدير الذاتي للمبحوثات.االجتماعية والتعليمية للمش

 

 الفروض البحثية:
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 أواًل: الفروض النظرية:
وق توجد عالقة معنوية بين درجة معرفة المبحوثات ببنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصند -أ

السن، ودرجة التعليم، درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، درجة المشاركة االجتماعية غير متغيرات المستقلة التالية: وبين ال االجتماعي للتنمية
 الرسمية، درجة االنفتاح على العالم الخارجي، درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية، درجة التعرض ألنشطة الصندوق

جاه نحو المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة رأى المبحوثات فيما يتعلق باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن االجتماعي، درجة االت
ر تحدث نتيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة تحقق العوائد التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية الصغيرة من وجهة نظ

 . المرأة الريفية
بالمشروعات االنتاجية الصغيرة تسهم كل من المتغيرات المستقلة ذات االرتباطات المعنوية بدرجة معرفة المرأة الريفية ببنود المعلومات المتعلقة  -ب

 في تفسير التباين الكلي. وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي باليمن
 ثانيًا: الفروض اإلحصائية:

وية بين درجة معرفة المبحوثات ببنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها عالقة معنال توجد  -أ
وبين المتغيرات المستقلة التالية: السن، ودرجة التعليم، درجة المشاركة االجتماعية الرسمية، درجة المشاركة الصندوق االجتماعي للتنمية 

، درجة االنفتاح على العالم الخارجي، درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية، درجة التعرض االجتماعية غير الرسمية
ألنشطة الصندوق االجتماعي، درجة االتجاه نحو المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة رأى المبحوثات فيما يتعلق باالثار التعليمية 

يجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة تحقق العوائد التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نت
 الصغيرة من وجهة نظر المرأة الريفية.

ات االنتاجية بدرجة معرفة المرأة الريفية ببنود المعلومات المتعلقة بالمشروعال تسهم كل من المتغيرات المستقلة ذات االرتباطات المعنوية  -ب
 الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي باليمن في تفسير التباين الكلي.

 
 الطريقة البحثية :

بني مطر، بني : مديرياتوهي  أربع مديريات منها، ونظرًا التساع مساحة المحافظة فقد تم اختيار هذا البحثإلجراء  صنعاءأختيرت محافظة     
 .حسب اإلمكانات المادية للباحثة وعدم قدرتها على جمع البيانات من جميع المديريات المذكورة الحيمة الخارجية حشيش ، جحانة،

( من إجمالي عدد %5اختيار عينة عشوائية بنسبة )ولتحديد عينة المرأة الريفية للحصول علي البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة تم     
في مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية، من خالل االستفادة من قروض جمعيات الصندوق االجتماعي أو مصادر المتعامالت مع الجمعيات 

من إجمالى عدد المبحوثات  %5( مبحوثة بنسبة 7482( مبحوثة، من إجمالي عددهم البالغ حوالي )455َاخري بديلة، و بلغ حجم العينة حوالي )
بطريقة عشوائية منتظمة من واقع كشوفات الصندوق االجتماعي للتنمية بالمديريات موضع الدراسة، وهم  بالمديريات االربع، وقد تم اختيارهن

( 8الحيمة الخارجية، وقد تم استبعاد عدد ) 41جحانة،  75بني حشيش،  53بمديرية بني مطر،  57موزعين بحسب النسبة السابقة كما يلي: 
جحانة،  75بني حشيش،  55بمديرية بني مطر،  57( مبحوثة موزعة كما يلي : 451لعينة النهائي )إستمارة لعدم اكتمال البيانات، وأصبح حجم ا

 الحيمة الخارجية 41
عن طريق المقابلة الشخصية بواسطة استمارة استبيان بعد  8142حتى مايو  8142من منتصف شهر مارس هذا وقد تم جمع بيانات الدراسة     

خدم لتحليل البيانات احصائيًا : المتوسط الحسابي والعرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية ومعامل االرتباط البسيط أن تم اختبارها مبدئيًا، واست
 .لبيرسون ونموذج التحليل االرتباطي واالنحداري المتعدد الصاعد

 
 
 

 
 

 النتائج ومناقشتها:
 :ات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي باليمنبالمشروعمعرفة المرأة الريفية ببنود المعلومات المتعلقة أواًل: 
 بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعيلتحديد معرفة المرأة الريفية المبحوثة ببنود المعلومات المتعلقة      
كما هو موضح بالطريقة البحثية، وباستخدام مجموع قيم العبارات  المشروعاتت المتعلقة بهذه ماسؤالها بشأن عدد من بنود المعلو ، فقد تم باليمن

فقد ن التي تم الحصول عليها من استجابات المبحوثات علي االستفسارات المتعلقة ببنود المعلومات فقد كانت الدرجات النظرية للمقياس تنحصر بي
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درجة، في حين كانت الدرجات الفعلية و المتحصل عليها  55حد أدني قدره صفر، وحد أقصي قدره  كانت الدرجات النظرية للمقياس تنحصر بين
درجة، وانحراف معياري  75.84درجة بمتوسط حسابي بلغ  .8درجة وحد أدني قيمته  15من استجابة المبحوثات تنحصر بين حد أقصي قدره 

ث فئات وفقًا لمجموع درجاتهم المعبرة عن درجة معرفتهن ببنود المعلومات المتعلقة ، وبناء علي ذلك تم تصنيف المبحوثات إلي ثال 5.45قدره 
 ( هي: 4كما هو موضح بالجدول رقم ) بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي 

 درجة( 75معرفة منخفضة )أقل من 
 درجة (   14أقل من  – 75معرفة متوسطة )

 درجة فأكثر( 14ة مرتفعة )معرف
 

الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق  توزيع المبحوثات وفقا لفئات معرفتهن ببنود المعلومات(  1جدول) 
 االجتماعي للتنمية

 البيان                       
 فئات المعرفة للمبحوثات 

 % عدد

درجة ( 75 معرفة منخفضة ) أقل من  53 73 
درجة( 14أقل من  – 75معرفة متوسطة) من   52 73.3 

درجة فأكثر ( 14معرفة مرتفعة )   7. 85.7 
 411 451 المجموع

 
منهن يقعن في فئة ذوات  %73.3من المبحوثات يقعن في فئة ذوات المعرفة المنخفضة، و %73وتوضح النتائج المبينة بنفس الجدول أن     

 منهن يقعن في فئة ذوات المعرفة المرتفعة. %85.7توسطة وأن المعرفة الم
من المبحوثات كن من ذوات المعرفة المنخفضة والمتوسطة لبنود المعلومات الخاصة بالمشروعات  %31.3وتشير هذه النتائج إلي أن  

ي ضرورة توجيه برامج ارشادية لهن تهدف إلي زيادة االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي، األمر الذي قد يشير إل
 معارفهن بهذه البنود حتي يتمكن من تطبيق هذه المعارف وبالتالي الحصول علي دخل وعائد مرتفع يحقق لهن حياة مستقرة، أيضا وجود احتياج

للتنمية للعمل علي معالجة القصور في معارف  تعليمي معرفي لهن يعني أن هناك مجاال متسعا للنشاط االرشادي من خالل الصندوق االجتماعي
ة المبحوثات وتوعيتهم، وتعديل بنيانهم المعرفي فيما يتعلق باألنشطة الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة التي أظهرت الدراسة أن معرف

لين بالصندوق االجتماعي للتنمية أن يضعوا المبحوثات بها كانت منخفضة ومتوسطة، وهذا يستلزم من مخططي ومنفذي البرامج االرشادية والعام
غيرة ذلك في االعتبار عند تخطيطهم للبرامج االرشادية الهادفة إلي تعريف المبحوثات بالمعارف والمعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الص

 بمنطقة الدراسة في اليمن.
ات الخاصة بالبنود الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم وللتعرف علي درجة معرفة المبحوثات لكل بند من بنود المعلوم     

األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي تم حساب متوسط درجات هذه المعرفة لكل بند من بنود المعلومات المدروسة حيث كانت متوسطات 
، ويؤكد ذلك ما تشير %411ة كحد أقصي بنسبة درج8، و %5..4درجة كحد أدني بنسبة 1.1درجات معرفتهن بهذه المعلومات تنحصر بين 

ي إليه النتائج من ارتفاع المتوسط الفعلي عن المتوسط النظري لدرجة المعرفة حيث انحصر المتوسط النظري وهو درجة واحدة بين صفر كحد أدن
درجة  4.41المشروعات االنتاجية الصغيرة ودرجتين كحد أقصي بينما كان المتوسط العام لدرجات معرفة المبحوثات ببنود المعلومات الخاصة ب

، وقد تم تقسيم بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي من  %51.25بنسبة 
 ( وهي:8حيث متوسطات درجات معرفة المبحوثات لها إلي ثالث فئات كما هو مبين بالجدول رقم )

 درجة (  .1.5المعرفة بها منخفضة ) أقل من معلومات 
 درجة (  4.71أقل من  – .1.5معلومات المعرفة بها متوسطة ) 
 درجة فأكثر (  4.71معلومات المعرفة بها مرتفعة )
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 االجتماعي للتنميةالتوزيع العددي لبنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق ( 2جدول)
 البيان                     

 فئات المعرفة للمبحوثات 
 عدد بنود
 المعلومات

% 

درجة ( .1.5معلومات المعرفة بها منخفضة ) أقل من   2 81.8 
درجة( 4.71أقل من   – .1.5معلومات المعرفة بها متوسطة)  47 7..1 

درجة فأكثر ( 4.71معلومات المعرفة بها مرتفعة)  84  75.1 
 411 77  المجموع 

 
من بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة واألنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي كانت ذات  %81.8وقد اتضح أن  

ا الصندوق االجتماعي من بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة واألنشطة التي يقدمه %1..7معرفة منخفضة ، بينما تبين أن 
من بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها  %75.1كانت ذات معرفة متوسطة، في حين تبين 

  الصندوق االجتماعي.
لتي يقدمها الصندوق االجتماعي ( أن بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة ا7وقد اتضح من جدول رقم)    

رفة للتنمية التي كان متوسط درجات معرفة المبحوثات لها منخفضًا تتمثل في: مشروع لتوفير مستلزمات االنتاج الزراعي ، وكان متوسط درجة مع
نشاء مشاتل ألش%25.32درجة بنسبة 0.51المبحوثات لهذا البند هو   جار الفاكهة والزينة والبن، والبند الخاص بمشروع إلنتاج الشتالت وا 

درجة  0.42، وكذلك المعرفة الخاصة ببند البنوك الحكومية، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات لهذا البند هو %15.26درجة بنسبة 0.31
لبند تدريب  ، في حين لم تعرف ايا من المبحوثات البند الخاص ب البنوك التجارية، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات%20.78بنسبة 

، والبند الخاص %20.78درجة بنسبة  0.42، والبند الخاص بتوفير المعاونة الفنية للمشروع الصغير %20.78درجة بنسبة  0.42المستفيدين هو
 .%5..4درجة بنسبة 0.04 ، والبند الخاص بأسواق الجملة %5..4درجة بنسبة 0.04 بتجار الجملة 

 
الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي  ية لدرجات معرفة المبحوثات ببنود المعلوماتالمتوسطات والنسب المئو (  3جدول) 

 يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية
 مستوي المعرفة *% متوسط درجات المعرفة بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة 

الف الى مليون لاير يمنى  711المشروع الذى يبلغ قيمة القرض المتاح له مابين 
 )مشروع صغير(.

 متوسط 58.44 1.17

الف لاير  811الف الى  411المشروع الذى يبلغ قيمة القرض المتاح له مابين 
 يمني يعتبر مشروع صغير جداً 

 متوسط 40.91 0.82

حمراء.مشروع تسمين الماشية لتوفير اللحوم ال  متوسط 63.64 1.27 
 مرتفع 82.47 1.65 مشروع توفير اللبن لتوفير االلبان .

 مرتفع 100.00 2.00 مشروع لتربية الدواجن.
 منخفض 25.32 0.51 مشروع لتوفير مستلزمات االنتاج الزراعي.

نشاء مشاتل ألشجار الفاكهة والزينة والبن.  منخفض 15.26 0.31 مشروع إلنتاج الشتالت وا 
 مرتفع 100.00 2.00 مشروع الصناعات الغذائية.

 متوسط 59.09 1.18 مشروع إلنتاج العسل
 مرتفع 100.00 2.00 مشروع  حرفي مثل )خياطة ، حياكة، تطريز، كوفير ونقش ( .

 متوسط 42.86 0.86 تمثل زيادة في منتجات الثروة الحيوانية بأنواعها .
 وسطمت 42.86 0.86 تتيح فرص عمل جديدة.

 متوسط 46.10 0.92 تشجيع  االستثمار في مجاالت مختلفة ) زراعية ،حرفية ( .
 متوسط 40.91 0.82 تحقق االمن الغذائي واالجتماعي .

رها(.تزيد المنتجات بأنواعها المختلفة )الخياطات والتطريز والحياكة وغي  مرتفع 79.22 1.58 
 متوسط 58.44 1.17 تساهم في تشغيل األيدي العاطلة عن العمل.
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 مستوي المعرفة *% متوسط درجات المعرفة بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة 
 مرتفع 82.47 1.65 تساهم في تحسين األصول األسرية.

 مرتفع 100.00 2.00 تمكن من إكساب معارف وخبرات جديدة ألداره المشاريع
 مرتفع 84.42 1.69 تحقق حياة أفضل مما قبل.

 منخفض 20.78 0.42 البنوك الحكومية. 
 مرتفع 73.70 1.47 الصندوق االجتماعي للتنمية

لبنوك التجاريةا  منخفض 0.00 0.00 
 مرتفع 84.42 1.69 برامج ومؤسسات التمويل األصغر

 متوسط 38.31 0.77 تقديم القروض الميسرة. 
 منخفض 20.78 0.42 تدريب المستفيدين .

 منخفض 20.78 0.42 توفير المعاونة الفنية للمشروع الصغير .
يرة  وأداره المشروعات الصغتعميق الوعي لدى النساء بأهمية أقامه وتملك 
 84.42 1.69 كاختيار للمستقبل .

 مرتفع

 مرتفع 100.00 2.00 المعرفة بتسويق المنتجات.
 متوسط 58.44 1.17 اسواق القرية  .
 متوسط 36.36 0.73 االسواق المحلية .

 متوسط 46.10 0.92 المعارض التي تقيمها الجهات الممولة للتسويق .
 منخفض 1.95 0.04 تجار الجملة .
 منخفض 1.95 0.04 اسواق الجملة .
  54.86 1.10 المتوسط الكلي

 *المصدر: بيانات البحث الميداني  
 

تي كذلك فقد تبين أن أهم بنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية ال 
الف الى مليون لاير  711فة المبحوثات لها متوسطًا هي : البند الخاص بالمشروع الذى يبلغ قيمة القرض المتاح له مابين كان متوسط درجات معر 

، والبند الخاص بالمشروع الذى يبلغ قيمة  %58.44درجة بنسبة  1.17يمنى )مشروع صغير(، وكان متوسط معرفة المبحوثات لهذا البند هو 
بنسبة  0.82الف لاير يمني يعتبر مشروع صغير جدًا، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات له  811الف الى  411القرض المتاح له مابين 

، وبالنسبة لمشروع إلنتاج العسل كان  %63.64درجة بنسبة 4.83، كذلك البند الخاص بمشروع تسمين الماشية لتوفير اللحوم الحمراء  40.91%
، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات لبند تمثل زيادة في منتجات %59.09درجة بنسبة 1.18البند هو متوسط درجة معرفة المبحوثات لهذا 

، والبند الخاص %42.86درجة بنسبة  0.86، والبند الخاص بتتيح فرص عمل جديدة %42.86درجة بنسبة 0.86الثروة الحيوانية بأنواعها هو
، والبند الخاص بتحقق االمن الغذائي واالجتماعي %46.10درجة بنسبة 0.92 رفية (بتشجيع  االستثمار في مجاالت مختلفة )زراعية ،ح

، والبند الخاص بتقديم %58.44درجة بنسبة  1.17، والبند الخاص بتساهم في تشغيل األيدي العاطلة عن العمل %40.91درجة بنسبة 0.82
، %46.10درجة بنسبة 0.92 لتي تقيمها الجهات الممولة للتسويق ، والبند الخاص بالمعارض ا%38.31درجة بنسبة 0.77 القروض الميسرة 

، وأيضًا البند الخاص باسواق القرية، وكان متوسط %36.36درجة بنسبة 0.73والبند الخاص باالسواق المحلية وكان متوسط درجة المبحوثات له 
 . %58.44درجة بنسبة  1.17درجة معرفة المبحوثات له 

مات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية التي كان وتبين أن بنود المعلو   
هذا البند متوسط درجات معرفة المبحوثات لها مرتفعًا هي : البند الخاص بمشروع توفير اللبن لتوفير االلبان، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات ل

درجة  8، كذلك البند الخاص بمشروع لتربية الدواجن، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات لهذا البند هو %82.47درجة بنسبة 1.65هو 
، %411درجة بنسبة  8، وأيضا البند الخاص بمشروع الصناعات الغذائية ، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات لهذا البند هو %411بنسبة

، وأيضًا %411درجة بنسبة 8، حياكة، تطريز، كوفير ونقش (  وكان متوسط درجة المبحوثات له والبند الخاص بمشروع  حرفي مثل )خياطة 
درجة بنسبة  1.58البند الخاص بتزيد المنتجات بأنواعها المختلفة )الخياطات والتطريز والحياكة وغيرها(، وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات له 

، %82.47درجة بنسبة 1.65ألصول األسرية كان متوسط درجة معرفة المبحوثات لهذا البند هو ، وبالنسبة  لبند تساهم في تحسين ا79.22%
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، والبند الخاص بتحقق %411درجة بنسبة8وكان متوسط درجة معرفة المبحوثات لبند تمكن من إكساب معارف وخبرات جديدة ألداره المشاريع هو
، والبند الخاص ببرامج %73.70درجة بنسبة 1.47اص بالصندوق االجتماعي للتنمية، والبند الخ%84.42درجة بنسبة 1.69حياة أفضل مما قبل

، والبند الخاصب تعميق الوعي لدى النساء بأهمية اقامه وتملك وأداره المشروعات %84.42درجة  بنسبة 1.69ومؤسسات التمويل األصغر
 .%100درجة بنسبة  2لمعرفة بتسويق المنتجات، والبند الخاص با%84.42درجة بنسبة 1.69 الصغيرة  كاختيار للمستقبل 

، مما يستلزم  من المشروعات االنتاجية الصغيرةوالنتائج السابقة تشير إلي وجود فجوة معرفية واحتياج شديد لدي المرأة الريفية في مجال     
رته نتائج الدراسة عند تخطيط وتنفيذ البرامج أن يضعوا في اعتبارهم ما أظه والصندوق االجتماعي للتنميةمخططي ومنفذي البرامج اإلشادية 

 واالرتقاء بمستوي معيشتها . النجاح في مجال المشاريع االنتاجية الصغيرة التي تنفذهااإلرشادية حتي تتمكن المرأة الريفية من 
 

نشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األ  الخاصةمعرفة المبحوثات ببنود المعلومات  بين درجةعالقة ال
 بالمتغيرات المستقلة المدروسة :  للتنمية
 معرفة المبحوثات بار العالقة االرتباطية بين درجةوالتي تتعلق باخت البحثإليها  لجزء بعرض أهم النتائج التي توصليختص هذا ا       

السن، ودرجة التعليم، درجة المشاركة  يرات المستقلة محل الدراسة وهى: غوبين المت لمشروعات االنتاجية الصغيرةبالمعلومات الخاصة با
ئل االجتماعية الرسمية، درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، درجة االنفتاح على العالم الخارجي، درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسا

وق االجتماعي، درجة االتجاه نحو المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة رأى اإلعالم الجماهيرية، درجة المشاركة باألنشطة التي يقدمها الصند
وائد المبحوثات فيما يتعلق  باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة، درجة تحقق الع

 نظر المرأة الريفية. التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية الصغيرة من وجهة
معرفة المبحوثات ببنود المعلومات الخاصة "ال توجد عالقة معنوية بين درجة ولدراسة هذه العالقة تم صياغة الفرض اإلحصائي األول القائل    

 ."لسابق ذكرهااوبين المتغيرات المستقلة  بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية
( وجود عالقة معنوية عند مستوي 1والختبار صحة هذا الفرض استخدم معامل االرتباط البسيط لبيرسون،  وتوضح بيانات الجدول رقم )        
بأنشطة ودرجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية، ودرجة المشاركة  بدرجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، 1.14

ن أن الصندوق االجتماعي، ودرجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة، ودرجة رأى المبحوثات فيما يتعلق باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمك
 . تحدث نتيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة 

 
لومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي قيم معامالت االرتباط بين مستوي معرفة المبحوثات ببنود المع( 4جدول رقم)

 يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية
 قيم معامل االرتباط المتغيرات المستقلة المدروسة م
 -1.478 السن -4
 1.117 درجة تعليم المبحوثة -8
 1.113 درجة المشاركة االجتماعية الرسمية -7
 **1.587 عية غير الرسميةدرجة المشاركة االجتما -1
 1.114 درجة االنفتاح علي العالم الخارجي -5
 **1.857 درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية -5
 **1.273 درجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجتماعي -3
 **1.288 درجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة -2

.- 
يما يتعلق  باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة درجة رأى المبحوثات ف

 لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة
1.835** 

41- 
درجة تحقق العوائد التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية الصغيرة من وجهة نظر المرأة 

 الريفية
1.111 

 1.453،   1.813هي:  1.14عند مستوى معنوية  458دولية د.ح = قيمة معامل االرتباط الج                  
 1.15* معنوية عند                  
 1.14** معنوية عند                 
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مية، السن، ودرجة التعليم، درجة المشاركة االجتماعية الرس: المتغيرات المستقلة المدروسة وهيفي حين كانت ذات عالقة غير معنوية ببقية        
   يفية.درجة االنفتاح على العالم الخارجي، ودرجة تحقق العوائد التعليمية واالجتماعية للمشروعات االنتاجية الصغيرة من وجهة نظر المرأة الر 

ة المشاركة بدرجوبناءًا علي هذه النتيجة يمكن رفض الفرض اإلحصائي جزئيًا وقبول الفرض البديل، وهو توجد عالقة معنوية بين كل من        
جة االجتماعية غير الرسمية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية، ودرجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجتماعي، ودر 

تطبيق المشروعات االتجاه نحو المشروعات الصغيرة، ودرجة رأى المبحوثات فيما يتعلق باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة ل
الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق وبين درجة معرفة المبحوثات ببنود المعلومات  االنتاجية الصغيرة
ادر المعلومات ووسائل ودرجة تعرضها لمصاالجتماعية غير الرسمية  ة المبحوثةدرجة مشارك كلما زاد ، وربما يرجع ذلك إلي أنهاالجتماعي للتنمية

ثار اإلعالم الجماهيرية، ودرجة مشاركتها بأنشطة الصندوق االجتماعي، ودرجة اتجاهها نحو المشروعات الصغيرة، ودرجة رأيها فيما يتعلق باال
 مشروعات االنتاجية الصغيرةبأهمية الكلما زاد وعيها التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث نتيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرة .

في أن يتعاملن  شابات صغيرات السن والالتي يتوقعوخاصة المبحوثات ال هذا المجالالحصول علي المعارف والمبتكرات في وزادت رغبتها في 
 مجال.هذا اللفترة أطول من كبار السن ولذلك يصبحن أكثر حرصًا زيادة معارفهن في  المشروعات الصغيرة مجال

 

الخاصة بالمشروعات االنتاجية معرفة المبحوثات ببنود المعلومات  يرات ذات االرتباط المعنوي بدرجةتحديد نسب اسهام المتغ :ثالثاً 
 : الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي

ببنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية وللتأكد من النتائج السابقة الدالة علي وجود عالقة معنوية بين درجة معرفة المبحوثات        
وبين المتغيرات المستقلة ذات العالقة المعنوية بها وجعلها أكثر دقة في ظل الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية 

ال تسهم كل من المتغيرات االحصائي التالي القائل بأنه " ديناميكية المتغيرات االخري، وبأخذ أثر هذه المتغيرات في االعتبار، فقد تم وضع الفرض 
ة التي يقدمها المستقلة ذات االرتباطات المعنوية بدرجة معرفة المرأة الريفية ببنود المعلومات المتعلقة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشط

درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، ودرجة التعرض لمصادر :  في التباين الكلي المفسر لها وهذه المتغيرات هيالصندوق االجتماعي 
المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية، ودرجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجتماعي، ودرجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة، ودرجة رأى 

 . تيجة لتطبيق المشروعات االنتاجية الصغيرةالمبحوثات فيما يتعلق باالثار التعليمية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث ن
والختبار صحة هذا الفرض ولتقدير نسب مساهمة كل من المتغيرات المستقلة ذات العالقة المعنوية بدرجة معرفة المبحوثات ببنود        

في التباين الكلي المفسر لها، استخدم تنمية الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للالمعلومات 
ر نموذج التحليل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد، والذي أثبت أن هناك تسع متغيرات مستقلة ذات العالقة المعنوية في تفسي

درجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة،  تماعي،ودرجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجالمتغيرات المعنوية كلها والتي ينطبق عليها الشروط وهي: 
، ومن نتائج التحليل المبينة بجدول درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية ودرجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، و

 بالمشروعات الصغيرةثات ببنود المعلومات المتعلقة ( اتضح أن نسبة مساهمة هذه المتغيرات في تفسير التباين الكلي لدرجة معرفة المبحو 5رقم )
إلي درجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة ،  %..43تعزي إلي درجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجتماعي ، و %31.4، منها %1...كانت

 ل اإلعالم الجماهيرية.إلي درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائ %4.8إلي المشاركة االجتماعية غير الرسمية، و %41.8و
 

التحليل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة درجة معرفة المبحوثات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة (  5جدول رقم ) 
 وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية

لخطوات التحلي  رتباطمعامل اال  المتغيرات الداخلة في التحليل 
 المتعدد

النسبة المئوية 
التراكمية للتباين 
ابعالمفسر للمتغير الت  

ة النسبة المئوي
ر للتباين المفس
عللمتغير التاب  

معامل 
 االنحدار

عيدرجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجتما الخطوة األولي  1.273 31.4 31.4 8.283 
ةالخطوة الثاني  4.3.5 ..43 22.1 72..1 درجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة 
ةالخطوة الثالث  1.5.4 41.8 2.8. 4...1 درجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية 

ةالخطوة الرابع ل درجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائ 
 اإلعالم الجماهيرية

1...3 ...1 4.8 1.7.5 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية.          
           1.14** معنوي عند مستوى معنوية              
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صندوق والعالقة اإليجابية بين درجة معرفة المبحوثات ببنود المعلومات المتعلقة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها ال       

شطة الصندوق االجتماعي، ودرجة اتجاهها نحو المشروعات الصغيرة، االجتماعي للتنمية، يمكن تفسيرها بأنه كلما زاد درجة مشاركة المبحوثة بأن
ت ودرجة مشاركتها االجتماعية غير الرسمية، ودرجة تعرضها لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماهيرية كلما زاد وعيها بأهمية المشروعا

ا المجال وخاصة المبحوثات الشابات صغيرات السن والالتي يتوقع االنتاجية الصغيرة وزادت رغبتها في الحصول علي المعارف والمبتكرات في هذ
 أن يتعاملن في مجال المشروعات الصغيرة لفترة أطول من كبار السن ولذلك يصبحن أكثر حرصًا زيادة معارفهن في هذا المجال.

معرفة المبحوثات ببنود المعلومات المتعلقة  ومن النتائج السابقة لعالقة بعض المتغيرات المستقلة موضع الدراسة والخاصة بمستوي       
درجة المشاركة بأنشطة الصندوق يتضح أن متغيرات  بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية

رجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل درجة االتجاه نحو المشروعات الصغيرة، ودرجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، ود االجتماعي،و
بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم من أفضل المتغيرات المدروسة كمنبآت لمعرفة المبحوثات ببنود المعلومات المتعلقة اإلعالم الجماهيرية 

لمتعلقة بزيادة معرفة المبحوثات في مجال مما يستلزم من مخططي ومنفذي البرامج اإلرشادية ااألنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية 
بالمشروعات االنتاجية االهتمام بهذه المتغيرات علي وجه الخصوص والتي تساهم في زيادة معرفة المبحوثات المتعلقة  المشروعات الصغيرة

بالتعرف علي المتغيرات األخري التي لم  ، وضرورة اهتمام الدراسات المستقبليةالصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية
 تتناولها الدراسة.

 
 : المبحوثات المستفيدات من قروض الصندوق االجتماعي للتنمية ومقترحاتهن لحلهارابعًا: أهم المشكالت التي تواجه 

ندرة وكانت أهم هذه المشكالت هي  يرةالمشروعات االنتاجية الصغأظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود مشكالت تواجه المبحوثات في مجال        
عدم القدرة على (، %8..3)وضعف القدرة على سداد قيمة القرض في المواعيد المحددة (، %25.1)برامج التدريب المالئمة لطبيعة المشروع 

 (.5( كما هو موضح بجدول رقم)%38.3)نقص الخبرة التسويقية للمستفيدات (، %..33)تسويق المنتج أو تصديره 
 ( المشكالت التي تواجه المبحوثات المستفيدات من قروض الصندوق االجتماعي للتنمية 6جدول رقم)

 
 % تكرار المشكالت م
 25.1 477 ندرة برامج التدريب المالئمة لطبيعة المشروع 4
 8..3 488 ضعف القدرة على سداد قيمة القرض في المواعيد المحددة 8
 ..33 481 أو تصديره عدم القدرة على تسويق المنتج 7
 38.3 448 نقص الخبرة التسويقية للمستفيدات 1

 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية.             
 
توفير قاعدة بيانات عن المشاريع االستثمارية، والتقليل كما أشارت المبحوثات إلي بعض المقترحات للتغلب علي مثل هذه المشكالت وأهمها        

كماهو وتوفير وسائل نقل عن طريق جمعيات تسويق تعاوني، وعقد دورات تدريبية للمقترضات أثناء مشاريعهن ، صرف القرض من إجراءات
 ( .3موضح بجدول رقم )

 
فى مجال الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها  ( المقترحات لحل المشكالت من وجهة نظر المبحوثات3جدول رقم)

 الصندوق االجتماعي للتنمية
 % تكرار المقترحات م 
 27.4 482 توفير قاعدة بيانات عن المشاريع االستثمارية 4
 35.1 443 قصر إجراءات صرف القرض 8
 31.1 441 توفير وسائل نقل عن طريق جمعيات تسويق تعاوني 7
 34.1 441 عقد دورات تدريبية للمقترضات أثناء مشاريعهن 1
 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية.                
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 الفوائد التطبيقية:
 يمكن إيجاز الفوائد التطبيقية فيما يلي: بناءًا علي ما توصل إليه البحث من نتائج       
كن من ذوات  من المبحوثات %31.3أن في ضوء ما أظهرته النتائج من انخفاض في معارف المبحوثات حيث تشير هذه النتائج إلي  *      

، فإن المعرفة المنخفضة والمتوسطة لبنود المعلومات الخاصة بالمشروعات االنتاجية الصغيرة وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي 
رشادية لتوعية التركيز علي زيادة األنشطة والجهود اإل وبرامج الصندوق االجتماعي للتنميةالبحث يوجه نظر مخططي ومنفذي البرامج اإلرشادية 

تطبيق هذه المعارف وبالتالي الحصول علي دخل وعائد مرتفع يحقق للريفيات حياة حتي يمكن  بالمشروعات الصغيرةالمبحوثات بالمعارف الخاصة 
 .مستقرة
مشروعات االنتاجية الصغيرة بال* ضرورة أن يهتم مخططي ومنفذي البرامج اإلرشادية المستقبلية الهادفة إلي زيادة معارف الريفيات الخاصة       

درجة االتجاه نحو المشروعات  درجة المشاركة بأنشطة الصندوق االجتماعي،وبالمتغيرات التالية: وأهم األنشطة التي يقدمها الصندوق االجتماعي 
باعتبارهم ذوي تأثير مرتفع  يريةالصغيرة، ودرجة المشاركة االجتماعية غير الرسمية، ودرجة التعرض لمصادر المعلومات ووسائل اإلعالم الجماه

 . والتنبؤ بقدر هذا التغيير مستقبالً  علي معارف الريفيات
بدراسة المتغيرات الشخصية مجال المشروعات االنتاجية الصغيرة * ضرورة أن تهتم البحوث المستقبلية والمتعلقة بسلوك الريفيات في       

كون ذات مساهمة معنوية في التباين الكلي المفسر للتغيير في معارف الريفيات في منطقة الدراسة والموقفية التي لم يتضمنها البحث، ويحتمل أن ت
 وغيرها من المناطق األخري المماثلة لها. 

 
 ع: ـــــالمراج

 .4.33، 27و،صإسكندر، نجيب، القرار السياسي وحمالت محو األمية، مجلة تعليم الجماهير،)دكتوراه(، السنة الرابعة، العدد التاسع، ماي -4
ة السيد، نصرة الزاكي، األثر اإلقتصادي واالجتماعي للمنظمات غير الحكومية في تنمية المرأة الريفية، دراسة حالة مشروع التنمية الريفي -8
(IFAD - ADS ،بوالية شمال كردفان، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان )8115. 
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Abstract 

This study aims to identify the level of knowledge of rural women in small productive projects and the most 

important activities provided by the Social Fund in Yemen, and determine the relationship between the 

cognitive level and some independent variables studied, with the contribution of each of these independent 

variables morally related to the cognitive level This variable, as well as identify the most important problems 

facing the beneficiaries of the Social Fund loans in Yemen and their proposals to resolve. 

      This research was conducted in Sana'a Governorate and four districts were selected: Bani Matar, Bani 

Hashish, Jahana and Al Hima. A random sample of 154 women was selected, representing 5% of all rural 

women in the four departments. The study data were collected from the middle of March 2018 to May 2018 by 

means of the interview by questionnaire form after being tested in principle. The statistical analysis was used: 

the arithmetic mean, the periodic width of the frequencies and percentages, the simple correlation coefficient of 

Pearson, and the incremental correlation and regression model. 

 

      The main results of the study can be summarized as follows: 

      37.7% of rural women are in the category of low knowledge, 37.7% of them are in the category of medium 

knowledge and 25.3% of them are in the category of high knowledge. and the overall average degree of rural 

women's knowledge was 1.10 degrees by 54.86 The results showed that the percentage of the contribution of the 

independent variables studied together in the interpretation of the total variance of the level of knowledge of the 

subjects with the information items of the small productive projects and the main activities provided by the 

Social Fund was 99.4%, of which 70.1% % a The degree of trend towards small enterprises, 10.2% to informal 

social participation, and 1.2% to the degree of exposure to sources of information and the mass media. 

      The results of the study also showed that there are problems facing the beneficiaries of the social fund loans 

in Yemen. The most important of these problems are the lack of training programs suitable for the nature of the 

project, the inability to pay the loan on time, the inability to market or export the product, 

      The respondents also referred to some proposals to overcome such problems, the most important of which is 

the provision of a database on investment projects, shortening the procedures for disbursing the loan, providing 

means of transport through cooperative marketing associations and holding training courses for borrowers 

during their projects. 

 


