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ُتشكل فيما بعد كيفية بناء سموكيم وميوليم يتعرض األفراد عمى مدار الساعة لمؤثرات قوية 
وتوجياتيم، خاصة بعد التطورات التكنولوجية وانفتاح األفراد لمجاالت معرفية متعددة المصادر، 

نظام ومن ىذه المؤثرات الموصمة لممعمومات قناة االتصال المعروفة باسم الكممة المنطوقة )
الكممة المنطوقة ُتعد  أن( 3 ص :1222) عمر ياسين (. وأوضح2 ص :1229موسي, 

إحدى أىم وسائل االتصاالت الشخصية ذات المصداقية، من خبلل تقديم النصيحة فيما يتعمق 
 بالخدمات التي يقدميا األفراد أو المنظمات. 

وتتنوع مصادر الكممة المنطوقة في الحصول عمى المعمومات ما بين مصادر لصيقة 
العمل، ومصادر عامة تتمثل فيما يتمقاه المستيمك من  صادرة عن األصدقاء واألقارب وزمبلء

 ص :1222 ماجدة أحمد,معمومات عبر وسائل اإلعبلم والمصادر الجماىيرية لممعمومات )
أن عناصر اتصاالت الكممة المنطوقة تتكون من ( 12ص: 1225) سيرين دمحم(. وأضافت 55

 .المتحدثون والمواضيع واألدوات والمشاركة في الكبلم

 :مكممة المنطوقة عدة أبعاد تتمثل فيول

ويعرف بأنو محتوي أو التعبير عن الكممة المنطوقة بأسموب  مضمون الكممة المنطوقة: أولا 
المناقشة والحوار بين األفراد بعضيم بعض أو األفراد وأصحاب المشاريع االستثمارية 

(Goyette et al. 2010: p11). 

 Khareوىي تمثل موقفًا إيجابيًا تجاه المنتج بعد استخدامو ) الكممة المنطوقة اإليجابية :ثانياا 
et al. 2011: 114( ويشير ،)Martin & Lueg, (2011:p2  أن مصادر الكممة

المنطوقة اإليجابية تكمن في المصدر الجدير بالثقة، والمصدر الخبير، المصدر ذات التجربة، 
 .الدليل

وىي بمثابة استياء نحو الخدمات أو المنتج المقدم؛ وليا تأثير  ة المنطوقة السمبيةالكمم: ثالثاا 
 .(Lim& Chang. 2011: p19أكبر في صنع القرار عن الكممة المنطوقة اإليجابية )

 وىي درجة فعالية تأثير الكممة المنطوقة في قرارات اآلخرين. حساسية الكممة المنطوقة :رابعاا 

تقديم أن لمكممة المنطوقة عده أبعاد تتمثل في  (322ص: 1225داليا دمحم )وأضافت 
والباحثون نحو  .وىم األفراد الذين يقدمون نصائح ألصدقائيم بشأن منتج ما اآلراء "قيادة الرأي":
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وىم الذين يطمبون النصائح والمعمومات من أصدقائيم عند رغبتيم في صنع واتخاذ  المعمومات:
 .قرار بالشراء

وىم األفراد الذين لدييم الرغبة في إرسال ما يصل إلييم من رسائل  وسموك تناقل الرسائل:
أبعاد الكممة ( 75 ص :1228)عائشة بو عامر ودمحم السعيد إلى أصدقائيم. كما أجممت 

 في المنطوقة

كيل وىو أىم بعد لمكممة المنطوقة لما ليا من دور ىام في تش أولا: مصداقية الكممة المنطوقة
 .المواقف المبنية عمي الثقة من مصدر المعمومات

التي يتمقاىا المستيمك من مصادر الكممة  .وتعني كمية المعمومات ثانيا: كثافة الكممة المنطوقة
 .المنطوقة سواء األصدقاء أو األسرة

وتعني جودة المعمومات التي توفرىا وتقاس بمدى صحتيا ومدي  ثالثاا: جودة الكممة المنطوقة
 .توفرىا

وتتمثل في مصدر الكممة المنطوقة الذي يتم االستعانة بو لمحصول  رابعاا: خبرة الكممة المنطوقة
 عمي المعمومات الدقيقة.

عمي تأثير مصداقية الرسالة التي تقوم بيا   Wu & Wang (2011: p448)وأكد
الكممة المنطوقة؛ حيث تبين تأثيرىا اإليجابي والمباشر عمي اتجاىات المستيمك في اختيار 

أن مستوي مصداقية الكممة  Cheung & Lee (2012:p 218)وتشير نتائج دراسة  .المنتج
و نحو مشروع معين أو منتج المنطوقة المرتفع يقمل من المخاطر المدركة وُيحسن من التوج

أن التوصيات االجتماعية التي تصدر من اآلخرين  Lin& Foster (2013)معين. وأوضح 
)الكممة المنطوقة( كمصدر ميم لممعمومات أكثر مصداقية وأوسع قبواًل؛ وتيدف إلي زيادة الوعي 

 بالمشاريع المختمفة وتحفيز المستيمك عمي شراء منتجات معينة.

لكممة المنطوقة أصحاب المشاريع والمؤسسات والمستثمرين في تسريع عممية كما تساعد ا
اتخاذ القرار ونشر المعمومات والتقميل من المخاطر الشرائية، وبناء عبلقات متينو مع 
المستيمكين، الحفاظ عمي سمعة المؤسسة وتقميل الجيد والوقت والمال لتسريع عممية انتشار 

 .مة مثل الثقة والثبات، وتساعد أيًضا في جذب مستيمكين جددالمنتجات، توسيع خصائص العبل
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ومن الممكن أن تسبب الكممة المنطوقة تيديدًا حقيقيًا لممؤسسة إذا كانت الكممة سمبية 
 Abranters (2013: p1061)(. وىذا ما أكدتو دراسة 25 ص :1225أمينة طريف, )

( مميون 1.54مفة ينفقون أكثر من )والتي توصمت إلي أن الشركات وأصحاب المشاريع المخت
( مميون 119م(؛ وتزايدت لتصبح )2008دوالر عمى األنشطة التسويقية لمكممة المنطوقة عام )

( مميون دوالر. وبالتالي زاد 140م( إلى )2014م(، وقد تصل في عام )2011دوالر عام )
ع وبدون تكمفة؛ وتطورت االىتمام بالكممة المنقولة كأداة اتصال لتبادل المعمومات بشكل أسر 

الكممة المنطوقة من الفم إلى الكممة المنطوقة إلكترونيًا عبر وسائل التواصل االجتماعي 
(Ahrens, 2013: p1034). 

وعميو يدرك أصحاب المشاريع والمنظمات أىمية الدور الذي تمعبو الكممة المنطوقة كأحد 
وزيادة المبيعات عن طريق نشر المعمومات أساليب االتصال في التأثير عمي سموك المستيمك، 

واالخبار بين األفراد. كما أن عممية االتصال بين البشر عممية أساسية نفيم من خبلليا البيئة 
 :Sernovitz et al. 2015المحيطة بنا؛ فالفرد ىو المحور األساسي لعممية االتصال )

p21.) 

لمكممة المنطوقة دور في تكوين ( أن 261 ص:1226) مدني سوار الدىبوأكدت دراسة 
المعرفة بالمؤسسات والمشاريع المختمفة وما تقدمة من منتجات، وبناء التوقعات واإلدراكات 
وتشكيل المواقف وتغييرىا، وتكوين النوايا السموكية، وأثبتت أيًضا أن لمكممة المنطوقة دور أقوي 

داقية العالية والتفاعل الشخصي ؛ ويعزي ذلك لدرجة المصبسبعو أضعافمن اإلعبلن المطبوع 
 .بين المستيمكين

ونظرًا لما شيدتو اآلونة األخيرة من أىمية بالغة ودور فعال لممشروعات الصغيرة في توفير 
فرص عمل لؤلفراد إلى جانب دورىا في االستثمار ورفع معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 

(. وُتشير اإلحصاءات إلى أن المشروعات Headd, 2003: p2في الدول المتقدمة والنامية )
سيد كاسب وجمال %( من مجموع المؤسسات العاممة في معظم دول العالم )98الصغيرة تمثل )

  .(5 ص :1227، كمال الدين



 

- 165 - 
  1212 يناير –(22مسمسل العدد ) –األ,لالعدد  –السادسالمجمد 

 النوعيةمجمة دراسات وبحوث التربية 

فالمشاريع الصغيرة تحتل أىمية بالغة في اقتصاديات المجتمع كافة؛ واقتصاديات األسرة 
في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في معظم دول بصفة خاصة، حيث تمعب دور فعال 

العالم؛ لدورىا الفعال في تشغيل العمالة لما توفره من فرص عمل واسعة نظرًا لصغر رأس المال 
مفيدة دمحم, المستثمر ومن ثم المساىمة في والدة مشاريع جديدة تدعم النمو االقتصادي )

 (. 58ص: 1228

ة بعدة خصائص كما يمي: صغر حجميا، تجمع بين اإلدارة وتمتاز المشروعات الصغير 
والممكية، اإلدارة فييا مستقمة، ال تحتاج لتمويل كبير، قمو عدد العاممين فييا، تتميز بنطاق 
جغرافي محدود نسبيًا، ُتقدم السمع والخدمات لممجتمع المحمي مباشرة، تعتمد عمى تكنولوجيا 

 (.9 ص :1226)بالل خمف,  البتكاربسيطة، تمتاز بارتفاع قدرتيا عمى ا

خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة فيما ( 155 ص :1227أميرة دمحم ) كما أوضحت
يمي: صاحب المشروع ىو مديره، يعتمد عمى مصادر تمويل داخمية، ُتقام في بيئة محمية 

ياد عفانة وقاسم ج لبلستفادة من خاماتيا وغالبًا ما تخدم البيئة المحمية التي تقام فييا. وأضافت
أن المشروعات الصغيرة ال تحتاج إلى بنية تحتية ذات حجم ( 121 ص :1222أبو عيد, )

أن لممشروعات  (9 ص :1227سيد كاسب وجمال كمال الدين وآخرون )كبير. وأوضح 
( عامل، وأن المديرون ىم 15: 5الصغيرة خصائص تتمثل في عدد عمالة يتراوح ما بين )

لممكية لفرد أو مجموعة صغيرة، ويمارس المشروع عممة في منطقة محمية، أصحاب المشروع، وا
 ويتسم المشروع بصغر حجم ومحدودية النشاط. 

خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة  (12 ص :1225قمر المممي )وأيًضا أجممت 
البتكار، في ما يمي: انخفاض التكاليف الرأسمالية البلزمة لمبدء بالمشروع، القابمية لئلبداع وا

من المنتجات المبتكرة والجديدة ترجع إلي  %(51أن ) ىإل( 12ص :1221دمحم ىيكل )وأشار 
 أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتيدف  مشروعات إنتاجية )صناعية(وكذلك تنقسم المشروعات الصغيرة إلى أربعة أقسام: 
ومشروعات لتحويل المواد الخام إلي منتج وىي توفر قيمة مضافة مما ُيزيد من قيمة المخرجات، 

تيدف لتقديم خدمة لصالح اآلخرين مقابل أجر مثل خدمات المواصبلت والسياحة  خدمية



 

- 166 - 
  1212 يناير –(22مسمسل العدد ) –األ,لالعدد  –السادسالمجمد 

 النوعيةمجمة دراسات وبحوث التربية 

وأساسيا شراء وبيع وتوزيع السمع من أجل إعادة  ومشروعات تجاريةواإلصبلح والتنظيف، 
وىي مجموعة األنشطة  ومشروعات زراعيةالربح مثل تجار الجممة والتجزئة، استثمار 

 ص :1226دمحم بن سعيد وخالد بن عبد هللا, االستثمارية الزراعية لتحقيق عائد اقتصادي )
229-252.) 

 كما تختمف أنواع المشروعات الصغيرة باختبلف المعايير المستخدمة في التصنيف

؛ وُتقام ىذه المشروعات بالمنزل مشروعات عائمية: من حيث طبيعتياأولا: المشروعات الصغيرة 
ومشروعات وتستخدم األيدي العاممة العائمية وتتنج منتجات تقميدية بكميات محدودة غالًبا، 

؛ تعتمد أيضًا عمي األيدي العاممة العائمية كما يمكن االعتماد عمي العامل األجير تقميدية
نزل كورشة صغيرة وتعتمد عمي األدوات اليدوية البسيطة وُتقام في محل مستقل عن الم

؛ وتتميز بأنيا تأخذ بفنون اإلنتاج الحديثة ومشروعات متطورة وشبة متطورةلتنفيذىا، 
 .(21ص :1227فضيمة فني, كالتوسع في رأس المال وتنظيم العمل )

؛ تجمع بين ةمشروعات غير مصنع: ثانياا: المشروعات الصغيرة من حيث أسموب تنظيم العمل
نظام اإلنتاج العائمي والحرفي فيو نشاط يدوي يصنع بموجبو سمًعا ومنتجات حسب 

؛ تعتمد عمي تقسيم العمل وتعقيد عممية اإلنتاج ومشروعات مصنعةاحتياجات المستيمكين، 
 .واستخدام األساليب الحديثة في التصنيع

عة: المشروعات المنتجة لمسمع المشروعات الصغيرة من حيث طبيعة المنتجات المصن :ثالثاا
كالمنتجات الغذائية والمنتجات الجمدية والكيميائية والصناعات  الستيالكية والوسيطة:

الفبلحية وصناعة الورق فيي تعتمد عمي تقنيات إنتاج بسيطة ويد عاممة كثيفة، 
مال  مؤىمة ورأسالمشروعات المنتجة لسمع التجييز؛ وتتطمب تكنولوجيا مركبة ويد عاممة 

كبير مثل تصنيع بعض المعدات واألدوات بالبمدان الصناعية أما في البمدان النامية فتتكفل ىذه 
 .(32-32ص: 1225قمر المممي, المشاريع بتصميح وتركيب اآلالت والمعدات )

تتمثل في معيار معايير كمية  وأيًضا اختمفت معايير تصنيف المشاريع الصغيرة إلى
المال ومعيار حجم أو قيمة المبيعات ومعيار مستوي التكنولوجيا المستخدم، العمالة ومعيار رأس 

)عبدالمجيد  فتتمثل في المعيار القانوني والمعيار التنظيمي والمعيار التقنيالمعايير النوعية  أما
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( المعايير الوصفية 22ص :1225رامي زيدان ) وأضاف(. 19ص ,1221, مصطفي
النوعية لممشروعات من حيث تمركز ممكية المشروع بيد  وتعتمد عمى الخصائص)الوظيفية( 

عدد محد من األفراد، احتياجاتو من خدمات البنية األساسية متواضعة، يعتمد عمى الموارد 
 المحمية، يحتاج لمستوي متواضع من اإلدارة والتنظيم.

اوية في وظير في العقود األخيرة اتجاىًا عالميًا يري أن المشروعات الصغيرة ىي حجر الز 
تحقيق التنمية االقتصادية فيي ترتبط مباشرة بالسوق وتعرف احتياجات ورغبات المستيمكين 
وتدرس كيفية تمبيتيا، وُتعد المشروعات الصغيرة أيضًا أىم آليات التطور التقني من حيث قدرتيا 

رة ففي عمي تطوير وتحديث عمميات اإلنتاج بشكل أسرع وبتكمفة أقل مقارنو بالمشروعات الكبي
%( 94%( من االبتكارات والطور التقني إلي المشاريع الصغيرة والتي تمثل )50اليابان يعزي )

من إجمالي المشروعات في االقتصاد الياباني، وتساىم أيضا المشروعات الصغيرة في دعم 
وتنمية الصادرات مما ُيزيد من التدفقات النقدية وُتعد الوسيمة األفضل لمواجيو التحديات 

لمفروضة عمي االقتصاد العالمي، كما تعمل عمي تحقيق االستقرار والتوزيع المتوازن لمسكان ا
. كما تساىم المشروعات (15 -13ص: 1225)قمر المممي, ويقمل من اليجرة الداخمية 

الصغيرة والمتوسطة بنسب متفاوتة في الناتج المحمي اإلجمالي في الدول العربية تتراوح ما بين 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ة؛ وتسجل مصر أعمي مستوي لمساىم%(82 % إلي11.3)

ثم اإلمارات بنسبة  %(73( يمييا تونس بنسبة )%82في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة )
 .(21 ص :1229)صندوق النقد الدولي,  %(29)

ساىمة باإلضافة إلي ذلك فالمشروعات الصغيرة ليا أىمية اجتماعية أيًضا تتمثل في الم
 ص :1222رامي زيدان, ) بشكل فعال في توفير فرص عمل وتساىم في حل مشكمة البطالة

( من فرص العمل؛ ويدخل %75حيث توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي )(؛ 31
( مشروع جديد سنويًا؛ وتضع الدولة ىذا القطاع ضمن ألف 22السوق المصري ما يقرب من )

المركز المصري لدراسات ) 1232ي الفترة القادمة وفقًا الستراتيجية مصر أولوية محاور التنمية ف
كما أنيا تنمي القدرات الذاتية لمفرد وتشجعيم عمي القيام  .(21 ص :1228السياسات العامة, 

بخدمات وأنشطة جديدة تتناسب مع احتياجات االقتصاد الحديث، وتؤدي إلي تحقيق مجتمعات 
روعات الصغيرة والتقميدية )المشروعات المنزلية، الريفية واليدوية، متطورة من خبلل تحول المش
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والمشروعات البيئية( إلي مشروعات تستخدم أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتساىم أيًضا في تدعيم 
دور المرأة وخصوصًا المرأة الريفية حيث تستوعب عمالة نسائية في الكثير من األعمال كصناعو 

التطريز والتريكو ومشروعات األسر المنتجة مما يدعم مشاركة المرأة في المبلبس الجاىزة و 
 (.232 -232ص: 1227)أيمن عمر,  النشاط االقتصادي

وبشكل عام تعتبر المشروعات الصغيرة العمود الفقري ألي اقتصاد وطني، وىذا ما أكدتو 
فالمشروعات الصغيرة تساىم في تنمية المجتمع  (63ص: 1225لنا أحمد )نتائج دراسة 

%( من مجموع 98%(. كما أنيا تمثل أكثر من )76.67المحمي عمى المستوي المتوسط بنسبة )
%( من الناتج القومي اإلجمالي 34المؤسسات العاممة في معظم دول العالم، وتسيم في )

 ص,1222ة جميل: )عود %( من إجمالي فرص العمل المتاحة58األمريكي؛ وتوفير )
2283.) 

-سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة-لذا تسعي المنظمات وأصحاب المشاريع 
الستخدام أيو وسائل متاحة أماميا سواء كانت شخصية أو غير شخصية لتكوين سمعة طيبة 
عنيا، ومن بين ىذه الوسائل الموصمة لممعمومات الكممة المنطوقة، والتي تعتبر أكثر األدوات 
مصداقية لؤلفراد. ويعتمد نجاح أي مشروع أو منظمة في تقديم الخدمات أو المنتجات عمى 
الجودة العالية؛ والذي بدوره لو أثر فعال في معدالت االحتفاظ بالعمبلء في المستقبل والحد من 

 (.361: 1221طمعت أسعد, اآلثار السمبية لمكممة المنطوقة بيا )

لكشف عن العبلقة بين تأثير الكممة المنطوقة ودوافع في ا مشكمة البحث الحاليتتضح 
إدارة المشروعات الصغيرة لدي عينة من أفراد األسرة الذين يمتمكون مشاريع صغيرة، وذلك من 

 خبلل اإلجابة عمى االسئمة التالية:

جودة الكممة  -ما طبيعة العبلقة بين الكممة المنطوقة بمحورييا )مصداقية الكممة المنطوقة -1
الدوافع  -طوقة( ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة لدييم بمحورييا )الدوافع االجتماعية المن

 االقتصادية( لعينة من أفراد األسرة الذين يمتمكون مشاريع صغيرة بمحافظة الدقيمية؟
الدوافع  -ىل تختمف مستويات دوافع إدارة المشروعات الصغيرة )الدوافع االجتماعية -2

عرض منتجات المشروع الصغير عبر مواقع  -مكان السكن -ــ )الجنساالقتصادية( تبعًا ل
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جودة  -التواصل االجتماعي( باختبلف مستويات الكممة المنطوقة )مصداقية الكممة المنطوقة
 الكممة المنطوقة(؟

الدوافع  -ىل تختمف مستويات دوافع إدارة المشروعات الصغيرة )الدوافع االجتماعية -3
نوع  -عدد أفراد األسرة -الدخل الشيري  -المستوي التعميمي -)العمراالقتصادية( تبعًا لـ 

 -عمر المشروع( باختبلف مستويات الكممة المنطوقة )مصداقية الكممة المنطوقة -المشروع
 جودة الكممة المنطوقة(؟ 

المتغيرات الديمغرافية  -ىل تختمف نسب مشاركة المتغيرات المستقمة )الكممة المنطوقة -4
فسير المتغير التابع )دوافع إدارة المشروعات الصغيرة ككل( تبعًا ألوزان لمبحث( في ت

 معامبلت االنحدار ودرجة االرتباط؟

 أىداف البحث:

اليدف الرئيسي من ىذا البحث دراسة طبيعة العبلقة بين تأثير الكممة المنطوقة كأحد 
وقة( ودوافع إدارة جودة الكممة المنط -استراتيجيات الترويج )مصداقية الكممة المنطوقة

الدوافع االقتصادية( لعينة من أفراد األسرة الذين  -المشروعات الصغيرة )الدوافع االجتماعية
 يمتمكون مشاريع صغيرة بمحافظة الدقيمية. وذلك من خبلل تحقيق األىداف الفرعية التالية: 

 تحديد مستوي التأثر بالكممة المنطوقة لعينة البحث. -1
 إدارة المشروعات الصغيرة لعينة البحث.تحديد مستوي دوافع  -2
 -المستوي التعميمي -دراسة العبلقة بين بعض الخصائص الشخصية لعينة البحث )العمر -3

الدخل الشيري( والكممة المنطوقة بمحورييا، ومستوي دوافع إدارة  -عدد أفراد األسرة
 المشروعات الصغيرة بمحورييا.

وقة بمحورييا ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة الكشف عن نوع العبلقة بين الكممة المنط -4
 بمحورييا.

تحميل طبيعة الفروق بين عينة البحث في التأثر بالكممة المنطوقة ودوافع إدارة المشروعات  -5
عرض منتجات المشروع الصغير عبر مواقع  -مكان السكن -الصغيرة تبعًا لـــ )الجنس

 التواصل االجتماعي(.
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نة البحث في التأثر بالكممة المنطوقة ودوافع إدارة المشروعات دراسة االختبلفات بين عي -6
نوع  -عدد أفراد األسرة -الدخل الشيري  -المستوي التعميمي -الصغيرة تبعًا لـــ )العمر

 عمر المشروع(. -المشروع
تحديد نسب مشاركة المتغيرات المستقمة )الكممة المنطوقة( في تفسير المتغير التابع )دوافع  -7

 مشروعات الصغيرة ككل( تبعًا ألوزان معامبلت االنحدار ودرجة االرتباط.إدارة ال

 أىمية البحث:

في ظل التطور التكنولوجي اليائل وتنوع استراتيجيات الترويج والتسويق لممشروعات 
المختمفة عمى اختبلف حجميا ونوعيا تظل الكممة المنطوقة أحد المفاىيم الفعالة التي يعتمد 

ي نقل تجاربيم وردود أفعاليم، وتمعب دورًا مؤثرًا عمي سموك األفراد وعمى السموك عمييا األفراد ف
 الشرائي، لذا فأىمية البحث تنقسم إلي:

 أولا: أىمية البحث النظرية في مجال التخصص:

 إلقاء الضوء عمى الدور اليام والمتنامي لمكممة المنطوقة التي يقوم بيا األفراد. -1
الكممة المنطوقة لمجماعات المرجعية عمى إدارة وتنمية المشروعات التعرف عمى قوة تأثير  -2

 الصغيرة.
إلقاء الضوء عمى أن الكممة المنطوقة ىي بمثابة إعبلن متحرك لؤلنشطة والمشروعات التي  -3

 يقوم بيا األفراد.
ُيفيد في مساعدة األفراد عمى معرفة المشكبلت والعقبات التي تواجييم أثناء التعامل مع  -4

 ة أو المنتج المقدم.الخدم
من أول الدراسات التي تناولت الكممة المنطوقة  -عمي حد عمم الباحثة -يعتبر ىذا البحث -5

 والمشروعات الصغيرة معًا.
يفتح مجاالت عديدة لمباحثين لفيم أفضل لمدور الذي يمكن أن يمعبو المستيمك عندما يتفاعل  -6

 مع المنظمة أو المشروعات التجارية المختمفة.

 ياا: أىمية البحث التطبيقية في مجال خدمة المجتمع: ثان
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إلقاء الضوء عمى تأثير الكممة المنطوقة في تشجيع األفراد عمي إدارة وتطوير المشروعات  -1
 الصغيرة.

 إلقاء الضوء عمى ضرورة االىتمام بمعايير الجودة عند إدارة المشروعات الصغيرة. -2
والجماعات المرجعية في مساعدة اآلخرين لبناء صورة يفيد في التركيز عمي دور األفراد  -3

دارتيا.  إيجابية عن المشروعات التي يرغبون في تنفيذىا وا 
تقديم مقترحات ألصحاب المشروعات الصغيرة لحل المشكبلت التي تواجييم من خبلل  -4

 التركيز عمى كيفية االىتمام بالعميل )األفراد(.

 فروض البحث:

صائيًا بين متوسطات درجات الكممة المنطوقة )مصداقية الكممة يوجد ارتباط موجب دال اح -1
 -جودة الكممة المنطوقة( ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة )الدوافع االجتماعية -المنطوقة

 الدوافع االقتصادية( لعينة من أفراد األسرة الذين يمتمكون مشاريع صغيرة بمحافظة الدقيمية.
متوسطات درجات عينة الدراسة في كّل من الكممة المنطوقة توجد فروق دالة احصائيًا بين  -2

 -مكان السكن -كأحد استراتيجيات الترويج ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لـــ )الجنس
 عرض منتجات المشروع الصغير عبر مواقع التواصل االجتماعي(.

من الكممة المنطوقة  يوجد تباين دال احصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة في كلّ  -3
الدخل  -كأحد استراتيجيات الترويج ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لــــــــ )العمر

 عمر المشروع(. -نوع المشروع -عدد أفراد األسرة -الشيري 
جودة الكممة المنطوقة(  -تختمف نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة )مصداقية الكممة المنطوقة -4

التابع )دوافع إدارة المشروعات الصغيرة ككل( طبقًا ألوزان معامبلت االنحدار مع المتغير 
 ودرجة االرتباط مع المتغير التابع.

 األسموب البحثي:

 :أولا: مصطمحات البحث والمفاىيم اإلجرائية

ىي نمط شكمي من االتصال بين األطراف )غير اإلعبلن التجاري( التي الكممة المنطوقة: 
 (.Lim& Chung, 2011: 18المنتجات والخدمات كمصدر لممعمومات ) تتعمق بتقييم
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بأنيا مواقف سواء كانت إيجابية أو سمبية ينقميا األفراد  الكممة المنطوقة إجرائياا وُتعرف 
 لبعضيم البعض تجاه خدمة أو منتج ما يقدمو شخص أو منظمة.

جودة الكممة  -)مصداقية الكممة المنطوقة وتشمل الكممة المنطوقة في ىذا البحث محورين:
 المنطوقة(: 

  :بأنيا تطابق آراء العمبلء عن المشروع الصغير مع  إجرائياا ُتعرف مصداقية الكممة المنطوقة
 جودة المنتجات والخدمات التي يقدميا؛ مما يمنح المشروع الصغير الثقة والدعم البلزم.

 بأنيا توافر وصحة المعمومات التي يقدميا العمبلء عن  إجرائياا : ُتعرف جودة الكممة المنطوقة
 المشروع الصغير.

: ىي المشروعات اإلنتاجية الفردية التي يقوم بيا الفرد لتحقيق النمو المشروعات الصغيرة
 (.157: 1227أميرة دمحم, االقتصادي واألمن االجتماعي لو وألسرتو ومجتمعو )

بأنيا أنشطة يقوم بيا الفرد من أجل استثمار وزيادة  إجرائياا  المشروعات الصغيرةوتعرف 
 ما يمتمكو من رأس مال وأيًضا تطوير مياراتو الشخصية وتحسين مكانتو االجتماعية.

بأنيا المحفزات االجتماعية واالقتصادية  إجرائياا : تعرف دوافع إدارة المشروعات الصغيرة
تجات التي يقدمونيا من خبلل مشروعيم التي تساعد األفراد عمي تحسين مستوي الخدمة والمن

 الصغير.

 وتشمل دوافع إدارة المشروعات الصغيرة في ىذا البحث محورين ىما:

  :بأنيا األسباب والمحفزات التي تشجع  إجرائياا ُيعرف الدوافع الجتماعية لممشروعات الصغيرة
مسئولية والتعاون وتنمية األفراد عمي إدارة وتطوير المشروعات الصغيرة كالثقة بالنفس وتحمل ال

 مفيوم الذات واإلبداع واالبتكار؛ مما ُيزيد من األىمية االجتماعية لمفرد داخل مجتمعو.
  :بأنيا المحفزات والقوة التي يتزود بيا  إجرائياا ُيعرف الدوافع القتصادية لممشروعات الصغيرة

عيشة ومستوي التعميم األفراد عند إدارة وتطوير مشروعيم الصغير مثل تحسين مستوي الم
 وتقميل نسبة البطالة واالدخار وزيادة اإلنتاجية.

 ثانيا: منيج البحث: 
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تتبع الدراسة المنيج الوصفي )التحميمي(، وىو من أساليب البحث التي تدرس الظاىرة 
دراسة كيفية توضح خصائصيا ودراسة كمية توضح حجميا وتغيراتيا ودرجات ارتباطيا مع 

 (.122: 1228دلل القاضي ومحمود البياتي, )الظواىر األخرى 

 حدود البحث: 

 يتحدد البحث فيما يمي:

 ( من أفراد األسر الذين يمتمكون مشاريع 139: تكونت عينة البحث من )الحدود البشرية
صغيرة في كّل من الريف والحضر من مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة بمحافظة 

بطريقة صدفيو غرضيو. كما تم االلتزام بالمبادئ التوجييية األخبلقية الدقيمية، وتم اختيارىم 
 أثناء إجراء البحث، وتم الحصول عمى تصريح من اإلدارة المعنية في جامعة المنصورة.

 تم التطبيق الميداني في ريف وحضر محافظة الدقيمية، من مدينة الحدود المكانية :
 -بدواي -ري التابعة ليم )ميت بدر خميسمنية النصر( وبعض الق -شربين -)المنصورة
 ميت تمامة(. -الصبرية -السعدية

 4مارس:  10: تم التطبيق الميداني ألدوات البحث في صورتيا النيائية من الحدود الزمنية 
 ( دقيقة.15م، وكان متوسط ممئ أداة الدراسة )2020إبريل 

عداد وتقنين أدوات البحث:  رابعاا: بناء وا 

 )إعداد الباحثة(: تكونت أدوات البحث مما يمي:أدوات البحث 

 استمارة البيانات األولية العامة. -1
استبيان تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج بمحورييا )مصداقية الكممة  -2

 جودة الكممة المنطوقة(. -المنطوقة
 الدوافع االقتصادية(. -استبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا )الدوافع االجتماعية -3

  أولا: استمارة البيانات األولية:

تم إعداد استمارة البيانات العامة األولية الخاصة بأفراد العينة؛ وذلك بيدف الحصول عمي 
معمومات تفيد في تحديد خصائص المبحوثين، وتم صياغة عبارات االستبيان بصيغة المخاطب، 

 الية:واشتممت االستمارة عمي البيانات الت
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 أنثي(. -: )ذكرالجنس -

 حضر(. -: )ريفمكان السكن -

 ال(. -: )نعمعرض منتجات مشروعي الصغير عبر مواقع التواصل الجتماعي -

 سنو فأكثر(. 51 -سنو 50: 41من  -سنو 40: 31من  -سنو 30: 20: )من العمر -

 سنوات فأكثر(. 4 -سنوات 4: 2من  -سنو 2: 1من  -: )سنو أو أقلعمر المشروع

 أفراد فأكثر(. 5 -أفراد 4 -أفراد 3 -: )فردينعدد أفراد األسرة -

أدوات  -مبلبس -أطعمة ومشروبات -مستحضرات تجميل -: )إكسسواراتنوع المشروع -
 أخري تذكر(. -مطبخ

 -حاصل عمي االبتدائية -يقرأ ويكتب -: )أميالمستوي التعميمي لصاحب المشروع الصغير -
مرحمة  -مرحمة الماجستير -تعميم جامعي -عمي الثانويةحاصل  -حاصل عمي اإلعدادية

 مرتفع(. -متوسط -الدكتوراه(. وقد قسمت إلي ثبلث مستويات )منخفض

( مستوي 2000إلي أقل من 1200من  -1200)أقل من  الدخل الشيري بالجنية المصري: -
( مستوي 4000إلي أقل من  3000من  -3000إلي أقل من  2000)من  -منخفض
 جنية فأكثر( مستوي مرتفع. 4000) -متوسط

 ثانياا: استبيان تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج:

ىدف ىذا االستبيان إلي وجود أداة لقياس مستوي تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات 
أولي مكون من الترويج لدي عينة من أفراد األسرة الممتمكين لمشروع صغير؛ وتم إعداد استبيان 

جودة الكممة  -( عبارة خبرية اشتممت عمي محورين ىما )مصداقية الكممة المنطوقة43)
 المنطوقة(.

: ويعني أن المعمومات المتداولة عن المشروع الصغير محور مصداقية الكممة المنطوقة -
ثقة  صحيحة ودقيقة وتتوافق مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وتساعد عمي بناء وتعزيز

( عبارة، وفيما يمي بعض 20العمبلء الجدد وُتزيد من مصداقية المشروع، واشتمل عمي )
العبارات: المعمومات التي يتداوليا عمبلئي عن مشروعي الصغير غير صحيحة، يفاضل 
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العمبلء بين ما يسمعونو عن مشروعي الصغير وبين تجربتيم الفعمية لممنتجات والخدمات 
أجد أن الكممة المنطوقة أسموب جيد ُيزيد من مصداقية مشروعي الصغير  التي قاموا بشرائيا،

 .بشكل سريع
تساعد آراء عمبلئي عمى بناء وتعزيز ثقة العمبلء الجدد تجاه مشروعي الصغير، أتحقق 
من المعمومات التي يتناقميا العمبلء عن مشروعي الصغير عند تقديم المنتجات والخدمات 

مشروعي الصغير من خبلل آراء وخبرات العمبلء، أىتم بجودة منتجات  المختمفة، أستطيع تطوير
مشروعي الصغير لجذب عمبلء أكثر، أحرص عمي أن يكتب عمبلئي تجربتيم عن منتجاتي 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، أستطيع التغمب عمي عيوب مشروعي الصغير من خبلل آراء 

أو إلكترونية، الكممة المنطوقة التي يتداوليا وتعميقات عمبلئي سواء أكانت تعميقات شفوية 
العمبلء تعكس بالفعل مميزات وعيوب مشروعي الصغير، عادة ال أىتم بما يقولو عمبلئي عبر 
مواقع التواصل االجتماعي عن مشروعي الصغير، التنوع في الخدمات والمنتجات يدفع عمبلئي 

 لمتحدث عن مشروعي الصغير بكثرة.

: ويعني توافر وصحة ودقة المعمومات المتداولة عن المشروع المنطوقةمحور جودة الكممة  -
يجابية لممشروع الصغير، واشتمل عمي ) ( 23الصغير مما يساعد عمي تكوين صورة جيدة وا 

عبارة، وفيما يمي بعض العبارات التي تعكس ىذا المحور: يوصي عمبلئي أصدقائيم 
المعمومات التي يتناقميا العمبلء عن مشروعي بمشروعي الصغير لتمبية احتياجاتو، أتحقق من 

الصغير عند تقديم المنتجات والخدمات المختمفة، أىتم بعمبلئي جيدًا حتى أحصل عمى كممة 
 .منطوقة إيجابية عن مشروعي الصغير

تعمل الكممة المنطوقة اإليجابية عمي زيادة الطمب عمي منتجات وخدمات مشروعي الصغير،  -
ة جودة المنتجات والخدمات التي يقدميا مشروعي الصغير، تساىم آراء تعكس الكممة المنطوق

يجابية عن مشروعي الصغير، أتفاعل مع عمبلئي حول  العمبلء في بناء صورة جيدة وا 
المنتجات مشروعي الصغير عبر مواقع التواصل االجتماعي، توفر آراء وتعميقات عمبلئي 

ن، أسمح لعمبلئي بإضافة اصدقائيم وأقاربيم المعمومات البلزمة عن مشروعي الصغير لآلخري
إلي جروب الواتس آب الخاص بمشروعي الصغير، أقوم بحظر العمبلء الذين يتكممون بسمبية 
عن مشروعي الصغير من الجروبات اإللكترونية، تقدم آراء العمبلء نصائح جيدة لتحسين 
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لمشروعي الصغير، الكممة مشروعي الصغير، أحاول االحتفاظ بالعمبلء الذين يضيفون قيمة 
المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج تيدف إلى تحقيق أىداف مشروعي الصغير، نشر الكممة 
 المنطوقة بين األقارب واألصدقاء يوضح الخدمات والمنتجات التي يقدميا مشروعي الصغير.

 الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج: تأثير صدق استبيان 
 ق الداخمي:صدق التسا  -2

تم حساب الصدق من خبلل حساب معامل ارتباط بيرسون بين عبارات كل محور 
 (:2بجدول ) لبلستبيان والدرجة الكمية لو، كما ىو موضح

 

معامل ارتباط بيرسون لعبارات محاور تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات  :(2جدول )
 الترويج والدرجة الكمية لممحور

 جودة الكممة المنطوقة الكممة المنطوقةمصداقية 

 الرتباط م الرتباط م الرتباط م الرتباط م

2 2.169** 23 2.219** 2 2.297* 23 2.322** 

1 2.393** 22 2.222** 1 2.111** 22 2.172** 

3 2.312** 25 2.262** 3 2.372** 25 2.137** 

2 2.218** 26 2.158** 2 2.168** 26 2.122* 

5 2.528** 27 2.326** 5 2.366** 27 2.296* 

6 2.278** 28 2.155** 6 2.318** 28 2.278* 

7 2.282** 29 2.116** 7 2.352** 29 2.323** 

8 2.233** 12 2.366* 8 2.358** 12 2.322** 

9 2.377**   9 2.322** 12 2.199** 

22 2.522**   22 2.192** 11 2.363** 

22 2.572**   22 2.127* 13 2.127* 

21 2.326**   21 2.139**   
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 0.05)*( دالة عند        0.01)**( دالة عند 

 

وجود ارتباط موجب بين محوري استبيان الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات  (2يوضح جدول )
 الترويج والدرجة الكمية، وبذلك نجد أن االستبيان صادق في قياس المتغيرات الخاصة بو.

( من الخبراء واألساتذة المتخصصين 5: تم عرض عبارات االستبيان عمي )المحكمينصدق  -2
في مجال إدارة المنزل بكمية التربية النوعية وكميات االقتصاد المنزلي، وتم تعديل بعض 

 العبارات بناءًا عمي توجييات سيادتيم.
 الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج: تأثير ثبات استبيان 

حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرو نباخ لكل محور عمي حده ولمدرجة الكمية تم 
 (: 1بجدول )لبلستبيان بمحوريو. كما ىو 

 

معامل ثبات ألفا كرو نباخ لستبيان تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات  :(1جدول )
 الترويج بمحورييا

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 0.701 20 مصداقية الكممة المنطوقة محور

 0.466 23 محور جودة الكممة المنطوقة

 0.684 43 الدرجة الكمية

أن معامل ألفا الستبيان تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات ( 1يوضح جدول )
 ( وتعتبر ىذه القيمة مرتفعة، وتؤكد ثبات االستبيان.0.684الترويج )الدرجة الكمية( ىو )

( عبارة تتضمن 43من خبلل ما سبق أصبح االستبيان في صورتو النيائية يتكون من )
( عبارة، والثاني: محور جودة 20محورين األول: محور مصداقية الكممة المنطوقة ويتضمن )

( عبارة، وحددت استجابات العينة عمي ىذه العبارات وفق ثبلثة 23الكممة المنطوقة ويتضمن )
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( لمعبارات اإليجابية، 1 -2 -3غير موافق( وعمي مقياس متصل ) -أحياناً  -اختيارات )موافق
 (.2ممحق )( لمعبارات السمبية، 3 -2 -1وعمي مقياس )

ويمكن تقسيم درجات استبيان تأثير الكممة المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج إلي ثبلث 
 (: 3بجدول ) مستويات، كما

 نطوقة كأحد استراتيجيات الترويج بمحورييامستويات تأثير الكممة الم :(3جدول )

 المحاور
القراءة 
 الصغرى 

القراءة 
 الكبرى 

 المدي
طول 
 الفئة

المستوي 
 المنخفض

المستوي 
 المتوسط

المستوي 
 المرتفع

 60: 54 54: 46 46: 38 8 22 60 38 مصداقية الكممة المنطوقة

 69: 62 62: 53 53: 44 9 25 69 44 جودة الكممة المنطوقة

 129: 116 116: 103 103: 90 13 39 129 90 الدرجة الكمية

 

أن أعمي درجة حصل عمييا المبحوثين في استبيان تأثير الكممة  (3جدول )يتضح من 
( درجة، وأقل درجة كانت 129المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج )الدرجة الكمية( كانت )

(؛ وبذلك أمكن تقسيم درجات االستبيان إلي ثبلث 13(، وطول فئة )39( درجة، بمدي )90)
 مرتفع(. -متوسط -مستويات )منخفض

 :ثالثاا: دوافع إدارة المشروعات الصغيرة

ىدف ىذا االستبيان إلي وجود أداة لقياس مستوي دوافع إدارة المشروعات الصغيرة لدي 
( عبارة 60عينة من أفراد األسرة الممتمكين لمشروع صغير؛ وتم إعداد استبيان أولي مكون من )

 افع االقتصادية(.الدو  -خبرية اشتممت عمي محورين ىما )الدوافع االجتماعية

: ويعني األسباب التي تشجع الفرد عمي إدارة محور الدوافع الجتماعية لممشروعات الصغيرة -
المشروع الصغير الخاص بو بكفاءة كالثقة بالنفس وتحمل المسئولية والتعاون واإلبداع 

 .عبارة( 32واالبتكار وبالتالي يساعد الفرد عمي تنمية وتطوير ىذا المشروع، واشتمل عمي )
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يساعدني مشروعي الصغير عمى التعامل وفيما يمي بعض العبارات التي شمميا ىذا المحور:  -
مع المجتمع، يعزز مشروعي الصغير مفيوم الذات لدي، يرفع مشروعي الصغير من مياراتي 
الفنية، ينمي مشروعي الصغير روح التعاون بيني وبين األخرين، ُيزيد مشروعي الصغير من 

سي، يساعد مشروعي الصغير في تطوير المنطقة التي أعيش فييا، يساعدني ثقتي بنف
مشروعي الصغير في الدخول إلى سوق العمل، يعزز مشروعي الصغير عممية التواصل 
االجتماعي بين األفراد، يساىم مشروعي الصغير في زيادة قدرتي عمى المساىمة في التنمية 

اآلخرين، وفر مشروعي الصغير فرص عمل  المجتمعية، يجعمني مشروعي الصغير أساعد
مناسبة لي، ساعدني مشروعي الصغير عمى أن أكون شخص ميم في المجتمع، تساعد 
المشروعات الصغيرة في إدارة شئوني وشئون أسرتي، دفعني مشروعي الصغير لبلعتماد عمى 

رين لتحسين نفسي، يعاني مشروعي الصغير من التكيف مع البيئة، أتقبل آراء ومقترحات اآلخ
مشروعي الصغير، أري أن الوصول لرضا المستيمك ىو اليدف األساس لمشروعي الصغير، 

 أىتم بالمشاركة في المعارض لتسويق منتجات مشروعي.

: ويعني المحفزات التي تدفع الفرد إلدارة محور الدوافع القتصادية لممشروعات الصغيرة -
التعميم وزيادة معدالت االدخار وزيادة  مشروعو الصغير كتحسين مستوي المعيشة ومستوي 

 .( عبارة28اإلنتاجية مما يدفع الفرد لتنمية وتطوير مشروعو الصغير، واشتمل عمي )
يساىم مشروعي الصغير في توفير  وفيما يمي بعض العبارات التي شمميا ىذا المحور: -

خدمات تعميمية أفضل لي وألسرتي، يحقق مشروعي الصغير االستقبلل المالي لي، ساعدني 
مشروعي الصغير عمى التفكير في ادخار جزء من دخمي الشيري، يساعدني مشروعي 
الصغير عمى التخطيط المستقبمي لمدخراتي، أتاح مشروعي الصغير الفرصة الستغبلل 

دي، يساعد مشروعي الصغير في تحسين بيئتي السكنية، ُتحد المشاريع الصغيرة من موار 
انتشار ظاىرة البطالة، يوفر مشروعي الصغير عائد يسد الحاجات الطارئة التي تواجيني، 
ٌيسيم مشروعي الصغير في تنوع مصادر الدخل الخاصة بي، أحرص عمى االستفادة من 

ئد( من المؤسسات االجتماعية المتاحة لتطوير مشروعي، الدعم المادي والقروض )بدون فوا
أستطيع تطوير حياتي االقتصادية لؤلفضل عن طريق مشروعي الصغير، يعاني مشروعي 
الصغير من تدني السيولة، ساعدني مشروعي الصغير عمى سداد ديوني، ساىم مشروعي 
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الغذاء الخاص بي،  الصغير في زيادة انتاجيتي، يساىم مشروعي الصغير في تحسين نوعية
أجد صعوبة في الحصول عمى التمويل المناسب لتحسين مشروعي الصغير، أوازن بين 

 النفقات واإليرادات لمشروعي باستمرار.
 :صدق استبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة 
تم حساب الصدق من خبلل معامل ارتباط بيرسون بين عبارات كل صدق التساق الداخمي:  -2

 (:2بجدول ) لبلستبيان والدرجة الكمية لو، كما ىو موضحمحور 
 

 

 معامل ارتباط بيرسون لعبارات محاور المشروعات الصغيرة والدرجة الكمية لممحور :(2جدول )
 الدوافع القتصادية لممشروعات الصغيرة الدوافع الجتماعية لممشروعات الصغيرة

 الرتباط م الرتباط م الرتباط م الرتباط م الرتباط م الرتباط م

2 2.125* 21 2.319** 13 2.226** 2 2.313** 21 2.325** 13 2.216 

1 2.225** 23 2.325** 12 2.268** 1 2.322** 23 2.538** 12 2.126** 

3 2.171** 22 2.382** 15 2.322** 3 2.127** 22 2.352** 15 2.131** 

2 2.227** 25 2.318** 16 2.237** 2 2.138** 25 2.136** 16 2.362** 

5 2.262 26 2.288** 17 2.386** 5 2.283* 26 2.263** 17 2.156** 

6 2.126** 27 2.235** 18 2.228** 6 2.279** 27 2.376** 18 2.322** 

7 2.219 28 2.122* 19 2.266 7 2.153** 28 2.216**   

8 2.282* 29 2.127** 32 2.282* 8 2.199** 29 2.277*   

9 2.135** 12 2.192** 32 2.278* 9 2.381** 12 2.111**   

22 2.382** 12 2.329** 31 2.222 22 2.362** 12 2.326**   

22 2.135** 11 2.291**   22 2.196** 11 2.328**   

 0.05)*( دالة عند        0.01)**( دالة عند 
 

وجود ارتباط موجب بين عبارات محوري استبيان دوافع إدارة  (2يوضح جدول )
( بمحور الدوافع 32، 29، 7، 5المشروعات الصغيرة والدرجة الكمية، ما عدا العبارة رقم )

( بمحور الدوافع االقتصادية؛ لذا قامت الباحثة باستبعاد ىذه 23االجتماعية، والعبارة رقم )
 صادق في قياس المتغيرات الخاصة بو.العبارات، وبذلك نجد أن االستبيان 
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( من الخبراء واألساتذة المتخصصين 5: تم عرض عبارات االستبيان عمي )صدق المحكمين -1
في مجال إدارة المنزل بكمية التربية النوعية وكميات االقتصاد المنزلي، وتم تعديل بعض 

 العبرات بناءًا عمي توجييات سيادتيم.
 

 

 المشروعات الصغيرة: دوافع إدارة ثبات استبيان 

تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرو نباخ لكل محور عمي حده ولبلستبيان ككل 
 (: 5بجدول )بمحوريو. كما ىو 

 

 معامل ثبات ألفا كرو نباخ لستبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا :(5جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 0.716 28 االجتماعيةالدوافع 

 0.657 27 الدوافع االقتصادية

 0.672 55 الدرجة الكمية

 

أن معامــــل ألفــــا لمدرجــــة الكميــــة الســــتبيان المشــــروعات الصــــغيرة ىــــو ( 5يوضححححح جححححدول )
 ( وتعتبر ىذه القيمة مرتفعة، وتؤكد ثبات االستبيان.0.672)

( عبارة تتضمن 55من ) من خبلل ما سبق أصبح االستبيان في صورتو النيائية يتكون 
( عبارة، والثاني: محور الدوافع 28محورين األول: محور الدوافع االجتماعية ويتضمن )

( عبارة، وحددت استجابات العينة عمي ىذه العبارات وفق ثبلثة 27االقتصادية ويتضمن )
ابية، ( لمعبارات اإليج1 -2 -3غير موافق( وعمي مقياس متصل ) -أحياناً  -اختيارات )موافق
 .( لمعبارات السمبية3 -2 -1وعمي مقياس )
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 ويمكن تقسيم درجات استبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة إلي ثبلث مستويات، كما
 (: 6بجدول )

 

 مستويات المشروعات الصغيرة بمحورييا :(6جدول )

 المحاور
القراءة 
 الصغرى 

القراءة 
 الكبرى 

 المدي
طول 
 الفئة

الدوافع 
 السمبية

الدوافع 
 المحايدة

الدوافع 
 اإليجابية

 83: 72 72: 59 59: 46 13 37 83 46 الجتماعي  الدوافع

 81: 71 71: 61 61: 51 10 30 81 51 القتصادي  الدوافع

 164: 143 143: 121 121: 99 22 65 164 99 الدرجة الكمية

 

أن أعمي درجة حصل عمييا المبحوثين في استبيان دوافع إدارة  (6جدول )يتضح من 
(، وطول 65( درجة، بمدي )99( درجة، وأقل درجة كانت )164المشروعات الصغيرة كانت )

 إيجابية(. -محايدة -(؛ وبذلك أمكن تقسيم درجات االستبيان إلي ثبلث مستويات )سمبية22فئة )
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 : المعالجة اإلحصائية: رابعاا 

استخدمت الباحثة بعض األساليب اإلحصائية لمكشف عن العبلقة بين متغيرات البحث 
 . وتتمثل ىذه األساليب اإلحصائية في:SPSSواختبار الفروض وذلك باستخدام برنامج 

معامل ارتباط بيرسون لحساب درجة صدق أدوات البحث، وحساب االرتباط بين تأثير الكممة  -1
 إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا.المنطوقة بمحورييا، ودوافع 

 لحساب ثبات أدوات البحث. Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -2
 حساب التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات البحث الوصفية. -3
( لحساب الفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث في استبيان تأثير T- Testاختبار ) -4

 إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا. الكممة المنطوقة بمحورييا ودوافع
لحساب التباين بين متوسطات  ONE WAY ANOVAتحميل التباين أحادي االتجاه   -5

استبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا واستبيان دوافع إدارة  درجات عينة البحث في
 المشروع الصغير بمحورييا. 

الخطوة المتدرجة إلي األمام( لمعرفة درجة حساب األىمية النسبية باستخدام معامل االنحدار ) -6
جودة الكممة المنطوقة( كل عمي حدة عمي دوافع إدارة  -)مصداقية الكممة المنطوقة

 المشروعات الصغيرة لدي عينة البحث ككل.

 نتائج الدراسة الميدانية:

 أول: وصف عينة البحث:

 وصف العينة وفقاا لممتغيرات الديمغرافية:-2

( من أفراد األسرة الذين يمتمكون مشروعًا 139نة الدراسة والتي بمغت )فيما يمي وصف لعي
 (:7بجدول )صغيرًا بمحافظة الدقيمية، كما ىو موضح 

 

 (239التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاا لممتغيرات الديموغرافية )ن=  :(7جدول )

 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان
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 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

 الجنس
 13.7 33 ذكر

 السكنمكان 
 32.1 21 ريف

 69.8 97 حضر 76.3 226 أنثي

عدد أفراد 
 األسرة

 12.5 32 فردين

 العمر

 56.2 78 سنة 32: 12من 

 33.8 27 سنة 22: 32من  33.8 27 ثالث أفراد

 22.2 22 سنة 52: 22من  33.2 26 أربعة أفراد

 - - سنة فأكثر 52 8.6 21 خمس أفراد فأكثر

الدخل 
 الشيري 

 12.9 19 2122من  أقل

 عمر المشروع

 59.7 83 أقل من سنة 

>  2122من 
1222 

 32.5 28 سنة 1: 2من  18.2 39

>  1222من 
3222 

 5.8 8 سنوات 2: 1من  36.7 52

>  3222من   
2222 

 - - سنوات فأكثر 2 5 7

     9.2 23 فأكثر 2222

المستوي 
 التعميمي

 

حاصل عمى 
 اإلعدادية

عرض المنتجات بمواقع  2.7 2
 التواصل

 78.2 229 نعم

 12.6 32 ل 29.2 17 حاصل عمى الثانوية

  62.1 85 تعميم جامعي

 

 نوع المشروع

 

 

 2.3 6 اكسسوارات

 23.7 29 مستحضرات تجميل 22.8 25 مرحمة ماجستير

 18.2 39 أطعمة ومشروبات 7.9 22 مرحمة الدكتوراه

 
 36 52 مالبس   

 21.1 27 أدوات مطبخ   
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 5.8 8 تربية دواجن   
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 ( ما يمي:7يوضح جدول )

عينة البحث اإلناث عن الذكور حيث بمغت نسبتيم عمي التوالي  المبحوثينارتفاع نسب  -
(76.3% - 23.7.)% 
تضاعف نسب المبحوثين عينة البحث المقيمين في الحضر عن الريف، حيث بمغت نسبتيم  -

 %(.30.2 -%69.8عمي التوالي )
أكثر من ثمثي عينة البحث تعرض منتجات مشروعيا الصغير بمواقع التواصل االجتماعي،  -

 %(.21.6 -%78.4حيث بمغت نسبتيم عمي التوالي )
%(، 56.1سنو( وبمغت نسبتيم ) 30 -20أكثر من نصف عينة البحث تتراوح أعمارىم من ) -

%(، في حين 33.8( وبمغت نسبتيا )سنة 40: 31وجاء في المرتبة الثانية المرحمة العمرية )
 %(.10.1سنو( بمقدار ) 50: 41كانت أقل نسبة من نصيب المرحمة العمرية )

تقاربت نسب المبحوثين عينة البحث في عدد أفراد األسرة التي يعيش فييا فكانت النسب عمي  -
حين  %( لكل من األسرة المكونة من ثبلث أفراد وأربعة أفراد، في33.1 -%33.8التوالي )

 %(.8.6قمت نسبة األسرة المكونة من خمس أفراد فأكثر وبمغت نسبتيا )
أكثر من نصف عينة البحث يتراوح عمر مشروعيا الصغير أقل من سنة وبمغت نسبتو  -

 سنوات(. 4: 2%( لعمر المشروع الصغير )5.8(، في حين كانت أقل نسبة )59.7)
%(، 36ر خاص بالمبلبس وبمغت نسبتو )ارتفعت نسبة المبحوثين الذين يمتمكون مشروع صغي -

 %(.4.3بينما كانت أقل نسبة لصالح المشروع الخاص باالكسسوارات وكانت )
%(، يمييا المبحوثين ذوي 49ارتفاع نسبة المبحوثين ذوي الدخل المنخفض وبمغت نسبتيم ) -

انت %(، في حين قمت نسبة المبحوثين ذوي الدخل المرتفع وك41.7الدخل المتوسط بنسبة )
 %(.9.4نسبتيم )

%(، يمييا المستوي 79.9أكثر من ثمثي عينة البحث ذوي مستوي تعميم مرتفع وبمغت نسبتيم ) -
%(، في حين انعدمت نسب المبحوثين ذوي المستوي 20.1التعميمي المتوسط وبمغت نسبتو )

 التعميمي المنخفض. 

 ثانياا: النتائج الوصفية:

 د استراتيجيات الترويج مستويات تأثير الكممة المنطوقة كأح -1
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 (239)ن=  التوزيع والوزن النسبي لعينة البحث وفقاا لمستويات تأثير الكممة المنطوقة :(8جدول )

 المحاور

المستوي 
 المنخفض

المستوي 
 المتوسط

المستوي 
الوزن  المرتفع

 النسبي
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد

 1 27.7 51.22 28.1 67 21.2 59 9.2 23 المنطوقةمصداقية الكممة 

 2 51.3 57.26 28.7 16 72.8 222 6.5 9 جودة الكممة المنطوقة

 %222 229.82 15.9 36 62.2 82 23.7 29 الدرجة الكمية
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أن حــوالي ثمثــي عينــة البحــث تتمثــل اســتجاباتيم فــي فئــة المســتوي ( 8يتضححح مححن جححدول )
%(، بينمــا ربــع عينــة 60.4( بنســبة مئويــة )84المنطوقــة وكــان عــددىم )المتوســط لتــأثير لكممــة 

%(. 25.9( بنســبة مئويــة )36البحــث كــان اســتجاباتيم فــي فئــة المســتوي المرتفــع وكــان عــددىم )
إلي سرعة انتشار وتداول الكممة المنطوقة بـين األفـراد ممـا يجعـل لمكممـة المنطوقـة  وقد يرجع ذلك

 لقرار.تأثير قوي وميم في اتخاذ ا

 مستويات دوافع إدارة المشروعات الصغيرة  -2
 

التوزيع والوزن النسبي لعينة البحث وفقاا لمستويات دوافع إدارة المشروعات  :(9جدول )
 (239الصغيرة )ن= 

 المحاور
الوزن  دوافع إيجابية دوافع محايدة دوافع سمبية

 النسبي
النسبة 
 المئوية

 الترتيب
 % العدد % العدد % العدد

الدوافع 
 الجتماعية

6 4.3 70 50.4 63 45.3 69.25 50.5 1 

 2 48.5 66.67 35.3 49 49.6 69 15.1 21 الدوافع القتصادية

 %100 137.12 30.2 42 64.7 90 5.1 7 الدرجة الكمية

 

أن مــا يقــرب مــن ثمثــي عينــة البحــث لــدييم دوافــع محايــدة نحــو إدارة ( 9يتضححح مححن جححدول )
%(، فـي حـين نجـد أن حـوالي ثمـث 64.7( ونسـبتيم )90الصغيرة حيث بمغ عددىم )المشروعات 

ــدييم دوافــع إيجابيــة وبمــغ عــددىم ) %(، وكانــت أقــل نســبة مــن 30.2( بنســبة )42عينــة البحــث ل
ارتفاع نسبة عينة البحث الـذين يمتمكـون  وقد يرجع(. 5.1نصيب الدوافع السمبية وكانت نسبتيم )

دوافع محايدة نحو إدارة المشروع الصغير إلـي الخـوف مـن الفشـل فـي إدارة المشـروعات الصـغيرة؛ 
أو عدم القدرة عمي إعداد دراسة جدوي اقتصـادية سـميمة عـن المشـروع؛ وقـد يرجـع ذلـك أيضـًا إلـي 

 انخفاض العائد الذي يحققو المشروع الصغير.

 النتائج في ضوء فروض البحث: ثالثاا:
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 الفرض األول:  -2

يوجد ارتباط موجب دال احصائياا بين متوسطات درجات تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا 
ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا لعينة من أفراد األسرة الذين يمتمكون مشاريع 

ولمتحقق من صحة الفرض األول احصائيًا تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تأثير صغيرة. 
جودة الكممة المنطوقة(، ودوافع إدارة  -الكممة المنطوقة بمحورييا )مصداقية الكممة المنطوقة

 (: 22كما بجدول )الدوافع االقتصادية(،  -المشروعات الصغيرة بمحورييا )الدوافع االجتماعية

معامالت ارتباط بيرسون لستبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا واستبيان  :(22جدول )
 (239دوافع إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا )ن= 

 الدرجة الكمية  القتصادية  الدوافع الجتماعية  الدوافع المتغيرات

 **0.515 **0.710 **0.718 مصداقية الكممة المنطوقة

 **0.388 **0.546 **0.500 جودة الكممة المنطوقة

 **0.561 **0.734 **0.758 الدرجة الكمية 

 (:22يتضح من جدول )

( بــين محــور مصــداقية الكممــة المنطوقــة 0.01وجــود ارتبــاط دال احصــائيًا عنــد مســتوي داللــة ) -
وكـــّل مـــن الـــدوافع االجتماعيـــة واالقتصـــادية والدرجـــة الكميـــة الســـتبيان دوافـــع إدارة المشـــروعات 

 الصغيرة.
( بـين محـور جـودة الكممـة المنطوقـة وكـّل 0.01وجود ارتباط دال احصائيًا عند مسـتوي داللـة ) -

 من الدوافع االجتماعية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة.
منطوقـة وكـّل ( بين الدرجة الكميـة لمكممـة ال0.01وجود ارتباط دال احصائيًا عند مستوي داللة ) -

 من الدوافع االجتماعية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة.

التي  ,.Sweeney et al  (237 :2012وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة )
أثبتت أن لمكممة المنطوقة أثر قوي ومباشر عمي تحفيز األفراد إيجابًا أو سمبًا لتبني خدمة أو 
دارة  منتج أو مشروع، مما يؤكد عمي وجود ارتباط قوي بين الكممة المنطوقة وبين إقامة وا 
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وية إلي وجود عبلقة ارتباطية معن (1223عمر الدليمي )المشروعات. كما توصمت نتائج دراسة 
 لمتغيرات االتصال بالكممة المنقولة من الفم في اتخاذ القرارات. 

وقد يرجع ذلك إلي أن األفراد لدييم تأثير قوي في اقناع اآلخرين عمي القيام بمشروع ما أو 
شراء منتج ما، باعتبار الكممة المنطوقة أنحج وسائل االتصال الشخصية بين االفراد لما تتمتع بو 

ومرونة وسرعة التفاعل واالنتقال بين أوساط المستيمكين المختمفة، كما أن  من مصداقية وثقة
%( من عينة البحث لدييم مستوي متوسط ومستوي مرتفع عمي التوالي في 25.9 -60.4%)

%( من عينة البحث لدييم دوافع متوسطة ودوافع 30.2 -%64.7التأثر بالكممة المنطوقة، و)
ارة المشروعات الصغيرة؛ مما يؤكد االرتباط بين الكممة المنطوقة مرتفعة عمي التوالي في دوافع إد
 ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة.

 مما يعني تحقق صحة الفرض األول كمياا.

 الفرض الثاني:

توجد فروق دالة احصائياا بين متوسطات درجات عينة البحث في كّل من تأثير الكممة 
مكان  -ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعاا لححح )الجنسالمنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج 

(. ولمتحقق من صحة عرض منتجات المشروع الصغير عبر مواقع التواصل الجتماعي -السكن
لحساب الفروق بين متوسطات استجابات عينة  (T- Testالفرض استخدمت الباحثة اختبار )

يا ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا، البحث في استبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحوري
 .(23 -22ول )اجدالبكما ىو موضح 

 

 أنثي(: -الجنس )ذكر -2

الفروق بين متوسط درجات عينة البحث في استبيان تأثير الكممة المنطوقة  :(22جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة )ن= 

 المحاور
الفرق بين  (226إناث )ن=  (33ذكور )ن= 

 المتوسطات
 قيمة )ت(

مستوي 
النحراف المتوسط النحراف المتوسط  الدللة
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 المعياري  الحسابي المعياري  الحسابي

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

مصداقية الكممة 
 المنطوقة

51.171 5.273 51.623 2.817 2.332 -2.338 
2.736 

 غير دال

جودة الكممة 
 المنطوقة

57.828 3.761 57.822 2.672 2.226 2.228 
2.985 

 غير دال

 2.128- 2.322 7.827 222.225 6.862 222.292 الدرجة الكمية
2.836 

 غير دال

غيرة
لص
ت ا

وعا
شر
الم
رة 
 إدا
افع
 دو
يان
ستب

ا
 

الدوافع 
 الجتماعية

72.697 5.962 72.396 5.358 2.322 2.116 
2.811 

 غير دال

الدوافع 
 القتصادية

66.929 5.358 67.223 6.776 -2.532 -2.222 
2.679 

 غير دال

 2.216- 2.133- 9.851 237.839 7.211 237.626 الدرجة الكمية
2.922 

 غير دال

 

 (:22يتضح من جدول )

ال توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة  -
 -الستبيان الكممة المنطوقة تبعًا لمجنس )ذكرومحور جودة الكممة المنطوقة والدرجة الكمية 
( وىي قيم غير 0.208-/ 0.018/ 0.338-أنثي(، حيث بمغت قيمة )ت( عمي التوالي )

دالة احصائيًا؛ مما يعني أن عينة البحث من الذكور واإلناث متساوون في التأثر بالكممة 
 المنطوقة. 

ور الدوافع االجتماعية ومحور ال توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في مح -
أنثي(،  -الدوافع االقتصادية والدرجة الكمية لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لمجنس )ذكر

( وىي قيم غير دالة 0.126-/ 0.414-/ 0.226حيث بمغت قيمة )ت( عمي التوالي )
م دوافع اجتماعية احصائيًا؛ مما يعني أن عينة البحث من الذكور واإلناث عمي حد سواء لديي

 واقتصادية إلدارة المشروع الصغير الخاص بيم.
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( التي 1222خالد الكردي ومصطفي الشيخ )تختمف نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 
أن درجة مصداقية وسائل االتصال األخرى أعمي من درجة مصداقية الكممة توصمت إلي 

ن أفراد العينة، ويميل اإلناث إلي تصديق المنطوقة، كما أن مصداقية كممة الفم تتفاوت بي
نظام المعمومات التي تنقميا الكممة المنطوقة أكثر من الذكور. كما تختمف أيضًا مع نتائج دراسة 

التي أكدت عمي التأثير القوي لمكممة المنطوقة الصادرة من األصدقاء  (1229سويدان )
ًا بالكممة المنطوقة من اإلناث. في حين تتفق واألقارب عمي قرار الشراء، وأن الذكور ىم أكثر تأثر 

عدم وجود  والتي أكدت عمي( 63 ص,1225) لنا أحمدنتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 
فروق بين عينة الدراسة في إدارة المشروعات الصغيرة تبعا لمتغير الجنس. كما توجد فروق دالة 

كفاح ىشام وعات صغيرة طبقًا لنتائج دراسة احصائيًا لصالح الذكور في االتجاه نحو إقامة مشر 
 (.98ص: 1222)

وقد يرجع ذلك إلي أن الذكور واإلناث يقدمون الكممة المنطوقة لآلخرين ويديرون 
المشروعات الصغيرة كبلىما عمي حد سواء؛ فكّل من الكممة المنطوقة والمشروعات الصغيرة ال 

 تقتصر عمي جنس معين دون الجنس اآلخر.

 حضر(: -السكن )ريفمكان  -1
 

الفروق بين متوسط درجات عينة البحث في استبيان تأثير الكممة المنطوقة  :(21جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة )ن= 

 المحاور

 (97حضر )ن=  (21ريف )ن= 
الفرق بين 
 المتوسطات

 قيمة )ت(
مستوي 
المتوسط  الدللة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

مصداقية 
الكممة 
 المنطوقة

51.722 5.165 51.223 2.751 2.172 2.199 

2.766 

غير 
 دال

جودة الكممة 
 المنطوقة

57.922 5.821 57.761 3.722 2.222 2.271 
2.862 

غير 
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 دال

 2.192 2.221 6.892 222.126 9.229 222.629 الدرجة الكمية

2.769 

غير 
 دال

غيرة
لص
ت ا

وعا
شر
الم
رة 
 إدا
افع
 دو
يان
ستب

ا
 

الدوافع 
 الجتماعية

72.918 7.852 72.168 6.221 2.662 2.535 
2.593 
غير 
 دال 

الدوافع 
 القتصادية

67.595 6.822 67.295 6.332 2.399 2.332 

2.739 

غير 
 دال

 2.612 2.259 8.282 237.263 22.858 238.513 الدرجة الكمية

2.536 

غير 
 دال

 

 (:21يتضح من جدول )

ال توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة  -
ومحور جودة الكممة المنطوقة والدرجة الكمية الستبيان الكممة المنطوقة تبعًا لمكان السكن 

( وىي قيم 0.294/ 0.172/ 0.299حضر(، حيث بمغت قيمة )ت( عمي التوالي ) -)ريف
غير دالة احصائيًا؛ مما يعني أن عينة البحث في الريف والحضر يمتمكون نفس مقدار التأثر 

 بالكممة المنطوقة. 
ال توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في محور الدوافع االجتماعية ومحور  -

 -المشروعات الصغيرة تبعًا لمكان السكن )ريفالدوافع االقتصادية والدرجة الكمية لدوافع إدارة 
( وىي قيم غير دالة 0.620/ 0.334/ 0.535حضر(، حيث بمغت قيمة )ت( عمي التوالي )

احصائيًا؛ مما يعني أن عينة البحث في الريف والحضر لدييم الدوافع االجتماعية واالقتصادية 
 سواء. التي تشجعيم عمي إدارة المشروع الصغير الخاص بيم عمي حد
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 حنان دمحم وعواطف محمودوتختمف نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كلّ من 
التي أكدت عمي وجود فروق دالة احصائيًا  (98 ص:1222كفاح ىشام )( و1 ص :1225)

 بين إدارة األسرة لمشروعيا الصغير تبعًا لمكان السكن لصالح الريف.

بين طبيعة كّل من الريف الحضر في  وقد يرجع ذلك إلي عدم وجود اختبلفات جوىرية
  الوقت الحالي؛ نتيجة انتشار وسائل االعبلم والتكنولوجيا في الريف والحضر عمي حد سواء،

ومحاكاه الريف لمحضر؛ فأصبح من السيل الحصول عمي المعمومات التي يريدىا األفراد عن أي 
%( مستواىم التعميمي مرتفع 79.9شيء يريدون القيام بو، كما أن أكثر من ثمثي عينة البحث )

مما يعني أنيم يتداولون المعمومات بدقة وبوضوح أي أن الكممة المنطوقة لدييم تتمتع 
بالمصداقية والجودة وتتوافر أيضًا لدييم الدوافع االجتماعية واالقتصادية إلدارة المشروعات 

 الصغيرة عمي حد سواء لبلرتقاء بمستواىم وتنمية المجتمع. 

 ل(: -جات مشروعي الصغير عبر مواقع التواصل الجتماعي )نعمعرض منت -3
 

الفروق بين متوسط درجات عينة البحث في استبيان تأثير الكممة المنطوقة  :(23جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروعات الصغيرة )ن= 

 المحاور

 (32ل )ن=  (229نعم )ن= 
الفرق بين 
 المتوسطات

المتوسط  الدللةمستوي  قيمة )ت(
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

مصداقية 
الكممة 
 المنطوقة

51.928 2.932 52.233 2.576 2.772 2.771 
2.279 

 غير دال

جودة الكممة 
 المنطوقة

58.262 2.566 56.866 3.972 2.297 2.326 
2.292 

 غير دال

 1.259 1.971 6.335 228.222 7.792 222.971 الدرجة الكمية

2.235 

دال عند 
(2.25) 
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غيرة
لص
ت ا

وعا
شر
الم
رة 
 إدا
افع
 دو
يان
ستب

ا
 

الدوافع 
 الجتماعية

82.385 7.231 79.533 5.982 2.852 2.626 
غير  2.526
 دال

الدوافع 
 القتصادية

69.751 6.578 72.222 6.335 -2.127 -2.282 
2.852 

 غير دال

 2.329 2.622 7.877 229.533 9.882 252.237 الدرجة الكمية
2.758 

 غير دال
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 (:23يتضح من جدول )

ال توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة  -
 ومحور جودة الكممة المنطوقة تبعًا لعرض منتجات المشروع الصغير عبر وسائل التواصل

( وىي قيم غير 0.194/ 0.079ال(، حيث بمغت قيمة )ت( عمي التوالي ) -االجتماعي )نعم
 دالة احصائيًا.

( في الدرجة الكمية الستبيان الكممة 0.05توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) -
المنطوقة تبعا لعرض المنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي حيث بمغت قيمة )ت( وىي 

دالة احصائيًا لصالح الذين يقومون بعرض المنتجات عمي شبكات التواصل االجتماعي  قيمة
أي أن األفراد الذين يقومون بعرض المنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي أكثر تأثرًا 

 وتأثيرًا بالكممة المنطوقة.
ور ال توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في محور الدوافع االجتماعية ومح -

الدوافع االقتصادية والدرجة الكمية لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لعرض منتجات 
ال(، حيث بمغت قيمة )ت( عمي  -المشروع الصغير عبر وسائل التواصل االجتماعي )نعم

( وىي قيم غير دالة احصائيًا؛ مما يعني أن عينة 0.309/ 0.184-/ 0.606التوالي )
ن بعرض المنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي أم ال لدييم نفس البحث سواء من يقومو 

 دوافع إدارة المشروعات الصغيرة سواء أكانت دوافع اجتماعية أو اقتصادية. 

%( من أفراد 9.5( عمي أن )277 ص :1228)عفاف عبد هللا, وتوصمت نتائج دراسة 
الصغيرة الخاصة بيم عمي نطاق العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لنشر المشروعات 

 واسع.

وقد يرجع وجود فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في الكممة المنطوقة تبعًا لعرض 
المنتجات عمي مواقع التواصل االجتماعي نتيجة وجود االنترنت في كل بيت اآلن مما يسيل نقل 

دوافع إدارة المشروعات الخبرات والمعمومات إلي اآلخرين بضغطة زر. وعدم وجود فروق في 
الصغيرة لعينة البحث ترجع إلي أن ىذه الدوافع ال ترتبط باإلنترنت بشكل كبير إنما ىي نابعة 
من حاجة كّل من الذكور واإلناث لرفع المستوي االجتماعي واالقتصادي لدييم وفقًا لميوليم 

 واتجاىاتيم. 
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البحث في كّل من الكممة عدم وجود فروق بين متوسطات درجات عينة مما سبق يتضح 
مكان  -المنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لـــ )الجنس

( بين متوسطات درجات 0.05السكن(، في حين توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوي داللة )
بر مواقع التواصل عينة البحث في الكممة المنطوقة تبعًا لعرض منتجات المشروع الصغير ع
 االجتماعي لصالح من يقوم بعرض منتجاتو عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 الفرض الثالث:

يوجد تباين دال احصائياا بين متوسطات درجات عينة البحث في كّل من تأثير الكممة 
عدد  -لعمرالمنطوقة كأحد استراتيجيات الترويج ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعاا لحححححححح )ا

. ولمتحقق من الدخل الشيري( -عمر المشروع -نوع المشروع -أفراد األسرة التي تعيش فييا
 ONE WAYصحة الفرض احصائيًا استخدمت الباحثة تحميل التباين أحادي االتجاه 

ANOVA  لكل من استبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا واستبيان دوافع إدارة المشروع
 .(12 -22جدول )البيا، كما ىو موضح الصغير بمحوري

 

 العمر: -2

الفروق بين درجات عينة البحث وفقاا لستبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا  :(22جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروع الصغير بمحورييا )ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الدللة

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

مصداقية الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

223.982 

3291.677 

3326.661 

1 

236 

238 

56.991 

13.276 
1.218 

2.291 

 غير دال

جودة الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

12.283 

1713.571 

1723.755 

1 

236 

238 

22.291 

12.216 
2.522 

2.625 

 غير دال

 الدرجة الكمية
 بين المجموعات

 داخل المجموعات

292.599 

7731.278 

1 

236 

97.199 

56.852 
2.722 

2.282 

 غير دال
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 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الدللة

 238 7916.777 الكمي

غير
لص
ع ا
رو
مش
ة ال
دار
ع إ
دواف

ن 
تبيا
اس

 

الدوافع 
 الجتماعية

 بين المجموعات

 المجموعات داخل

 الكمي

73.872 

6311.286 

6396.362 

1 

236 

238 

36.937 

26.289 
2.795 

2.252 

 غير دال

الدوافع 
 القتصادية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

225.171 

5712.282 

5839.755 

1 

236 

238 

57.636 

21.291 
2.369 

2.158 

 غير دال

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

369.278 

22989.925 

21358.993 

1 

236 

238 

282.539 

88.262 
1.293 

2.217 

 غير دال

 

 (:22يتضح من جدول )

ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة ومحور  -
)ف( عمي جودة الكممة المنطوقة والدرجة الكمية الستبيان الكممة المنطوقة، حيث بمغت قيم 

 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا. 1.711/ 0.504/ 2.428التوالي )
ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور الدوافع االجتماعية والدوافع االقتصادية  -

/ 0.795والدرجة الكمية لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة، حيث بمغت قيم )ف( عمي التوالي )
 وىي قيمو غير دالة احصائيًا.( 2.093/ 1.369

( التي 232 , ص1226)مدني سوار الذىب وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 
توصمت إلي عدم وجود تباين بين الفئات المختمفة ألعمار عينة البحث فيما يتعمق بجودة الكممة 

لتي توصمت ( ا22ص ,1223) نورة مسفر عطيةالمنطوقة. في حين تختمف مع نتائج دراسة 
( في إدارة المشروعات الصغيرة بين أفراد 0.01إلي وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوي )

 (.40إلي أقل من  30العينة لصالح أفراد العينة ذوات السن من )

دارة  وقد يرجع ذلك إلي أن التحدث عن الخدمات والمنتجات التي يحصل عمييا الفرد وا 
 عمر معين.المشروعات الصغيرة ال ترتبط ب
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 عدد أفراد األسرة التي تعيش فييا: -1

الفروق بين درجات عينة البحث وفقاا لستبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا  :(25جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروع الصغير بمحورييا )ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الدللة

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

مصداقية 
الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

9.258 

3197.122 

3326.661 

3 

235 

238 

3.253 

12.212 
2.219 

2.923 

 غير دال

جودة الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

262.931 

1582.813 

1723.755 

3 

235 

238 

53.977 

29.215 
2.297 

2.898 

 غير دال 

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

122.852 

7682.917 

7916.777 

3 

235 

238 

82.627 

56.915 
2.226 

2.122 

 غير دال
غير
لص
ع ا
رو
مش
ة ال
دار
ع إ
واف
ن د

تبيا
اس

 

الدوافع 
 الجتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

37.322 

6359.225 

6396.362 

3 

235 

238 

21.238 

27.222 
2.162 

2.852 

 غير دال

الدوافع 
 القتصادية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

222.161 

5739.293 

5839.755 

3 

235 

238 

33.212 

21.525 
2.786 

2.522 

 غير دال

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 المجموعاتداخل 

 الكمي

53.919 

21325.262 

21358.993 

3 

235 

238 

27.976 

92.229 
1.811 

2.222 

دال عند 
(2.25) 
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لمعرفة دللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في دوافع  LSDاختبار  :(26جدول )
 إدارة المشروعات الصغيرة

 دوافع إدارة المشروعات الصغيرة

 تعيش فيياعدد أفراد األسرة التي 

 فردين

 32ن= 

 56.288م= 

 ثالث أفراد

 27ن= 

 58.226م= 

 أربعة أفراد

 26ن= 

 57.932م= 

 خمس أفراد فأكثر

 21ن= 

 59.666م= 

    - فردين

   - *1.358 ثالث أفراد

  - 2.521- 2.826 أربعة أفراد

 - 2.732 2.129 *3.578 خمس أفراد فأكثر

 (:26( وجدول )25يتضح من جدول )

يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة ومحور ال  -
جودة الكممة المنطوقة والدرجة الكمية الستبيان الكممة المنطوقة، حيث بمغت قيم )ف( عمي 

 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا. 1.416/ 0.197/ 0.129التوالي )
لبحث في محور الدوافع االجتماعية والدوافع ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة ا -

/ 0.264االقتصادية إلدارة المشروعات الصغيرة، حيث بمغت قيم )ف( عمي التوالي )
 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا.0.786

( بين عينة البحث في إدارة المشروعات 0.05يوجد تباين دال احصائيًا عند مستوي داللة ) -
 LSD( وىي قيم دالة احصائيًا، وبتطبيق اختبار 2.822( )الصغيرة، حيث بمغت قيمة )ف

لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في محور جودة الكممة المنطوقة تبعًا 
 لعدد أفراد األسرة التي تعيش فييا ووجد أنيا لصالح األسرة المكونة من خمس أفراد فأكثر.

( التي 289 , ص1228)عفاف عبد هللا, اسة وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج در 
أفراد( فيم  5توصمت إلي وجود فروق في إدارة المشروعات الصغيرة لصالح األسر أقل من )
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أفراد(. كما تتفق أيضًا مع نتائج دراسة  7: 5كانوا أكثر قدرة عمي إدارة المشروع تميو األسر من )
د تباين دال احصائيًا عند مستوي التي توصمت إلي وجو  (22 , ص1223) نورة مسفر عطية

 أفراد(. 4( بين األسر تبعا لعدد أفرادىا لصالح األسر األقل من )0.05داللة )

وقد يرجع ذلك إلي أن األسر ذات العدد الكبير تتميز بزيادة االلتزامات والمسؤوليات 
عال لتغطية والمصاريف، مما يكون دافع ليم لئلدارة المشروع الصغير الخاص بيم بشكل جيد وف

 مصاريفيم والتزاماتيم. 

 نوع المشروع:-3
 

الفروق بين درجات عينة البحث وفقاا لستبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا  :(27جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروع الصغير بمحورييا )ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الدللة

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

 مصداقية الكممة المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

75.952 

3132.721 

3326.661 

5 

233 

238 

25.292 

12.192 
2.615 

2.682 
 غير دال

 جودة الكممة المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

222.983 

1638.771 

1723.755 

5 

233 

238 

12.997 

29.822 
2.258 

2.386 

 غير دال

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

322.296 

7586.682 

7916.777 

5 

233 

238 

68.229 

57.223 
2.291 

2.326 

 غير دال

رة 
 إدا
افع
 دو
يان
ستب

ا
غير
لص
ع ا
رو
مش
ال

 

 الدوافع الجتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

223.262 

6153.198 

6396.362 

5 

233 

238 

18.621 

27.227 
2.629 

2.693 

 غير دال
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 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الدللة

 الدوافع القتصادية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

272.368 

5369.387 

5839.755 

5 

233 

238 

92.272 

22.372 
2.973 

2.286 

 غير دال

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 المجموعاتداخل 

 الكمي

853.558 

22525.235 

21358.993 

5 

233 

238 

272.721 

86.527 
1.332 

2.226 

دال 
(2.25) 

لمعرفة دللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في  LSDاختبار  :(28جدول )
 الدرجة الكمية لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة

 الدرجة الكمية إلدارة المشروعات الصغيرة

 المشروعنوع 

اكسسوارات 
 6ن= 

م= 
226.26 

مستحضرات 
 تجميل

 29ن= 

 252.25م= 

أطعمة 
 ومشروبات

 39ن= 

 229.15م= 

 مالبس

 52ن= 

م= 
251.82 

 أدوات مطبخ

 27ن= 

م= 
227.22 

 تربية دواجن

 8ن= 

م= 
222.87 

      - اكسسوارات

مستحضرات 
 تجميل

3.666 
-  

 
  

أطعمة 
 ومشروبات

3.732 
2.276 - 

 
  

   - 2.183 2.362 5.2166 مالبس

  - 3.121 2.959 2.881 2.782 أدوات مطبخ

 - 3.627 *6.862 *5.576 *5.522 2.833 تربية دواجن

 

 (:28( وجدول )27يتضح من جدول )
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ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة ومحور  -
الكمية الستبيان الكممة المنطوقة، حيث بمغت قيم )ف( عمي جودة الكممة المنطوقة والدرجة 

 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا. 1.192/ 1.058/ 0.652التوالي )
ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور الدوافع االجتماعية والدوافع  -

غير دالة ( وىي قيمو 1.973/ 0.609االقتصادية، حيث بمغت قيم )ف( عمي التوالي )
 احصائيًا.

( بين عينة البحث في الدرجة الكمية لدوافع 0.05يوجد تباين دال احصائيًا عند مستوي داللة ) -
( وىي قيم دالة احصائيًا، وبتطبيق 2.330إدارة المشروعات الصغيرة، حيث بمغت قيمة )ف( )

الكمية  لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في الدرجة LSDاختبار 
لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لنوع المشروع ووجد أنيا لصالح المشروع الخاص 

 بالمبلبس.

وقد يرجع ذلك إلي سيولة المشروع الصغير الخاص بالمبلبس مقارنو بالمشروعات األخرى 
فيي مجرد عرض وطمب وال تحتاج إلي تجييزات، كما أن معظم الصفحات التجارية بمواقع 

 التسوق اإللكتروني خاصة بالمبلبس.

 

 عمر المشروع:-2

الفروق بين درجات عينة البحث وفقاا لستبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا  :(29جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروع الصغير بمحورييا )ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الدللة

وقة
منط

ة ال
كمم
ر ال

تأثي
ن 
تبيا
اس

 

مصداقية 
الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

26.582 

3192.281 

3326.661 

1 

236 

238 

8.192 

12.291 
2.323 

2.722 
 غير دال

 2.628 2.281 9.661 1 29.312 بين المجموعاتجودة الكممة 
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 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الدللة

 داخل المجموعات المنطوقة

 الكمي

1712.232 

1723.755 

236 

238 

 غير دال 12.233

الدرجة 
 الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

58.868 

7867.929 

7916.777 

1 

236 

238 

19.232 

57.851 
2.529 

2.621 

 غير دال

 

 

 

الفروق بين درجات عينة البحث وفقاا لستبيان الكممة المنطوقة بمحورييا  :(29تابع جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروع الصغير بمحورييا )ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الدللة

وع 
شر
الم
رة 
 إدا
افع
 دو
يان
ستب

ا
غير
لص
ا

 
الدوافع 
 الجتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

22.681 

6385.678 

6396.362 

1 

236 

238 

5.322 

26.952 
2.222 

2.893 

 غير دال

الدوافع 
 القتصادية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

225.675 

5732.282 

5839.755 

1 

236 

238 

51.837 

21.261 
2.153 

2.189 

 غير دال

الدرجة 
 الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

278.258 

21282.535 

21358.993 

1 

236 

238 

89.119 

89.563 
2.996 

2.371 

 غير دال
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 (:29يتضح من جدول )

ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة ومحور  -
الكمية الستبيان الكممة المنطوقة، حيث بمغت قيم )ف( عمي جودة الكممة المنطوقة والدرجة 

 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا. 0.509/ 0.482/ 0.343التوالي )
ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور الدوافع االجتماعية ومحور الدوافع  -

ث بمغت قيم )ف( عمي التوالي االقتصادية والدرجة الكمية لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة، حي
 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا.0.996/ 1.253/ 0.114)

دمحم بن سعيد العمري وخالد بن عبد هللا وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 
التي أكدت عمي عدم وجود فروق بين استجابات عينة الدراسة تبعا  (263 , ص1226البرازي )

 لعمر المشروع. 

( يتراوح عمر مشروعيا الصغير 59.7يرجع ذلك إلي أن أكثر من نصف عينة البحث )قد 
أقل من سنة، وبالتالي فمعدل انتشار الكممة المنطوقة بين األفراد قميمة نتيجة صغر المدة التي 
يقام فييا المشروع الصغير، كما أن دوافع إدارة المشروعات الصغيرة لم تجني ثمارىا في تمك 

 غيرة.الفترة الص

 الدخل الشيري: -5

 

الفروق بين درجات عينة البحث وفقاا لستبيان تأثير الكممة المنطوقة بمحورييا  :(12جدول )
 (239واستبيان دوافع إدارة المشروع الصغير بمحورييا )ن= 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الدللة

مة 
الكم
ير 
 تأث
يان
ستب

ا
وقة
منط

ال
 

مصداقية 
الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

88.253 

3128.628 

3326.661 

2 

232 

238 

11.223 

12.229 
2.926 

2.256 

 غير دال
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 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات الستبيان
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوي 
 الدللة

جودة الكممة 
 المنطوقة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

83.361 

1662.392 

1723.755 

2 

232 

238 

12.822 

29.852 
2.252 

2.382 

 غير دال

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

132.926 

7692.862 

7916.777 

2 

232 

238 

58.719 

57.221 
2.213 

2.398 

 غير دال

غير
لص
ع ا
رو
مش
ة ال
دار
ع إ
دواف

ن 
تبيا
اس

 

الدوافع 
 الجتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

118.363 

6267.997 

6396.362 

2 

232 

238 

57.292 

26.232 
2.122 

2.197 

 غير دال

الدوافع 
 القتصادية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

82.622 

5755.222 

5839.755 

2 

232 

238 

12.252 

21.929 
2.293 

2.722 

 غير دال

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكمي

271.837 

22886.256 

21358.993 

2 

232 

238 

228.129 

88.723 
2.333 

2.162 

 غير دال
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 (:12يوضح جدول )

ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور مصداقية الكممة المنطوقة ومحور  -
جودة الكممة المنطوقة والدرجة الكمية الستبيان الكممة المنطوقة، حيث بمغت قيم )ف( عمي 

 ( وىي قيمو غير دالة احصائيًا. 1.023/ 1.050/ 0.916التوالي )
ال يوجد تباين دال احصائيًا بين عينة البحث في محور الدوافع االجتماعية ومحور الدوافع  -

االقتصادية والدرجة الكمية لدوافع إدارة المشروعات الصغيرة، حيث بمغت قيم )ف( عمي 
 يًا.( وىي قيمو غير دالة احصائ1.333/ 0.493/ 1.240التوالي )

( التي 232 , ص1226)مدني سوار الذىب تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 
أن  وتري الباحثةأكدت عمي عدم وجود تباين بين فئات الدخل فيما يتعمق بالكممة المنطوقة، 

حجم الدخل ال يؤثر عمي الكممة المنطوقة ألنيا ال تحتاج إلي أي مصاريف فيي مجرد كممة 
تخرج من الفم بل أنيا تحتاج إلي تجربة وخبرة لكي ينقميا األفراد إلي اآلخرين سواء أكانت الكممة 

 منطوقة لؤلىل أو األصدقاء أو كممة منطوقة إلكترونية.

رات نتيجة اقتناء منتج ما أو خدمة معينة ال يرتبط بدخل وقد يرجع ذلك إلي أن نقل الخب
نما مرتبط بتجربة المنتج والمشروعات الصغيرة ال تحتاج إلي دخل مالي مرتفع، كما أن  األفراد وا 

 -%49أكثر من ثمث أرباع عينة البحث تتميز بدخل شيري منخفض ومتوسط بنسبو )
 شروع الصغير لدييم مرتفعة. %( عمي التوالي وبالتالي فدوافع إدارة الم41.7

 الفرض الرابع:

تختمححف نسححبة مشححاركة المتغيححرات المسححتقمة )تححأثير الكممححة المنطوقححة كأحححد اسححتراتيجيات 
التححرويج( مححع المتغيححر التححابع )دوافححع إدارة المشححروعات الصححغيرة ككححل( طبقححاا ألوزان معححامالت 

صــحة الفــرض تــم حســاب األىميــة ولمتحقــق مــن  النحححدار ودرجححة الرتبححاط مححع المتغيححر التححابع.
النسبية باستخدام معامل االنحـدار )الخطـوة المتدرجـة إلـي األمـام( لمعرفـة درجـة )مصـداقية الكممـة 

جودة الكممة المنطوقة( كل عمي حدة عمي دوافع إدارة المشروعات الصغيرة لدي عينة  -المنطوقة
 (:21البحث ككل، كما بجدول )
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 النحدار الخطي لمعالقة بين تأثير الكممة المنطوقة ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة : (12جدول )

المتغير 
 التابع

 المتغيرات
معامل الرتباط 

(R) 
نسبة المشاركة 

R2)) 
F قيمة )ت( معامل النحدار 

مستوي 
 الدللة

غيرة
لص
ت ا

وعا
شر
الم
رة 
 إدا
افع
دو

 

مصداقية الكممة 
 المنطوقة

525. 2.165 29.355 

 86.781 الثابت

7.215 

2.222 

دال عند 
(2.222) 

B 2.972 

 61.825 2.322 2.562 جودة الكممة المنطوقة

 61.387 الثابت

7.917 

2.222 

دال عند 
(2.222) 

B 2.683 
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 (:12يتضح من جدول )

)مصداقية ( بين المتغيرات المستقمة 0.001وجود ارتباط موجب دال احصائيًا عند مستوي ) -
جودة الكممة المنطوقة( والمتغير التابع )دوافع إدارة المشروعات الصغيرة(،  -الكممة المنطوقة

(= R2وأكثر المتغيرات تأثيرًا كان جودة الكممة المنطوقة حيث كان معامل التحديد )
(. R2( =)0.265(، يميو مصداقية الكممة المنطوقة حيث كان معامل التحديد )0.314)

 كمياا. الرابعي تحقق صحة الفرض وبالتال

 التوصيات:

 التأكيد عمي أىمية المشروعات الصغيرة في تحسين الحياة االقتصادية واالجتماعية. -1
توفير برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجيدة والمبتكرة من خبلل: برامج تمويل  -2

 م بشكل مستمر. حكومية، مساعدة مستشاري حاضنات المشروعات في تقديم المتابعة والتقيي
إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة بالكممة المنطوقة وربطيا باإلقبال عمي المشروعات  -3

 الصغيرة.
توفير التمويل األصغر لممشروعات الصغيرة لمواجيو المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  -4

 السريعة.

 وعات الصغيرة.تسييل إجراءات الضمان واإلجراءات البنكية لمحصول عمي تمويل لممشر  -5

التركيز عمي الدور اإليجابي الذي تمارسو الكممة المنطوقة في مساعدة المؤسسات الخدمية  -6
 عمي ترويج منتجاتيا.

اىتمام رجال التسويق بالكممة المنطوقة اإللكترونية وضرورة دراسة التعميقات التي تظير  -7
 بمواقع التواصل االجتماعي.

 :ممخص البحث

دراسة العبلقة بين تأثير الكممة المنطوقة التي يتداوليا األفراد فيما بينيم عن المنتجات 
 التي قاموا بشرائيا من أصحاب المشاريع الصغيرة ودوافع إدارة األفراد ليذهوالخدمات 

المشروعات الصغيرة وتحديد مستوي التأثر بالكممة المنطوقة ومستوي دوافع إدارة 
( من 139المشروعات الصغيرة لدي عينة البحث، وتم إجراء البحث عمي عينة قواميا )
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صغير في كّل من الريف والحضر بمحافظة األفراد الذين يمتمكون ويديرون مشروع 
الدقيمية من مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة، وتم اختيارىم بطريقة صدفية 
غرضية، واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي، وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

SPSS .ي: وتوصل البحث الحالي إل واألساليب اإلحصائية المناسبة وصواًل لمنتائج
( بين الكممة المنطوقة بمحورييا 0.01وجود ارتباط دال احصائيًا عند مستوي داللة )

ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة بمحورييا، في حين ال توجد فروق بين الكممة المنطوقة 
مكان السكن(،  –ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة لدي عينة البحث تبعًا لــ )الجنس

( في الكممة المنطوقة تبعًا 0.05ة احصائيًا عند مستوي داللة )ولكن توجد فروق دال
لعرض المنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي، ال يوجد تباين بين عينة البحث في 

 -عمر المشروع -الكممة المنطوقة ودوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لــ )العمر
( بين عينة 0.05عند مستوي داللة ) الدخل الشيري(، بينما يوجد تباين دال احصائياً 

نوع المشروع(،  -البحث في دوافع إدارة المشروعات الصغيرة تبعًا لــ )عدد أفراد األسرة
( بين المتغيرات المستقمة 0.001وجود ارتباط موجب دال احصائيًا عند مستوي )

إدارة  جودة الكممة المنطوقة( والمتغير التابع )دوافع -)مصداقية الكممة المنطوقة
وأوصي  المشروعات الصغيرة(، وأكثر المتغيرات تأثيرًا كان جودة الكممة المنطوقة.

البحث الحالي بضرورة التأكيد عمى أىمية المشروعات الصغيرة في تحسين الحياة 
االقتصادية واالجتماعية، توفير برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجيدة والمبتكرة 

مية، مساعدة مستشاري حاضنات المشروعات في تقديم من خبلل: برامج تمويل حكو 
 المتابعة والتقييم بشكل مستمر. 

مصداقية الكممة  -جودة الكممة المنطوقة -: الكممة المنطوقةالكممات المفتاحية
 دوافع إدارة المشروعات الصغيرة. -المنطوقة

 المراجع:

دليل قطاع المشروعات الصغري  (:1228السياسات العامة )المركز المصري لدراسات 
والصغيرة والمتوسطة في مصر "المشكبلت واإلصبلحات البلزمة لبيئة أعمال جيدة في 

 مصر، جميورية مصر العربية.
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دور المشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة المرأة في تنمية  (:1227أميرة دمحم مفمح )
الجامعة  مجمة العموم التربوية والنفسية،كة العربية السعودية، المجتمعات المحمية في الممم

 (، غزة.3(، العدد )25اإلسبلمية، المجمد )
أثر الكممة المنطوقة عمى قرار تبني المستيمك لممنتجات الجديدة:  (:1225أمينة طريف )

لمؤسسات مجمة أداء ادراسة ميدانية لخدمات الجيل الثالث لمؤسسة موبيميس بوالية االغواط، 
 (.7العدد ) ,الجزائرية

الدار الجامعية، القاىرة،  إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، (:1227ايمن عمر )
 جميورية مصر العربية.

دار اليازوري العممية لمنشر  إدارة المشاريع الصغيرة، (:1222جياد عفانة وقاسم أبو عيد )
 والتوزيع، عمان.

إدارة األسرة لمشروع إنتاجي صغير  (:1225عيسي ) حنان دمحم السيد وعواطف محمود
، مجمة كمية االقتصاد , بحث منشوروعبلقتيا باتجاه أبنائيا نحو إقامة مشروعات صغيرة

 (، أكتوبر.15المنزلي، جامعو المنوفية، المجمد )
دور الكممة المنطوقة في اختيار الطمبة  (:1222خالد حسين الكردي ومصطفي سعيد )

(، العدد 1المجمد ) المجمة العممية لجامعة الممك فيصل )العموم اإلنسانية(،اصة، لمجامعة الخ
(11.) 

محددات الكممة المنطوقة اإللكترونية عبر موقع التواصل  (:1225داليا دمحم عبد هللا )
االجتماعي وتأثيرىا عمى النوايا الشرائية لمجميور المصري: دراسة مسحية عمى عينة من 

، مارس، العدد المجمة العممية لبحوث العبلقات العامة واإلعبلنلفيس بوك، مستخدمي موقع ا
 (، جامعة القاىرة.1)

تفعيل دور الصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عممية  (:1229رامي زيدان )
 كمية االقتصاد، جامعة دمشق. رسالة دكتوراه،التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريا، 

مركز  المشروعات الصغيرة الفرص والتحديات، (:1227وجمال كمال الدين )سيد كاسب 
 تطوير الدراسات العميا والبحوث، جامعة القاىرة.
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أثر الكممة المنطوقة عمي السموك الشرائي لمستحضرات  (:1225سيرين دمحم العمري )
كمية الدراسات  ،رسالة ماجستيرالتجميل دراسة تطبيقية عمي فئة الشابات في مدينة الزرقاء، 

 العميا، جامعة الزرقاء، األردن.
دار وائل لمنشر،  اإلدارة واألعمال، (:1228صالح ميدي العامري وطاىر محسن الغالبي )

 الطبعة الثانية، عمان، األردن.
والصغيرة  النيوض بالمشروعات متناىية الصغر (:1229صندوق النقد الدولي )

 المديرية العامة لمضرائب. ، تقرير سنوي،روالمتوسطة في الدول العربية، فبراي
دار  ؟،21التسويق الفعال؛ كيف تواجو تحديات القرن  (:1221طمعت أسعد عبد الحميد )
 الكتب المصرية، القاىرة.

أثر الكممة المنطوقة عمي تحسين صورة  (:1228عائشة بو عامر ودمحم السعيد سعيداني )
 مجمة جيل العموم اإلنسانية واالجتماعية،ط الجزائر، العبلمة التجارية: دراسة حالة مجمع ببل

 (، يوليو.44العدد )
دار الفجر لمنشر والتوزيع،  إدارة المشروعات الصغرى، (:1221عبد المجيد مصطفي )

 القاىرة.
دور برنامج اإلنستقرام في دعم المشروعات الصغيرة،  (:1228عفاف عبد هللا حسن )

 (، فبراير.4) موم اإلنسانية واالجتماعية، العددالمجمة الدولية لمعبحث منشور، 
أثر الكممة المنطوقة في اتخاذ قرارات الشراء: دراسة آلراء  (:1222عمر ياسين الدليمي )

(، 115العدد ) ، مجمة تنمية الرافدين،عينة من المرتادين لبعض مطاعم مدينة الموصل
 (.36المجمد )

يرة ودورىا في التنمية االقتصادية، مجمة المشاريع الصغ (:1222عودة جميل الفميت )
 (، يونيو.2(، المجمد )19) ، سمسمة الدراسات اإلنسانية، العددالجامعة اإلسبلمية
المعوقات التمويمية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا،  (:1225قمر المممي )

 كمية االقتصاد، جامعة دمشق. رسالة ماجستير،
األثر التمويمي لممشروعات الصغيرة الممولة من قبل وزارة  (:1222)كفاح ىشام أبو ناجي 

 كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة. ، رسالة ماجستير،االقتصاد الوطني
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دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع المحمي في  (:1225لنا أحمد النسور )
 (، إبريل.10(، المجمد )6العدد ) مجمة األندلس لمعموم اإلنسانية واالجتماعية،األردن، 

دور الكممة المنطوقة في إدراك العمبلء لجودة الخدمات  (:1222ماجدة احمد عبد القادر )
رسالة الصحية دراسة مقارنة بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، 

 كمية التجارة، جامعة المنصورة. ماجستير،
دور المشروعات الصغيرة في  (:1226عبد هللا البرازي )دمحم بن سعيد العمري وخالد بن 

استيعاب األيدي العاممة وتوطينيا "دراسة تطبيقية عمي المشروعات التي يرعاىا صندوق 
(، يونيو، المممكة 1(، العدد )36المجمد ) "، المجمة العربية لئلدارة،المئوية بمنطقة الرياض

 العربية السعودية.
سمسمة المدرب العممية، مجموعة  ات إدارة المشروعات الصغيرة،ميار  (:1221دمحم ىيكل )

 النيل العربية، مصر.
دور الكممة المنطوقة عمى قرار شراء السيارات بالتطبيق  (:1226مدني سوار الدىب دمحم )

 (.1(، العدد )17المجمد ) ، مجمة العموم االقتصادية،عمى جامعة نجران دراسة تسويقية
دور التمويل األصغر في تفعيل مشاركة المرأة في  (:1228) مفيدة دمحم عوض هللا
كمية الدراسات العميا، جامعة السوان لمعموم  رسالة دكتوراه،, المشروعات الصغيرة

 والتكنولوجيا.
تأثير الكممة المنطوقة عمي القرار الشرائي لممستيمك من  (:1229نظام موسي سويدان )

 مقال منشور، قسم التسويق، جامعة البترا، األردن. ة،حيث اختياره ووالءه لمعبلمة التجاري
إدارة المشروعات الصغيرة ودورىا في تحقيق التنمية  (:1223نورة مسفر عطية )

، كمية الفنون والتصميم رسالة دكتوراهاالقتصادية واالجتماعية لؤلسرة بمنطقة الباحة، 
 الداخمي، جامعة أم القري، المممكة العربية السعودية. 
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The Effect of the Word of Mouth as One of the Promotion Strategies 

and its Relationship to the Motives of Managing Small Projects  for a 

Sample of Family Members in Dakahlia Governorate 

Abstract: 

The current research aimed to study the relationship between the 

word of mouth that individuals negotiate with each other about the 

products and services that they bought and consumed from the owners of 

small projects and the motives of managing individuals for these small 

projects and to determine the level of vulnerability to the spoken word 

and the level of motivations of the management of small projects with the 

research sample, and the research was conducted on a sample consisting 

of (139) of the individuals who own and manage a small project in both 

rural and urban areas of Dakahlia governorate have different social and 

economic levels, and they were chosen in a purposeful shell method, and 

the research followed the descriptive analytical method and the SPSS 

statistical program and the appropriate statistical methods were used to 

arrive at the results. The current research found that there is a statistically 

significant correlation at the level of significance (0.01) between the word 

of mouth in its axes and the motives of managing small projects in its 

axes. while there are no differences between the word of mouth and the 

motives of managing small projects in the research sample according to 

(gender-place of residence). However there are statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) in the word of mouth 

according to the presentation of products via social media. There is no 

discrepancy between the research sample in the word of mouth and the 

motives of managing small projects according to (age - project age - 

monthly income). While there is a statistically significant variance at the 

significance level (0.05) between the research sample in the management 

of small projects according to (number of family members - type of 

project). there is a statistically significant correlation at the level (0.001) 

between the independent variables (the validity of the word of mouth- the 

quality of the word of mouth) and the dependent variable (the motives of 

managing small projects) ). And the most influential variant was the 

quality of the word of mouth. The current research recommended the 

need to create the internal environment for small projects and develop a 

spirit of cooperation between individuals to achieve the greatest degree of 
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success. and the need to provide facilities and technical support by NGOs 

and government organizations to develop and encourage young people to 

establish small projects. providing specialized programs to finance good 

and innovative projects through: Government funding programs. assisting 

incubator advisors in providing continuous monitoring and evaluation. 

Key words: Word of Mouth - Word of Mouth quality - Word of Mouth 

credibility - motives of managing small projects. 

 


