
ة | 322 ح ف ص ل  ا

 

 
Global Journal of  Economic  and Business – Vol. 3, No. 3 , 2017, pp. 322 - 339 

 e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285 

 Available online at http:// www.refaad.com 

 

 

 ستفيدين منالصغيرة في الحد من الفقـر و البطالة للم عدور المشاري

 قروض صندوق التنمية و التشغيل في محافظة إربد

 

 شادي يوسف العبدهللا
 الحاسوباالدارية و قسم العلوم المالية و 

  جامعة البلقاء التطبيقية الجامعية / الزرقاء ليةك 

Bmshadi@bau.edu.jo 

 

 ساهر محمد عدوس
  الحاسوبارية و االدقسم العلوم المالية و 

 جامعة البلقاء التطبيقية الجامعية / الزرقاء ليةك 
 

  :ملخصال
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المشاريع الصغيـرة الممولـــة من صندوق التنمية والتشغيل في الحد من الفقر        
الحد من البطالة و بيان أثر المشاريع الصغيرة في  ومن خالل بيـان مـدى مساهمـة المشاريع الصغيرة في محاربة الفقر  .والبطالة

  .لتخدم أغراض هذا البحثتحسين الوضع المعيشي والدخل للمستفيديــن من هذه القروض. و لتحقيق هذه االهداف تم تطوير استبانة 
دينار  200الى  100دخل بين اظهرت الدراسة استحواذ المشاريع الحيوانية على النسبة االكبر تلتها المشاريع التجارية بمتوسط 

 البطالة بدرجة متوسطة. و   المشاريع الصغيرة على تحقق أهدافها في معالجة الفقرالى  قدرة هذه  ةفاشهريا، اض
توصي الدراسة بالتوسع بالمشاريع الصغيرة وزيادة قيمة القروض بشكل عام ، اضافه الى استحداث برامج اقراضية خاصة من شأنها 

( عن طريق أسعار مرابحة تفضيلية وأقساط مريحة لتشجيعهم للبداية بمشاريع خاصة بهم و  30 – 20الشباب من ) استقطاب فئة 
 إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية خصوصًا في المناطق الريفية للوقوف على واقع هذه المشاريع عن كثب.

 صندوق التنمية والتشغيل. ،والبطالة المشاريع الصغيرة، الحد من الفقر الكلمات المفتاحية:
 

 :  مقدمةال
ـــ       ـــل الصغيـ ـــرة التمويــ ـــرو) )ر أالقــت فــ ـــا  الهاحــل الــذ) فققتــه هــذه الفـــرة فــي Microfinanceو الميكــ ـــرا بعــد النجـ ـــا كبيـ ( رواجـ

التـــي فرصـــت كـثيــــر  االجتماعيـةو  االقتصـاديةدء بمشروع صغير من الظواهــر صـبح هذا التمويـل للبـفيـث أ ،  بعض الدول الناميــة
 . ى الحد من ظاهرتي الفقر و البطالةلكأسلوب عمل تهدف من خاللـه إ مــن الــدول علــى وضعهـــا في خططهـــا االستراتيجيـة
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البـــي العمــل نحـــو أخـــذ المبـادرة مــن خـــالل دفـع ط ، االداريــة وذلـ  عبــر تـوفير فــرع العمــل للـراغبين بهـا دون اثقـال كاهـل ا جهـزة
التـي  االجتماعيـةو  االقتصـاديةفـي مسـعى فثيـث لمواجهــة ا ثـار بأنفسهــم و التخطيــط الفــرد) كـــل فســب وضعــه ليعمــل لمنفعتــه . 

االنتاجيــة فـي المجتمـع و  ا يخلق تاليا مشكلة تصيب القاعدةممـ واتساع داحرة الفقر ، تصيب المجـتمعات جـراء ارتفاع معدالت البطالة
جــدوى شريحـة واسعة من العاطلين عن العمـل و فـي هــذا االطــار ســعت االردن لتطبيـــق سيـاسيـــة التمويـــل للمشاريــــع الصــغيرة ذات ال

 ة . بهم ليتحولوا الى قوة منتج الخاصةاالقتصـاديــة للعاطليــن عــن العمـل لدفعهــم نحو بناء مشــاريعهــم 
وقــد استمــرت ا ثـار السلبيــة لهــذه الضـغوط  ، قليميــة ودوليــةإوخصوصا عندما بدأ االقتصاد االردني بالتعـرض الى ضـغوط محليـة و 

ـــور و االزديــــاد فتـــى وصلــــت ذروتهــــا عــــام  ا ردنــي الــى أكبـــر هـــزة فــي تاريخـــه أدت الــى  االقتصــادم عنــدما تعــرض  1989بالظهـ
صــرف الــدينار االردنــي و مــا ترتــب علــى ذلــ  مــن زيــادة فــي ا ســعار و تراجــع المــدخرات و تأكــل لــر و  ا مــوال و انخفــاض ســعر 

 تدهور ا وضاع االقتصادية بشكل عام .
ولهذا بدأت الحكومة االردنية بالبحث عن الحلـول من خالل التعـاون مــع صندوق النقد الدولي و ذل  من خالل برامج        

داء الى زيادة مما أاالقتصــاد) و التي كان لها فيما بعد أثار سلبية على الطبقة الفقيرة بسبب رفع الدعم عن بعض السلع التصحيح 
عداد المتعطلين أ  ازديادر و و ذل  أداء الفقـا الى زيادة نسـب الفقـ ،أسعارها وتقليص فرع العمل في القطاع العام و زياده الضـراحب 

 عن العمل .
عــداد خاصـة فـي ظـل تراجـع االقتصــاد و ا   ن الحكومة أدركت آنذاك أنه ليس من السهل استيعاب ا يـد) العاملـة المتناميــةو       

لوصــول الــيهم بكافــه مــواقعهم، و فــي اطــار هــذا التوجــه فقــد جــاء تفـير بسياســات جديــدة لمســاعده الفقــراء و االبــ الحكومــةلـــذل  بـــدأت 
م و الذ) يعمـل علـى تقـديم المعونـات النقديــة و العينيــة لمعالجـة فـاالت الفقـر و تمويـل  1986نية عام سيس صندوق المعونة الوطتأ

و الصـعبة فـي هـذه الفتـرة  االقتصـاديةفي ظل ا وضـاع الموارد البشرية المتزايدة   وخصوصا  الستيعاب مشاريع تأهيلية كخطوة وقاية
أن هـذه المبـال   لألسر المستفيدة منهـا إالت أم عينية قد تساهم في تخفيف آثر الفقر أن فـرة تقديم مساعدات و معونات نقدية كان مع

ذلـ  ال تسـاعد فـي إيجـاد فـرع عمـل مـن أجـل التخفيـف مـن ظـاهرة البطالـة و تحسـين الوضـع  إلىكانت متواضعة نوعا ما و إضافة 
 .المعيشي لهذه ا سر 

التشغيل الذ) قام بــدورة بتقديـم الـقروض التشغيليـــة لفئــه الشبــاب و الحرفييـــن  تأسيس صندوق التنميـة و تم م 1990ذل  و في عام ل 
 و المهنييــن  البافثين عن العمل لتخفيف ضغط الطلب على الوظاحف الحكومية .

 مشكلة الدراسة : 

ثار الناجمة عن برامـج التمويـل الصغيـر ما هي ا   -تنصب المشكلة البحثية لهذه الدراسة في االجابـة عن التسـا ل التالي :        
و الدخــل من وجهـة نظـــر المستفيدين من قرض صندوق التنمية  يفي الحـد مـن مشكلتـي الفقــر و البطالــة و تحسيــن الوضع المعيشــ

ـروعـــات أســلوب على ادارة والتشغيل؟ ولمعرفة مدى تحقيق هذه البرامــج لألهـداف التـي أنشـأت مـن أجلها فيث تعتبر هذه المش
 ا زمـات المتمثلة في اتسـاع داحرتي الفقـر و البطالة و  أثر مؤسسات التمويـل الصغير كأداة للتصد) لهما .

 أهداف الدراسة : 
بطالـة مـن الى تحديد دور المشاريع الصغيـرة الممولـــة من صـندوق التنميـة والتشـغيل فـي الحـد مـن الفقـر وال الدراسةتهدف هذه    

 خالل ما يلي :  
 بيـان مـدى مساهمـة المشاريع الصغيرة في محاربة الفقر .  .1
 بيان مدى مساهمة المشاريع الصغيرة في الحد من البطالة . .2
 والدخل للمستفيديــن من هذه القروض.ي بيان أثر المشاريع الصغيرة في تحسين الوضع المعيش .3
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 فرضيات الدراسة:
بـين المشـاريع الصـغيرة و بـين الحـد مـن مشـكلة الفقـر  (  α ≤.05ة افصاحيــة عنـد مسـتوى الداللـة )هنــاك عالقــة ذات داللــ .1

 لألسر المستفيدة.
بـين المشـاريع الصـغيرة و بــين الحـد مـن مشـكلة البطالــة  .(α ≤ 05)الداللـةمســتوى  هنـاك عالقـة ذات داللـة افصـاحية عنــد .2

 لألسر المستفيدة.
بـين المشـاريع الصـغيرة و بـين تحسـين الوضـع المعيشـي  (  α ≤.05ند مستوى الداللـة )هناك عالقة ذات داللة افصاحية ع .3

 لألسر المستفيدة .

   :أهمية الدراسة
تـمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تحديــد مــدى نجاعــة االســتثمار فــي المشــروعات الصــغيرة لحــل مشــكلتي الفقــــر و البطالــة و ذلــ         

 و تشجيع البرامج التي من شأنها أن تزيد االقبال على هذه المشاريع . إليجادالتنمية و التشغيل  لتحفيز الجهات المعنيـة في صندوق 

 تغيرات الدراسة:م
 المشروع ، طبيعةقبل االنتفاع ،  الحالة العملية للمستفيد : تتمثل في الجنس ، المستوى التعليمي ، قيمه القرض ،المتغيرات المستقلة
 مر .  الع ة ،عدد افراد االســر 

المتغيرات التابعة: تتمثل في معالجـة ظاهرة الفقــر و الحد من البطالـة و تحسين الوضع المعيشي لألسر المستفيدة من خالل التركيــز 
و زيادة انتاج أفراد  التعليم ، و فرع مواصلة الك و االدخار ،االستهـ ، فرع العمـل  فـراد ا سـرة ، يلي: دخـل ا سـرة على ما

 سرة .    ا 
 التعريفات االجرائية :

لهذا الغرض و هي معيار  المستخدمةبناءًا على المعايير   تعريف المشروع الصغيـر في ا ردنيمكن  المشـروع الصغيـر : .1
( و رأ   9 -1و االدارة ،بأنه المشروع الـذ) يكـون عــدد العامليــن فيه )  المستخدمةعــدد العاملين و رأ  المال والتـنولوجيا 

 االدارة صافـب المشروع و يستخـدم تـنولوجيــا بسيطة غالبًا.     يتولىألف دينـار و عادة  30مالـه أقـل من 
م و تهـدف إلـى توفير  1989االنماء الصناعـي عـام  مؤسسة فكـومية ولدت من رفم بن  صنـدوق التنمية و التشغيل : .2

 .وعات خاصة بهم للحد من الفقر و البطالة التمويـل المناسـب لألفراد بهدف اقامة مشر 
"النقص في توفير الحاجات ا ساسيـة الالزمة لحياة االنسان أو النقص في الغـذاء و النقص في كافة الخدمـات الفقـر : .3

 (  2001الصحيـة و التعليميـة و انخفاض الدخل".)ا سود ، 
هو شخص ال يتجاوز  دخلـة دوالرًا أمريكيا وافدًا في اليوم . و تم اعتمـاد خـط أما المؤسسات الدولية المهتمة بالفقر تعتبر أن الفقير 

دوالر  أالف 5% من متوسـط الدخـل فاذا كـان هنـاك دولـة متوسط دخل الفرد بها  50الفقــر في بعـض الدول علـى أنه امتـالك 
 .بر فقيرًا دوالر من متوسط الدخل يعت 2500فحسب المعيار السابق من يمتل  أقل من 

عن غيرهم و أهم هذه  تعتبـر مقياسـًا للدخـل و  االستهالك الذ) يميز الفقراء ة أخرى تم وضع خطوط عــدة للفقر ،و مـن جهـ    
 الخطوط هي :

نها البقاء على و يتمثــل في االفتقـار الـى الدخـل الالزم لتلبيــة افتياجات الغذاء ا ساسية التي ال يمكن دو  خـط الفقـر المـدقـع : - أ
 قيد الحياة .

 قياسهيتمثـل في الحـد ا دنـى المطـلوب مـن مستويات االستهـالك لسـد االفتياجـات ا ساسيــة و عنـد  خـط الفقر المطلق : - ب
 التعليم الصحة و التنقل . الغذاحيـة الضروريـة مثل المأوى ، الملبس ، المأكل ،و السلـع غيـر  الغذاحيةتدخل السلع 
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 و يتغير هذا بتغير مستوى الدخل . ة الى متوسط دخل ا سر بشكل عام ،يقـا  بنسبـة دخـل ا سر  ـط الفقـر النسبـي :خـ - ت
يمكن تعريف البطالـة على أنها اختــالل التوازن في ســوق العمل بحيث ال يتمكن جزء من قـوة العمـل فـي المجتمـع  -البطالـة : -4

 ( . 1998لى الرغم مـن رغبته و قدرته على القيام بذل   العمل ) الخصاونة . مـن الحصـول على عمل منتج ع

 : أما داحرة االفصاءات العامة فتعمد الى تقسيم المتعطلين عن العمل الى قسمين
لقيــام ة القـدرة لوهو الشخص الذ) تجــاوز الخامسة عشر من العمر ويبحث عن عمل و لديـ المتعطـل الذ) سبـق له العمـل : -أ  

 و ال يــزاول خـالل فتـرة االسناد الزمني أ) عمل على الرغم من انه سبق و عمل داخل ا ردن أو خارجه . بــه ،
وهو الشخص الذ) تجاوز الخامسة عشر من العمر و يبحث عن عمل و يمتل  القدرة  المتعطل الذ) لم يسبق له العمل : - ب

لزمنـي أ) عمـل و لـم يسبـق لـه أن عمـل داخـل ا ردن أو خارجه.)داحرة االفصاءات يزاول خــالل فتـرة االسنـاد ا  داحه و ال
 (                                  2005،العامة 

و الرغبة في العمل و البحث عن العمل و لـن دون ايجاد  بأنها القـدرة علـى العمـل -و  غراض هذه الدراسة يمكن تعريف البطالة :
 .   هذا العمل 

 مصادر جمع البيانات :
 اعتمدت الدراسة على مصادر البيانات التالية :  
و البطالة و المشاريع الصغيـرة  مصادر ثانوية : وهي عبارة عـن االدبيـات و الدراسات التي كتبـت فـي مجال البحث مثل الفقر -أ
 ضافـة الى بيانـات من صندوق التنمية و التشغيل .إ
   و هي عبارة عن المستفيدين من قروض صندوق التنمية و التشغيل أنفسهم . : مصادر أولية -ب

 الدراسات السابقة :
 الصناعـات الصغيــرة و دورهـــا فــي تحقيــق التنمية االقتصادية .  م ( 1991 .دراسـة ) أبو الهيجاء .1
و الى اختبـار  خــدامهـا للمـوارد االنتاجيــة ،ة في استوقد هدفت الدراسة الى اختبار مدى الـفاءة التي تتمتع بها الصناعات الصغير   

رة في تحقيـق توزيع أوسع النسبيـة لهـذه الصناعات في ايجاد فرع العمل كما هدفت ايضـًا الختبـار قدرة الصناعـات الصغيـ القدرة
  -وقد كان من أبرز نتاحجها ما يلي : للدخول ،
 من تـلفتها في الصناعات الـبيرة . %(10تتجــاوز ) اعـات الصغيـرة التـلفة خلق فرصـة عمـل وافــدة مـن الصن - أ
ـــادت الدراســـة أن الصناعـــات الصغيـرة تستحـق الدعـم و الرعايـة مـن جانب الحكومة م - ب ن أجل توفير مناخ أفضل و أف

  .للمنافسة
زم لــهذه الصناعـات و تشجيــع اقامــة مراكز تقـوم و خرجت الدراسة بمجموعه من التوصيات مــن أهمــها توفيــر التمويل الال  - ت

 بدراســات الجـدوى االقتصاديــة و االجتماعية . 
و صناديـق االحتمان  المنتجةبرنامــجي ا ســر  تقييــم ا ثــار االقتصادية و االجتماعية لقروض م( 2001دراسة )شتيوي . .  2

 عية . المنفذيـن من خالل وزاره التنميــة االجتما
و صناديق االحتمان  المنتجةمن قبل وزاره التنمية االجتماعية ضمــن برنــامــج ا ســـر  المنفذةالــى تقييم المشاريـع  دراستهوقــد هــدفت 

اليها في الحد من مشكلتي الفقر و البطالة في ا ردن و معرفة أسبـاب نجــا  أو فشــل هذه المشاريع و من أهم النتاحج التي خلصت 
 : ما يليالدراسة 

كانت ضعيفة في  فإنهافـــي الوقــت الـذ) تحقق فيه مشاريع ا ســر المنتجة و صناديق االحتمان دخــل ثابت ولو بشكل متفــاوت  -أ 
 ايجاد أو توفير فرع عمل  فراد ا سر ا خرين .
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 تعليميـة منخفضـه بشكــل ملحـوظ ،و مستوياتهم ال ، الـبيرة ذكور و من ذو) ا عمارغالبية المنتفعين من ا سر المنتجة من ال -ب 
متقاعدين ومستوى دخولهــم  متعطلين أو و فيها أفراد كبيره الحجم،و جميعهــم متزوجيــن . أمــا فيمــا يتعلق بحجم أسرهم فغالبيتها 

 اث ) على قلة عددهن ( من ربات البيوت .كمـا أن نسبـه كبيره مـن المقترضـات االن تســم باالنخفاض قبـل االقتـراض ،ي
 أهـم سـبب لتأسيس المشروع لـافة المقترضين هو تحسين الوضـع المـاد) و  الرغبة في االعتماد على الذات .  -ج 
يجـب أن ال ننسـى  يالفظ أن الدراسة بينت نجافا أكبر في مشاريــع صناديـق االحتمـان منهــا فـي برنامــج ا ســـر المنتجـة اال أننا  -د 

ــــر مــن تلـ  التـي تستهدفها برامج ا سر  وتستهــدف كــذل   ، المنتجةأن صناديـق االحتمـان تستهـدف أســرًا ذات قــدرات مــاليـه أكب
ممــا يدفعهــم الـــى  العــاطلين عـن العمل فيث تعتبــر المشاريـع بالنسبـة لهم فرصة لتحقيق الذات و التحول الى الجانــب االنتـاجــي

 عليها . المحافظةالتمسـ  بهــا و 
 كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ا ردن . (2004دراسة)البطاينة . . 3
و قد خلصت  االقتصادية و االجتماعية . التنميةهدفت الدراسة الى قيا  كفاءة الصناعات الصغيرة و دورهــا في تحقيـق      

  يلي :الدراسة الى ما 
 و المتوسطة بشكـل اجمالـي تتمتـــع بكفـاءة اقتصاديـــة و اجتماعية . الصغيرةأن الصناعات  -أ

و أوصــت هــذه الدراســة بتشجيع اقامة الصناعـات الصغيرة و محاولة ازالة الحواجز التي تحول دون نموها و تطورها و توفير   -ب 
 التمويل الالزم لها .

ـــروض كمـا أوصـت ب  -ج   لتمويـل هذه المشاريع .  الالزمةتطويـــر و تنميـة المؤسســات المتخصصــة بتقـديــم الق

االقتصادية و  التنميةدور المشروعــات الصغيــرة جــدا و الصغيرة و المتوسطة في  ( 2005دراسـة ) حــداد و الخطيـب .   .4
 االجتماعية في االردن .

ة الـى معـرفة ماهية المشروعات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطـــة و خصاحصهـــا ومميزاتهـــا و هــذه الدراســـ هدفت        
وتناولـت الدراسـة واقع هذه المشروعات من فيث التطور و التصنيـع و  تــه لـهــذه المشروعــات ،مـحدداتهــا و مفهـــوم ا ردن و ر ي
  -: التاليةي و مصـادر تمويلهــا . و خلصــت الدراســة الــى النتاحج التوزيـع الجغرافـي و الـيـان القانون

% ( اجمــالي فجـم ا يـد) العاملة في المشروعـات االقتصاديـة ا ردنيـــة فــي  45.26ساهمــت المشاريــع الصغيــرة بتوظيــف ) -أ 
 % ( من اجمالي المنشآت االقتصادية ا ردنية للفترة نفسها . 99.6فيــن تشكــل نسبــة المشاريــع الصغيـرة و المتوسطة نسبة ) 

فيض تمتــاز المشاريــع الصغيــرة بانتشارهـا الجغرافــي الواســع ممـا يساعــد في استقطــاب ا يـــد) العاملـة و يساعــد ذل  على تخ  -ب  
 فجــم البطالـة و الفقـر في االقتصـاد ا ردني .

 صعوبات و مشكالت و معوقات مالية و ادارية و تسويقية و تنظيمية .  تواجهمشاريع الصغيرة في االردن ال تـزال ال  -ج 
تحليل االنتاجية دالة االنتاج في المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ا ردن للفترة )  (2007دراسة )العاليا و الذيابات . .5

1983 – 2005 . ) 
  .و تحليل انتاجية هذه المشروعات غيرة و تحديد مزاياها و خصاحصها ،ماهية المشروعـات الصهـدفت هذه الدراسة الى التعرف على 

 ه الدراسة الى النتاحج التالية :وقد توصلت هذ
% ( من  36العاملة فهي تساهم في تشغيل ) تبرز أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة في أهميتها النسبية التشغيلية لأليـد) -أ 
اذ انـه من المالفظ أن  التطور الذ) لحق بقطاع الخدمات ، و  ازدادت أهميتها خاصة بعد ـوى العامـلـة في ا ردن ،موع القمج

% ( و  11.3ــة النسبيـة للقطـاع الزراعـي ) و انخفضت ا همي % ( مـن القوى العاملة. 62.8قطـاع الخدمـات يسـاهم فـي تشغيل ) 
 %( . 27.7) الصناعةقطـاع 
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% ( من  11.5عن )  أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي أقيمت في الريف ا ردني ساهمت في استيعاب ما ال يقل -ب 
و انتقلــت بمستويــات المعيشة الى ا على و ساهمت في الحــد من الهجــرة مـن الريـف الى العاصمــة أو بعض المدن  قـوى العمــل ،
 الرحيسية . 

 9.82قوى العمل ا ردنية كما تساهــم بنسبـة )  % ( من اجمالـي 38.9سـة أن هـذه المشـاريع تساهم باستيعـاب ) بينـت الدرا  -ت 
سواء من خالل استخدام و تساهم كذل  بـزيـادة دخــول ا سرة الحضرية و الريفية على ال المحلي ، لإلنتاجلــلي % ( من المجمــوع ا

 الخام المحلية . و استخدام المواد  قوى العمل ،
 أن هـــذه المشــروعـات ) الصغيـرة و المتوسطــة ( تسـاهم بعــدالـة تـوزيع الدخـل النتقال جزء كبير منها الى الريف و تشغيل أبناء -ث 

 ا سر الفقيرة .
يرة و المتوسطة في الفـقـر و البطالـة في محافظـة عجلـون و مدى مساهمة المشروعات الصغ ( 2007دراسـة ) نسرين خليل .  .6

 فلها و خاصة عند المرأة.      
هدفــت الدراسـة الى معرفـة مدى مساهمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة في محافظة عجلون 

 -.وقد توصلت الدراسة الى النتاحج التالية :
واهر التي تستحق ايجاد فلول ناجعة لها . فيث تصل نسبة البطالة تعتبر ظاهرة الفقر و البطالة في محافظة عجلون من الظ - أ

 %( وهي أعلى من النسب العامة للفقر و البطالة في المملـة .  17% ( و نسبة الفقر ) 18.9الى ) 
اضى معونـة % ( من الحاالت الفقيرة و التي تتق 64.4)  نسبتهمن الفئات ا شد تأثرا بالفقــر فيــث تشكــل ما  المرأة تعتبر  - ب

فهـي تشكـل ثلثـي فقراء المحافظة . كما أثبتت تجارب المرأة فـي المحافظـة قدره المرأة على تأسيس و  وطنية فـي المحافظـة ،
سهــامها بشكل مبـاشر في زياده دخل أسرتها و رفع المستوى غيرة و المتوسطة بفعالية و نجا  ، و إادارة المشروعات الص

 المعيشي لها . 
و  ة في فل مشكلتي الفقر و البطالة ،ـم هـذه المشـاريع فـي محافظـة عجلـون  في توفيـر فـرع عمــل و بالتالــي المشاركتسه - ت

 زيادة دخول أصحابها .
 

 منهجية الدراسة :

ألهداف التي لتحقيق أهداف هذه الدراسة في معرفة واقع المشاريع الممولة من صندوق التنمية و التشغيل و مدى تحقيقها ل      
لألسر المستفيـــدة و ذل  من خالل استطالع و  الوضع المعيشيأنشأت من أجلهـا في الحــد من مشكلتي الفقر و البطالة و تحسين 

معرفة اتجاهات هذه الفئـات المستهدفــة من هذه المشاريع الصغيرة الممولة من صنـدوق التنميـة و التشغيـل من خالل جمع أكبر قدر 
 ن البيانات و المعلومات من المستفيدين .ممكن م

وصول ( و الSPSSالتحليل الوصفي باستخدام برنامج الحزم االفصاحية ) بأسلوبفيث تم التعامــل مــع هــذه البيانات و تحليلهــا   
 و اشتملت منهجية الدراسة على الجوانب التالية :  الى اجابات  سئلة الدراسة ،

  :مجتمع الدراسة .1
 ون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من قروض صندوق التنمية و التشغيل في محافظة اربد .يتـ  

  :عينة الدراسة .2
خالل فتـره معينة ي محافظة اربد لتعذر الحصول على أسماء المستفيــدين مـن قــروض صندوق التنمية و التشغيل فنظًرا   

فهــا من قبل المعني في الصنــدوق ، و لهــذا السبب تعــذر الحصـول يضاخص الصندوق ) فرع اربد ( لم يتم إو  سباب ت
على عينة بطريقة عشواحية مما اضطر البافث الى اللجوء للعينة المريحــة من خــالل التواجـد في مبنـى الصندوق على مدار 

 لعدة أسباب من أهمها :مراجعة الصندوق مستفيدًا من هذه القـروض ممن يقومون ب 70 أراءعدة أيام و استطالع 
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 االستفسار عن رصيد القرض المتبقي في فالة الرغبة بسداده .  -أ
 الرغبة في التوسع في المشروع القاحم .  -ب
ارسال نسخة االيداع في البن  المعني )الذ) يتعامل معه الصندوق( التـي تثبـت أن المستفيـد قـام بدفـع القسط المترتب  -ج

 ملف القرض لدى الصندوق .                                                                                         عليه ليتم ففظها في 
رأ) المجتمـع و ذل  كـون  تعكسليسـت عشواحيـة و ليسـت بالحجم المطلوب يعتقد البافـث أنهــا و الـى فـد مـا  العينة أن و مع  

 من مناطق مختلفة و تمت العملية على مدار عدة أيام . آراحهمستطالع المستفيـديـن الذين تم ا
 أداة الدراسة : .3
 عبارة عن استبانة تم تطويرها لتخدم أغراض هذا البحث و قد اشتملت على مجموعة من ا سئلة تحو) ا جزاء التالية :      

 تفيدين .الجزء ا ول : ويتعلق بالخصاحص الديموغرافية و الشخصية للمس       
 لجزء الثاني : عبارة عن أسئلة تتعلق بالتمويل و المشروع .ا       
 الجزء الثالث : و يتعلق بقدرة المشروع على الحد من الفقر و البطالة و تحسين الوضع المعيشي لألسر المستفيدة .        

و  تعكس بيانات المنتفع و المشروع ، من بداحلعليها ض اإلجابةو قد جاءت االستبانة على جزحين ا ول يأخذ شكل أسئلة و   
على فــالة  ينطبـق الذ) الوضـع أمــام(  √الثاني عبارة عن جـدول يحتو) مجموعة من العبارات تتم االجابة عليها بوضع اشـارة ) 

 . المنتفع
 :تحليــل البيانـات .4
ر و البطالـة و معـرفة اتجاهات المستفيدين في هذا الموضوع لمعـرفة أثـر برامـج التمويـل الصغيـر فـي الحـد من مشكلتـي الفقـ 

( و تم استخراج المتوسطات الحسابية و االنحرافـات المعيارية و تم SPSSقــام البافــث باستخــدام برنـامج الحزم االفصاحية )
 اعتماد الوسط الحسابي لتحديد ا همية فسب ا تي :

 ة من ا همية( درجة ضعيف 1.49 -1.00المدى  من ) 
 ( درجة متوسطة من ا همية  2.49 – 1.50من ) 
 ( درجة عالية من ا همية  3.00 – 2.50من ) 

نقطة  1نقطة و الدرجة الضعيفة  2نقاط و الدرجة المتوسطة  3الدرجة العالية علما أنه خالل تحليل نتاحج االستبانة تم منح 
 . لغايات التحليل 

 أهمية المشاريع الصغيرة :
اميـة بشـكل تمثــل المشاريـــع الصغيـرة أفــد روافـد عمليــة التنميـة االقتصاديــة فـــي اقتصاديـــات الـــدول بشكـــل عـــام و فـــي الـدول الن     

ــادة الطاقــة االنتاجيــة ،خــاع و ذلــ  باعتبارهــا منطلقــا  ـــة تغالل المـــواد ا ولو رفــع مســتويات االدخــار و االســتثمار و اســ أساســيا لزي ي
 و يمكـن تلخيص ا هميـة االقتصادية للمشاريع الصغيرة فيما يلي :  المحلية ،
 عدالة التنمية االقتصادية . .1
 تنمية الصادرات . .2
 ايجاد فرع عمل جديدة.  .3
 خدمة المشاريع الـبيرة و تنميتها . .4

 مساهمة المشاريع الصغيرة في محاربة البطالة في األردن :
%(  45.26مشاريـع بشكـل كبيـر فـي محاربة البطالة فيث بلغـت نسبـة العمالــة فـي هـذه المشـروعات )في ا ردن ساهمـت هذه ال

ــة فــي المنشــآت االقتصــادية االردنيــة عــام  ـــد الدراســـات المتخصصـــة بالمشاريـــع الصــغيرة . و م 2009مــن فجــم ا يــد) العامل تؤكـ
ة لمشـاريع صـندوق التنميــة و التشغيــل فــي ا ردن المباشــرة و غيــر علـى أن هـذه المشـاريع مكثفـة للعمالـة فيـث بلغـت هـذه النسـب
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وهذا يعطي صورة  واضحة على قدرة هذه المشـاريع الصـغيرة علـى خلـق  ،( فرصه عمل لـــل مشروع بالمتوسط  2.5المباشرة ) 
 فــرع العمـل مما يسهم بقوة بحل مشكلة البطالة .

 فقر في األردن : مساهمة المشاريع الصغيرة في الحد من ال
 الى المناطق الناحية و البعيدة ، تتميـز هذه المشاريع بانتشارها جغرافيا الى كل المناطق فهي بخالف المشروعـات الـبيرة تصل      

زق و غالبا يكون سكان هذه المناطـق من الفقراء مما يدفعهم الى عدم الهجرة و العمل في هذه المشروعات التي تؤمن لهـم مصـدر ر 
% ( من المستفيـدين مــن قـروض صنـدوق االحتمـان فـي  64مناسـب و ثابت أفيانًا و هذا ما أكدته بعض الدراسات فيث أن ) 

ا ردن وفـق ما ورد في دراسـة موسى شتيو) أظهروا أنهم فصلوا علـى دخـل ثـابت جـراء قروض التشغيــل التي قدمها لهم هذا 
 الصندوق.

  :ثبات أداة الدراسة

و سالمة بناء الفقرات الخاصة بها و  االستبانةللتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد تم إتباع القيا  اإلفصاحي لقيا  مدى ثبات      
هذا الغرض ، و فيث أن الجزء ا ول و الثاني تحتو) بيانات الذاتي ) طريقة كرونباخ الفا (  ل االتساق استخدامذل  عن طريق 

 82الداخلي لهذا الجزء )  االتساقالداخلي للجزء الثالث فقط فيث بل  معامل  االتساقو المشروع فقد تم قيا   أساسية عن المنتفع
. ) % 

 تحليل نتائج الدراسة : 

 و يتألف هذا الجزء مما يلي :  يموغرافية و الشخصية للمستفيدين ،أوال : الخصائص الد

 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس .1

 ( 1جدول رقم ) 
 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الجنس

 النسبة  % التكرار الجنس

 84 59 ذكر

 16 11 أنثى

 % 100 70 المجموع

فـي رأ) البافـث أن هـذا % و  84يشيــر الجدول الســابق الى تفاوت كبيـر بـين الـذكور و االنـاث فيـث وصـلت نسـبة الـذكور الـى     
ــى القــيم و ا عــراف التفــاوت قــد يعــود التــي توجــب علــى الرجــل  الســاحدة فــي كثيــر مــن منــاطق المحافظــة و خصوصــا الريفيــة منهــا  ال

التـي تتقنهـا النسـاء  الحرفيـةة و الـــى تراجـــع ا عمــال اليدويـ اضـافة و و تحمل كافة ا عباء المادية المترتبة عليـه  االنفاق على أسرتـه
 و توجههن الى العمل في مصانع مدينة الحسن الصناعية في كثير من ا فيان .

 :توزيع أفراد العينة حسب العمر.  2

 (2جدول رقم )

  التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب العمر

 النسبة % التكرار العمر

20 – 30 4 5.7 

31 – 40 31 44.3 

41 – 50 14 20 

51 – 60 12 17 

 13 9 فأكثر 60

 %100 70 المجموع
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مستفيـد بنسبة )  31( سنـة اذ بل  عــددهم  40 – 31يشيـر الجـدول السابق الى أن غالبية أعمار المستفيدين تتركز ضمن النسبة )  
عليهم في مثل هذا العمر بسبب ا عباء المالية الجديدة التي قد تترتب  وأبسبب قـدرتهم علـى االنتاج ،  وربما ذل  % ( 44.3

(  60 – 51( ثــم تليهــم الفئــة العمــرية مـن )  50 – 41ويأتي في الدرجة الثانية مستفيدو الفئة العمــرية مـن ) منها خصوصًا العاحلية
ــة التــي تزيــد عــن وغالبية هؤالء اما متقاعدين أو يعملون في القطاع الخاع ويبحثــون عــن مصدر دخل جديد وبعد ذل  الفئـة العم ري

 يعود لألسباب التالية : قد % وذل  5.7( بنسبة  30 – 20خيرًا الفئة العمرية من )أ ( عام و 60) 
 قامة مثل هذه المشاريع .ال مقابل أجر ثابت و يبتعدون عن إالشبــاب فــي مثــل هــذا العمـر يبحثون عن أعم –أ 
 ًا لغيــر المتزوجيــن منهم مما يبعدهم عن هذه المشاريع. قلــة ا عبــاء الماليـة خصوصـ –ب 

 :توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي .  3

 (3الجدول رقم )
 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب المستوى التعليمي

 النسبة % التـرار المستوى التعليمي للمستفيدين

 15.7 11 غير متعلم
 81.4 57 توجيهي فما دون 
 2.9 2 دبلوم متوسط
 ----- ---- بكالوريو 

 ----- ----- الدراسات العليا
 % 100 70 المجموع

% و ذل   97.1تتـركز غالبية المستفيدين ضمن فئتي غير المتعلم و توجيهي فما دون فيث تشكل هاتيــن النسبتيـن مـا مجموعـه 
 ،متدنيةعملوا فانهم يتلقوا رواتب ع العام أو الخاع و اذا مـا فصل و  ن هاتين الفئتين ال تحظيان بفرع كبيرة للعمل في القطا

نجــد أفد من  % و ال 2.9مما يدفعهم للبحث عن مصدر آخر للرزق  في فين نجد أن نسبة المستفيدين من فملة درجة الدبلوم 
لقدرتهم على  أو وجهة نظرهمهــذه المشاريــع مـن  للنظرة الدونيــة الــى يعود ربماالدراسات العليا و ذل   فملة درجة البكالوريو  أو

  .يجاد فرع عمل أفضل في القطاع العام أو الخاعإ

 توزيع أفراد العينة حسب متوسط حجم األسر المستفيدة : .  4

 ( 4جدول رقم ) 
 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة

 النسبة % التـرار فجم ا سرة
 17 12 دأفرا 5أقل من 

 50 35 أفراد 7 – 5من 
 30 21 أفراد 10 – 8من 

 3 2 أفراد 10أكثر من 
 % 100 70 المجموع

( أفراد  ن هذه المشاريع تستهدف هذه  10 – 8( أفراد و من )  7 – 5يشير الجدول السابق الى أن أكبر نسبة هي لألسر من ) 
سرة في الوصول الى أوضاع معيشية أفضل من خالل استغالل ا سرة الفئات من ا سر لتوفير مصدر دخل اضافي لمساعدة ا 
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ثم تأتي بعد ذل  ا سر التي  ، أسرتهستفيد نفسه الى أفد أفراد لتوفر فرع عمل تتعدى الم و لجميع طاقات و امكانيات أفرادها 
 و أخيرا ه المشاريع بسبب صغر فجمها لعدم فاجة هذه ا سر لمثل هذ في رأ) البافث قد يعود و ذل  أفراد 5تتـون من أقل من 

 أعداد مثل هذه ا سر بشكل عام في المجتمع . قلة قد يرجع إلى أفراد و ذل  10اكثر من  ا سر التي تتـون من

 العينة حسب حالة المستفيد قبل االنتفاع من المشروع :  توزيع أفراد.  5

 ( 5الجدول رقم ) 
 المستفيد قبل االنتفاع من المشروع العينة حسب حالة التوزيع النسبي ألفراد

 النسبة % التـرار الحالة قبل االنتفاع
 30 21 متقاعد
 3 2 موظف
 11.4 8 ربة منزل

 33 23 عمل في القطاع الخاع
 22.6 16 بال عمل
 %100 70 المجموع

 

د يكـون لتــدني دخـولهم، وفـاجتهم الــى يشيــر الجـدول السـابق الــى أن غالبيـة المسـتفيدين هــم ممـن يعملـون فــي القطـاع الخـاع وذلــ  قـ
ــة أســـرهم ، مصــدر ـــى اعال ـــي بعــدهم المتقاعــدين بنســبة  دخــل يســاعدهم عل ــون فــي  %30و يأت ــة فيــث أنهــم فــي الغالــب مــا يزال مرفل
د الثـاني مــن % و غالبـا  نهـم فـي العقـ 22.6 أمـا العاطلــين عـن العمــل فنسـبتهم متدنيــة قليـــالً و لتـوفر الوقـت والخبـرة أفيانـا ، الشـباب

ال يملـــون  عــادة  نهــم ربمــا الموظفيــن و ذلــ  العمـر و يتوقعــون الحصـول علــى عمــل بـدخل ثابــت ، ثـم تلــيهم ربـــات البيــوت و اخيـــراً 
علـى أسـرهم ممـا يجعلهـم ليسـوا بحاجـة  لإلنفـاقأو لـون وظـاحفهم تمـنحهم دخـاًل ثابتـًا و مناسـبًا مثل هذه المشاريع  إلدارةالوقت الـافي 

 . ذه المشاريع ه
 
 توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية أو الوضع العائلي : .  6

 ( 6الجدول رقم ) 
 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الحالة االجتماعية

 النسبة % التـرار الحالة االجتماعية
 21.4 15 أعزب
 78.6 55 متزوج
 ---- ---- أرمل
 ---- ---- مطلق
 % 100 70 المجموع

و هـــذا بسبــب التزامـاتهم الماليـة  %78,6يبيـن الجـدول السـابق أن المتـزوجين فصلــوا علـى  نصـيب ا ســد مــن هــذه القـــروض بنسـبة 
وهذا مــا يسعى اليـه الصـندوق بشـكل  و التي تشكل على الدوام عامل ضغط على هذه الفئة من أجل توفير مصدر رزق آخر المتزايدة

 العـازبين فـي كثيـرالعتماد  قد يعود و هي منخفضة نوعا ما وذل من نصيب العازبين  %21,4 ن كانت النسبة المتبقيةفعلي  في فيـ
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مــا زالــوا فــي مرفلــة البحــث عــن فيــث ينظــرون إلــى أنهــم علــى أســرهم ) ا ب أو أفــد ا خــوة ( لتلبيــة افتياجــاتهم الماليــة  ا فيــان مــن
 رمل ، مطلق ( لم تحظى بأ) نسبة .) أمثل ا خرى ، في فين أن الحاالت االجتماعية عمل 

  توزيع أفراد العينة حسب مصدر دخل المستفيد قبل المشروع : .7

 ( 7جدول رقم ) 
 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب مصدر دخل المستفيد قبل المشروع

 النسبة % التـرار دخل المستفيد قبل المشروع مصدر
 27 19 راتب منتظم
 ---- ---- ريع أرض
 73 51 دخل متقطع
 ---- ---- مصدر أخر
 % 100 70 المجموع

% من المستفيدين كانوا يعتمدون على دخل متقطع قبـل المشروع و هم يشكلون نسبة كبيرة من العينة 73يشيــر الجــدول السابـق أن 
ن في سبيل تأمين الدخل الخاع بهم و هذا مؤشر ايجابي و هذا يقودنا الى القول بــأن غالبيــة القروض تـوجهت الى من كانوا يعانو 

% و هي  27علـى نجـا  الصندوق في الوصول الى مثـل هـؤالء ا شخـاع ، ثم تبعهـم مـن يحصلـون علـى راتـب منتظـم بنسبة 
اجات ا ساسية و ذل  أو للوصول الى اشباع الحيرجع ذل  الـى رغبتهــم فـي تحسين أوضاعهم المعيشية  قد نسبة ال بأ  بها و

بالدخل من ريع ا رض فال يوجد أفد و ربما يعود ذل  الى عدم االعتماد بشكل ، أما فيما يتعلق  بسبب تدني رواتبهم المنتظمة
 . العامبسبب موسميتها و عدم قدرتها على توفير دخل طوال أيام  بتوفير الدخل الصغيرةكامل على المشاريع الزراعية 

 تتعلق بالمشروع و التمويل  ثانيا : بيانات
  :نوع المشروع .1

 ( 8جدول رقم  ) 
 التوزيع النسبي للمشاريع الصغيرة حسب طبيعة المشروع

 النسبة % التـرار طبيعة المشروع
 4.3 3 زراعي
 37 26 تجار) 
 5.7 4 فرفي

 44 31 ثروة فيوانية
 9 6 خدمات
 % 100 70 المجموع

ـــاحد الجيـــد المتأتــــي منهــا  قـد يكــون  ن مشـاريع الثــروة الحيوانيـة تحتــل المرتبــة ا ولـى و ذلــ يشـير الجــدول السـابق الــى أ      بسـبب العـ
ـــي 50طيلــة أيـــام السنـــة ولـــو أضفنـــا لهــا المشــاريع الزراعيــة علــى صــغر نســبتها لشــكلتا معــا مــا يقـــارب  ـــذا يعــــود للطابــــع الزراعـ % و هـ

فيث بدأت مثل هـذه المشـاريع  ثم تليها المشاريع التجارية و الحرفية و الخدميــة عوية شاسعة بها،و توفر مناطق ر  لمناطــق المحافظـة
مــن  افتياجــاتهم بــدالً  للمــواطنين% وهــي تــوفر  37باالنتشــار فــي المنــاطق الريفيــة و خصوصــًا المشــاريع التجاريــة التــي بلغــت نســبتها 

ا الزراعيـــة وذلــ  بسـبب العـــزوف عــن ا عمــال الزراعيـة و لشــح ا مطــار و ميــاه و أخيــر  الـذهب الــى المدينــة لتلبيـة مثــل هــذه الحاجــات
 الر) بشكــل عــام اضافــة الـى قلــة الخبرة في ا عمال الزراعية لدى الشباب في هذه ا يام . 
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  :قيمة االيراد الشهري للمشروع .2

 ( 9جدول رقم ) 
 ري التوزيع النسبي للمشاريع الصغيرة حسب االيراد الشه

 النسبة % التـرار االيراد الشهر) للمشروع
 10 7 دينار 50أقل من 

 20 14 دينار 100 – 50من 
 30 21 دينار 150 – 101من 
 30 21 دينار 200 – 151من 

 10 7 دينار 200أكثر من 
 % 100 70 المجموع

% من العينة  60( دينار شكلتا سويًا  200 – 151( دينـار و مــن ) 150 – 101يشيــر الجدول السابــق الى أن الفئتين مــن )
فيث يعتبر هذا ايراد مقبول مقارنة مع فجم االستثمار اذ تبين مـن خـالل سـؤال المستفيديــن عـن قيمـة القروض أن متـوسط قيمـة 

قليلة هــم مـن أصحاب القروض  دينار تقريبا للقرض الوافد ، أمـا مـن يحققـون ايـراد شهـر) أعلـى و هــم نسبـة 2400القروض هي 
 .و المشاريع الريادية التي يعمل الصندوق على تمويلها الـبيرة

 ثالثًا: بيــانات تتعلق بــدور المشاريع فــي معالجة الفقــر والحـد من البطالة وتحسين الوضع المعيشي لألسر المستفيدة .
 موضوع الى قسمين كما يلي: فيث تم تقسيم العبارات أو المجاالت التي تتعلق بهذا ال

 مساهمة المشاريع الصغيرة في معالجة الفقر من خالل العبارات أو األسئلة التالية: .1
 ( 10جدول رقم )

 مساهمة المشاريع الصغيرة في معالجة الفقر

 درجة المساهمة α االنحراف الوسط الحسابي العبارة

 متوسطة *0,000 0.813 1.92 ن المشروع في مستوى معيشة أسرتي .فس  
 متوسطة *0,002 0.831 1.83                                  فقق المشروع زيادة في دخل أسرتي .

ـــــة للحاجـــــات  مكـــــن المشـــــروع ا ســـــرة مـــــن تحقيـــــق مســـــتوى الـفاي
 الضرورية )مأكل ، ملبس ، مشرب ، مسكن (

 متوسطة *0,000  0.833 1.72

يميــة  أفضــل  فــراد مكننــي دخــل المشــروع مــن تــوفير خــدمات تعل
 أسرتي .

 ضعيفة 0,915 0.693 1.49

مكننـــي دخـــل المشـــروع مـــن تـــوفير خـــدمات صـــحية أفضـــل  فـــراد 
 أسرتي

 ضعيفة *0,03 0.648 1.42

 ضعيفة 0,282 0.751 1.44 فقق المشروع زيادة في مدخرات أسرتي 
 متوسطة *0,009 0.801 1.69 فقق المشروع دخاًل ثابتًا  سرتي 

 متوسطة ___ ___ 1.64 حسابي العامالوسط ال
 ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

( الـى مــدى مسـاهمة المشـاريع الصــغيرة فـي معالجـة مشــكلة الفقـر مـن خــالل العبـارات الـواردة و التــي  10يشـير الجـدول الســابق رقـم )
 نتاحج ما يلي :تعتبر مؤشرات اقتصادية تدل على مدى تمكن هذه المشاريع من تحقيق أهدافها. فيث أظهرت ال
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 ، و أيضا زيادة دخل ا سرة . المستفيدةأن المشاريع كانت قادرة و بدرجة متوسطة على تحسين مستوى معيشة ا سر     
و كـذل  يتعلــق ا مـر بتحقيــق مسـتوى الـفايــة للحاجـات ا ساســية ) مأكــل، مشـرب ، مســكن ، ملـبس ( اضــافة الـى أن هــذه المشــاريع 

 بت و بدرجة متوسطة لألسر المستفيدة . تمكنت من تحقيق دخل ثا
أما فيما يتعلق بالمؤشرات ا خـرى ، و هـي قـدرة الـدخل المتـأتي مـن المشـروع علـى تـوفير خـدمات صـحية و تعليميـة بشـكل أفضـل    

ذلــ  بســبب  ربمــا زيــادة فــي مــدخرات ا ســرة فقــد جــاء تــأثير المشــاريع الصــغيرة فــي هــذه المؤشــرات ضــعيفًا وتحقيــق  فــراد ا ســرة ، و 
ارتفاع تـاليف هذه الخدمات و خصوصا التعليمية منها و بشـكل خـاع التعلـيم الجـامعي ، أمـا الجانـب الصـحي فربمـا يعـود ذلـ  الـى 

 الخدمات الصحية الحكومية و ارتفاع تـاليف الخدمات الصحية في القطاع الخاع .  مستوى  تدني
ؤشرات نجد أن المشاريع و بصورة عامة كانت قادرة بدرجة متوسـطة علـى معالجـة و بالنظر الى المتوسط الحسابي العام لجميع الم   

 مشكلة الفقر . 
 :ةمساهمة المشاريع في الحد من البطالة و تحسين الوضع المعيشي لألسر المستفيد .2

 ( 11جدول رقم ) 
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار) 

α درجة المساهمة 

 متوسطة *0,007 0.908 1.97 لي  المناسبةالعمل  ساهم المشروع بتوفير فرصة
 ضعيفة *0,04 0.648 1.42 ساهم المشروع بتوفير فرصة العمل المناسبة  فد أفراد أسرتي 

 متوسطة 0,089 0.811 1.73 أتا  المشروع الفرصة  سرتي الستغالل مواردها
 متوسطة *0,000 0.801 1.69 ساهم المشروع في زيادة انتاجية أفراد أسرتي 

 متوسطة *0,03 0.901 1.59 فسن المشروع من مكانة أسرتي
 عالية *0,000 0.699 2.6 دفعني المشروع لالعتماد على نفسي 

 متوسطة *0,01 0.855 1.61 أسهم المشروع في تحسين مكانتي االجتماعية 
 متوسطة   1.8 الوسط الحسابي العام 

 ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

 (الى مدى مساهمة المشاريع الصغيرة في محاربة البطالة وتحسين الوضع المعيشي لألسرة . 11ل السابق رقم ) يشير الجدو 
ويالفظ أن المشاريع كانت قادرة وبدرجة متوسطة في ايجاد فرصة العمل المناسبة لصافب المشروع نفسه وهذا يتفق مع الهدف 

توسطة بإتافة الفرصة  فراد ا سرة المستفيدة الستغالل مواردها وكذل  ا مر ا ساسي من هذه المشاريع ، وايضًا ساهمت بدرجة م
فيما يتعلق بزيادة انتاجية ا سرة وهذا ناتج عن كون هذه المشاريع أسرية ، واستطاعة أ) فرد من أفراد ا سرة أن يقوم بدور في هذا 

ية أو المشاريع التجارية الصغيرة التي تمكن أ) من أفراد ا سرة العمل المشروع ولو لم يكن أساسيًا وال سيما في مشاريع الثروة الحيوان
 بها بأوقات جزحية . 

أما في مجال توفير فرع عمل  فد أفراد ا سرة نقصد هنا بشكل داحم فقد جاء ا ثر ضعيفًا ،أ) أن هذه المشاريع قادرة على توفير 
جم المشاريع والمبال  المستثمرة بها وعدم قدرتها على استيعاب عامل فرصة عمل وافدة لصافب المشروع نفسه وهذا عاحد الى ف

 آخر في معظم ا فيان .
من جهة أخرى أسهمت المشاريع في تحسين مكانة المستفيد االجتماعية ومكانة أسرته االجتماعية بدرجة متوسطة وذل  بتحويل 

يره بنفسه ويعمل  سرته وهذا يقود الفقًا لتحسين مكانة الشخص من عاطل عن العمل أو عامل لدى الغير الى مال  لمشروع يد
 ا سرة بشكل عام انطالقًا من تحسين الوضع المعيشي لها . 
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وأخيرًا أظهرت النتاحج وبدرجة عالية قدرتها على دفع المستفيدين لالعتماد على أنفسهم من خالل ملـيتهم لمشاريعهم الخاصة 
 استخدام ايراداتها في االنفاق على أسرهم . وادارتهم لها وتيسير أمورها ومن ثم 

وبالنظر الى المتوسط العام لجميع المؤشرات نجد أن المشاريع الصغيرة وبصوره عامة كانت قادرة وبدرجة متوسطة على الحد من 
 الوضع المعيشي لألسر المستفيدة . مستوى  البطالة وتحسين

   :النتائج والتوصيات
 :  النتائج

على تقييم دور المشاريع الصغيرة الممولة من صندوق التنمية والتشغيل في الحد من مشـكلتي الفقـر والبطالـة علـى  سةالدراقامت هذه  
مستوى ا سر المستفيدة في محافظة اربد ، ولمعرفة مدى تحقيق هذه البرامج لألهداف التي أنشئت من أجلها والتي تتلخص فـي توليـد 

 .يد فرع عمل من نافية أخرى وتول دخول ثابتة  صحابها من نافية
 أوالً وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية : 

% 84يحظـى الـذكور بالنصـيب ا كبـر مـن هـذه المشـاريع الصـغيرة الممولـة مـن صـندوق التنميـة والتشـغيل اذ بلغـت نســبتهم  .1
جـل االنفـاق علـى أسـرته اضــافة % للنسـاء وهـذا يشـير الـى العـادات والتقاليـد االجتماعيــة التـي توجـب علـى الر 16مقارنـة مـع 

 الى قلة أعداد النساء اللواتي يجدن ا عمال الحرفية وتوجههن للعمل في المدن الصناعية غالبا .
ــى قــدرتهم علــى االنتــاج وبســبب 44,3( عــام وتبلــ  نســبتهم  40 – 31تتركــز أعمــار المســتفيدين بــين )  .2 % ويعــود ذلــ  عل

 هم في هذا العمر خصوصًا العاحلية منها . ا عباء المالية الجديدة التي تترتب علي
يعـود الـى عـدم  قـد % مسـتواهم التعليمـي أقـل مـن الثانويـة العامـة وهـذا97.1 وبنسـبةغالبية أصحاب هذه المشـاريع الصـغيرة  .3

 قدرتهم على الحصول على وظاحف في القطاعين العام والخاع . 
% وذلـــ  يعـــود الـــى أن هـــذه 80( أفـــراد بنســـبة  10 – 8) ( أفـــراد و 7 – 5يتركـــز متوســـط فجـــم ا ســـر المســـتفيدة مـــن )  .4

المشاريع تستهدف العاحالت الـبيرة لمساعدتها فـي تـوفير مصـدر دخـل اضـافي وفـرع عمـل أخـرى  فـد أفرادهـا فـي بعـض 
 االفيان.

ـــة العـــاملين فـــي القطـــاع الخـــاع وبنســـبة  .5 ـــرى مـــن المســـتفيدين هـــم مـــن فئ ـــاحج الـــى أن النســـبة الـب ـــم ف33تشـــير النت ـــة % ث ئ
% بسـبب 22,6المتقاعدين تليهم فئة العاطلين عن العمل وهم الفئة المستهدفة من هـذه البـرامج بنسـبة تعتبـر منخفضـة وهـي 

تدني ايرادات هذه المشاريع مما يجعلها ال تناسب فئة العاطلين عن العمـل الـذين لـيس لهـم دخـل أخـر كالمتقاعـدين أو الـذين 
 يعملون في القطاع الخاع.

% 78.6اسة اقبال المتزوجين بشكل كبير للحصول على هذه القروض وترجمتها الى مشاريع خاصة بهـم بنسـبة أظهرت الدر  .6
 % .21.4وهي نسبة مرتفعة تعكس فاجة هذه الفئة الى توفير فرع معيشة أفضل لعاحالتهم  فيما كان نصيب العازبين 

ذوو الدخل المتقطـع وهـذا يعكـس نجـا  الصـندوق فـي % من المستفيدين من المشاريع الصغيرة هم من 73بينت الدراسة أن  .7
 الوصول لمثل هؤالء ا شخاع وهم الفئة المستهدفة من قبل الصندوق.

 ثانيًا:
 النتائج المتعلقة بالمشروع والتمويل.

ود الـى % وذلـ  يعـ50افتلت مشاريع الثروة الحيوانية المرتبة ا ولـى واذا أضـافنا لهـا المشـاريع الزراعيـة فتصـل النسـبة الـى  .1
 الطابع الزراعي لمناطق المحافظة.
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( دينــار بنســبة  200 – 151( دينــار )  150- 101تشــير النتــاحج الــى أن االيــرادات مــن المشــاريع تركــزت علــى فئتــي ) .2
 دينار. 2400% ويعتبر هذا عاحد مقبول اذ تبين من خالل الدراسة أن متوسط القروض فوالي 60

 دينار للقرض الوافد مبل  جيد لبداية مشروع صغير. 2400يعتبر متوسط قيمة القروض بمبل   .3
 ثالثًا: 
 مساهمة المشاريع الصغيرة في معالجة الفقر: .1
 استطاعت المشاريع وبدرجة متوسطة تحسين مستوى معيشة ا سر المستفيدة. - أ
 .المستفيدةاستطاعت المشاريع وبدرجة متوسطة من زيادة دخل ا سر  -ب
)مأكل ، ملبس ، مشرب ، مستوى الـفاية للحاجات الضرورية من تحقيق المستفيدةوسطة ا سر مكنت المشاريع وبدرجة مت -ت

 مسكن (.
كان للمشاريع قدره ضعيفة في تمكين ا سر على توفير خدمات صحية وتعليمية افضل  بناحها . وكذل  ا مر فيما  -ث 

 يتعلق بزيادة مدخرات ا سرة. 
 طة من توفير دخل ثابت لألسر المستفيدة.استطاعت المشاريع وبدرجة متوس -ج
 .بشكل عام استطاعت المشاريع الصغيرة أن تحقق أهدافها في معالجة الفقر بدرجة متوسطة - 
 :مساهمة المشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي لألسر المستفيدة .2
مـل مناسـبة  صـحابها فـي فـين كانـت هـذه الدرجـة ضـعيفة استطاعت المشاريع الصغيرة وبدرجة متوسطة من تـوفير فـرع ع -أ

 في توفير فرصة عمل  فد أفراد ا سرة.
 أتافت هذه المشاريع وبدرجة متوسطة الفرع لألسر الستغالل مواردها وزيادة انتاجيتها. –ب
 استطاعت هذه المشاريع وبدرجة متوسطة من تحسين المكانة االجتماعية للمستفيد وأسرته. –ت
 همت هذه المشاريع وبدرجة عالية بجعل المستفيدين يعتمدون على أنفسهم .سا –ث
 د من البطالة بدرجة متوسطة.الصغيرة أن تحقق أهدافها في الحالمشاريع  استطاعتبشكل عام  –ج   

 التوصيات :   
ــة لألســر المســتفيدة فــإن الدر  .1 اســة توصــي بالتوســع فيــث أن المشــاريع الصــغيرة نجحــت فــي الحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطال

 بالمشاريع الصغيرة وزيادة قيمة القروض بشكل عام .  
 فرع عمل جديدة . استحداثدعم البرامج التي ُتعنى بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة  هميتها في  .2
( عـن طريـق أسـعار  30 – 20برامج اقراضية خاصة من شأنها استقطاب فئة الشباب من )  باستحداثأن يقوم الصندوق  .3

 عهم للبداية بمشاريع خاصة بهم . لتشجي تفضيلية وأقساط مريحةرابحة م
عقـد دورات متخصصـة للنسـاء فـي المنـاطق الريفيـة إلكسـابهن مهـارات المهـن الحرفيـة والمنزليـة مثـل ) الخياطـة ، والتطريـز  .4

 ،والصناعات الغذاحية ( لتشجيعهن على الحصول على قروض والبداية بمشاريع صغيرة .
 لمزيد من الدراسات والبحوث الميدانية خصوصًا في المناطق الريفية للوقوف على واقع هذه المشاريع عن كثب .إجراء ا .5
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Abstract: 

        This study aimed to highlight the role of small projects financed by the Development and 

Employment Fund in reducing poverty and unemployment. By demonstrating the contribution of 

small enterprises in fighting poverty, reducing unemployment and demonstrating the impact of small 

enterprises on improving the living conditions and incomes of the beneficiaries of these loans. To 

achieve these goals, a questionnaire was developed to serve the purposes of this research. The study 

showed the acquisition of animal projects to the largest proportion followed by commercial projects 

with an average income of 100 to 200 dinars per month, adding to the ability of these small projects 

to achieve their goals in addressing poverty and unemployment to a medium degree. 

The study recommends expanding small projects and increasing the value of loans in general. 

Adding to developed of special lending programs that attract young people from (20-30) through 

preferential Murabaha prices and convenient installments to encourage them to start their own 

projects and conduct more studies and field researches, To find out the reality of these projects 

closely. 

Keywords: small projects, Reducing Poverty and Unemployment, Development and Employment 

Fund. 
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