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وعي طالبات الثانوي العام بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر في 
 ضوء بعض المتغيرات

 عبد الخالق عبد المؤمن، أسماء ممدوح فتحي عبد المطيفداليا عمى محمود، الحسيني محمد صابر الخبير، محمد 

 ممخص البحث:
ييدف البحث الحالي بصفة رئيسية إلي دراسة وعي طالبات الثانوي العام بالميارات اإلدارية       

 إعدادلممشروعات متناىية الصغر بمحاورىا )تحديد فكرة المشروع، تحديد أىداف المشروع، تخطيط المشروع، 
روع( في ضوء بعض المتغيرات دراسات الجدوى، تنظيم وجدولة أنشطة المشروع، التوجيو والرقابة، تقييم المش

)مكان السكن، عمل األم، ترتيب الطالبة بين األخوة، المستوي التعميمي لموالدين، وظيفة األب، حجم األسرة(، 
العام بإدارة  الثانويوعى طالبات  استبيانوتم إعداد أدوات البحث المتمثمة في استمارة البيانات العامة، 

تم اختيارىن بطريقة صدفية غرضية بشروط ( طالبة 031لتطبيق عمي )المشروعات متناىية الصغر، وتم ا
مختمفة من مدارس حضر  واقتصادية اجتماعيةالعام من مستويات  الثانويمن طالبات مدارس ىي أن يكن 

وريف محافظة أسيوط لتطبيق أدوات البحث، واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي. وكان من أىم النتائج 
طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى  استجاباتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجود 

 ٠,٠,استبيان الوعي بإدارة المشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير مكان سكن األسرة عند مستوي داللة 
تبعًا و يات العامالت، لصالح األم ٠,٠,تبعًا لمتغير عمل األم عند مستوي داللة و لصالح سكان الحضر، 

 التعميميالمستوى  فيواألميات  ءاألبنااتجاه أبناء  1.10لمتغير المستوى التعميمي لموالدين عند مستوى داللة 
ينتمين  الالتياتجاه الطالبات  1.10تبعًا لمتغير متوسط الدخل الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة و ، العالي

مف نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير نسبة مرتفع، تخت شيريألسر ذات متوسط دخل 
ودرجة  االنحدارالتباين في المتغير التابع الوعي بإدارة المشروعات المتناىية الصغر تبعا ألوزان معامالت 

االرتباط حيث إن المستوي التعميمي لؤلب كان من أكثر العوامل المؤثرة عمى الوعي بإدارة المشروعات 
 %.63المتناىية الصغر بنسبة 

دراسات  بتدريبيم عمى إعداد( سنة 06-03تقديم المساعدات لمفئة العمرية من ) بضرورة  يوصي الباحثين:*
دروس عن المشروعات متناىية الصغر، وكيفية  إدراجيريدوا إقامتيا،  التيجدوى لممشروعات متناىية الصغر 
دارتيا والسمات والميارات  الصغر ضمن المنيج  متناىييجب أن يتحمى بيا صاحب المشروع  التيإقامتيا وا 

 ( سنة.06-03لمفئة العمرية من ) الدراسي

 الثانويطالبات  -إدارة المشروعات متناىية الصغر -المشروعات متناىية الصغر -الوعي الكممات الدالة:
 .العام
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Awareness of High School Female Students About the 

Administrative Skills of Micro-Projects According to Some 

Variables 
:Research summary 

   The current research mainly aims to study the awareness of high school female 

students in the management skills of micro-projects with their axes (defining the 

project idea, defining the project objectives, project planning, preparing feasibility 

studies, organizing and scheduling project activities, guidance and control, project 

evaluation) according to some variables (place of residence, mother’s work, the 

student’s rank between siblings, parents educational level,  father job , family size)، 

The research tools represented in the General Data form, the questionnaire on the 

high school female students awareness of micro-projects management, were 

applied to (150) female students who were selected in a purposeful coincidental 

way with the conditions that they were high school students of different social and 

economic levels from the schools of urban and rural Assiut governorate to apply 

the research tools, and the research followed the descriptive analytical method. One 

of the most important results was the existence of statistically significant 

differences between the average responses of female students of high school basic 

research sample on the questionnaire of awareness of the micro-projects’ 

management according to the variable of  family’s place of residence at the level of 

indication of 0.01 in favor of urban residents, according to the variable of mother 

work at the level of indication of 0.01 in favor of working mothers, according to 

the variable of  parents educational level at the level of indication of 0.01; the 

direction of fathers and mothers of sons in the higher educational level, and 

according to the variable of the average monthly income of the family at the level 

of indication of 0.01 the direction of female students belonging to families with a 

high average monthly income, the participation rate of the independent variables 

studied in explaining the variation percentage in the variable of the awareness of 

micro-projects management varies according to the weights of the regression 

coefficients and the degree of correlation, since the father’s educational level was 

one of the most influential factors on the awareness of micro-projects management 

by 85%. 

* The researchers recommend: the need to provide assistance to the age group of 

(15-18) years by training them to prepare feasibility studies for micro-projects that 

they want to establish, include lessons on micro-projects, how to establish and 

manage them and the characteristics and skills that must be possessed by the owner 

of the micro-project within the curriculum for the age group of (15-18) years. 

Keywords: awareness, micro-projects, micro-projects management, high school 

female students. 

____________________________________________ 
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 مقدمة ومشكمة البحث:
تمثل قضية البطالة في الوقت الراىن إحدى المشكالت األساسية التي تواجو معظم        

دول العالم باختالف مستويات تقدميا وأنظمتيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فمم تعد 
مشكمة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة، فقد 

يزيد عن ربع قرن من الزمن مشكمة ىيكمية، فبالرغم من تحقيق  ذ ماأصبحت البطالة ومن
 (.             8116)محمد ذبيح، االنتعاش والتميز االقتصادي، تتفاقم مشكمة البطالة سنة بعد أخرى

وتعتبر البطالة ظاىرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وتعمل الدول المتقدمة        
تحدث في الدول النامية ألسباب قصور النمو االقتصادي عن  وىيتيا والنامية عمى مواجي

مالحقة النمو السكاني ونتيجة لعجز المدخرات المحمية عن تمويل االستثمارات الالزمة لتوفير 
 (.8108)محمد الخوالنى، فرص العمل

حظ أن وتعد البطالة ظاىرة بارزة المعالم في الوطن العربي ومن الصعب تجاىميا، ويال      
نسبة المتعممين في كتمة العاطمين اخذ في االزدياد وىو ما يعنى إىدار طاقات وموارد بشرية 

 (.8118تم استثمارىا في العممية التعميمية لتصبح منتجة دون عائد منيا )شبل بدران،

وقد ارتفعت معدالت البطالة وفقَا ألخر إحصائيات لمجياز المركزي لمتعبئة العامة        
حصاء حيث أن أعمى معدالت لمبطالة كانت بين الحاصمين عمى مؤىل جامعي وفوق واإل

إلى أن وصمت  8103% عام 80.2وبمغت  8101% عام 06.7جامعي حيث كانت 
 8101% عام 08.1، وارتفع المعدل لمحاصمين عمى مؤىل متوسط من 8181% عام 26.6
از المركزي لمتعبئة )الجي8181% عام 18.4إلى أن وصمت  8103% عام 04.5إلى 

 (.8181العامة واإلحصاء،

وتعد مشكمة البطالة ىي إحدى المشكالت الناتجة عن نظام التعميم، حيث يخرج شبابَا        
(. وبينما اختار عدد محدود 8114غير مؤىمين لما يطمبو سوق العمل )إسماعيل سراج الدين،
البية الطالب اتجيوا إلى استكمال من الطالب استكمال تعميميم في المدارس الفنية فإن غ

التعميم الثانوي العام منجذبين إلى التعميم الجامعي الذى يتوقعون أن يقودىم إلى الوظائف 
المرموقة وعزفوا عن التعميم الفني الذى يقودىم إلى العمل اليدوي )الجياز المركزي لمتعبئة 

 (.8105العامة واإلحصاء،
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ففي تراثنا المصري والعربي توارثنا عباءة العمل الحكومي فأصبح العمل الحكومي        
مطمحَا لكل الناس، وذلك الظن الخاطئ بأن العمل الحكومي ىو أكثر أمنَا واستقرارَا من 

العمل الحر ولكي نقضى عمى ىذا الظن البد من تشجيع الدولة لؤلسر والشباب بأن يكون 
ورعايتو من الييئات المختصة سواء نقابات أو شركات أو جمعيات أىمية ىناك تدريب موجو 

 (.8115)حسين جمعة،

كما أن تعظيمنا المتوارث لمعمل المكتبي بالشيادات الجامعية أدى إلى تدفق أعداد         
ضخمة لاللتحاق بالجامعات، دون االىتمام بمجاالت العمل والتخصص بعد التخرج)سيد 

الشاب نفسو في صراع بين الحط من قيمة العمل اليدوي والرغبة في  ( فيجد8116أحمد،
 العمل المكتبي بالشيادة الجامعية.

وقد أشار المتخصصون إلى أن أحد األسباب الميمة التي ساعدت عمى وجود مشكمة        
البطالة ىي عدم توفر فكر وثقافة وميارات وقدرات العمل المنتج الخاص عند الغالبية من 

ب مصر، والتي تناسب العمل واإلنتاج في اقتصاد السوق والتطورات والتكتالت شبا
االقتصادية المتعددة التي تجرى عمى الساحة العالمية حاليَا. مما يتطمب من التعميم أن يمعب 
دورَا ميمَا وممموسَا في قضية تشجيع وتنمية فكر وعمم وقدرات الطمبة والطالبات أثناء دراستيم 

دارة المشروعات بالمؤسسات  التعميمية عمى اختالف أنواعيا ويبصرىم بكيفية إقامة وتممك وا 
الصغيرة، وما تتطمبو من دراسة السوق واكتساب القدرات والميارات الالزمة قبل البدء في تنفيذ 
المشروع الصغير، وبذلك يكونوا قد استطاعوا إيجاد فرصة عمل وخمق فرص عمل ليم وبما 

 (.    8118مجتمع األعمال المحمي)نجمة مرتجى، يتناسب مع متطمبات

فالمشروعات متناىية الصغر في كثير من دول العالم الثالث والمتقدم عمى حد سواء تمثل    
عصب الصناعة والمصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل والدخل، ويزداد عدد العاممين بيا 

( ، ولكونيا تغذى Subrahmanya,M.H.B،8113عامَا بعد آخر نتيجة لتوسع أنشطتيا)
الصناعات الكبيرة باحتياجاتيا، ولدييا القدرة عمى التكيف السريع مع السوق ومتطمباتو ألنيا 

تتميز بديناميكية عالية، وتعمل بصورة لصيقة لؤلسواق والمناطق الصناعية ومنافذ 
الصغيرة (، ولقد زاد االىتمام بدور المؤسسات 8115التصدير)سيد كاسب وجمال كمال الدين،
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 -8116في خمق فرص العمل والنمو االقتصادي بصفة خاصة في أعقاب األزمة المالية من 
8117 (Ardic,P.,et. al،8100.) 

إن التعميم والتدريب ىما أساس إعداد وتنمية القدرات البشرية، وارتباطيما بحاجة سوق         
ي الدول المتقدمة، والتي توفر تعميمَا العمل أصبح بديييَا إذ تقوم السياسة التعميمية الرشيدة ف

جيدَا، بإكساب الفرد الميارات األساسية واإلعداد الذىني والقدرة عمى التعميم المستمر واالبتكار 
واإلبداع، وتكمميا سياسة التدريب بإعداد األفراد الصالحين، وتوجيييم حسب قدراتيم ومياراتيم 

(. 8114)آمال مسعود، ال المناسبة لتمك القدراتوكفاءتيم العممية إلى إتقان المين واألعم
ويتطمب ذلك كمو أن يكون الفرد عمى مستوى جيد من التعميم والتحصيل الدراسي فكمما زادت 

)شبل  دقة وتعقد أدوات اإلنتاج، كمما تطمب ذلك مستويات أعمى من التعميم ذو الجودة
 (.8118بدران،

لتعميم وبمدى إتقان األفراد لمميارات اإلنتاجية فرفع وحيث أن اإلنتاجية ترتبط بمستوى ا       
)محمد عبد  مستوى التعميم يجب أن يواكب دائماَ ما يحدث في عالم العمل واإلنتاج

(، وفى ىذا السياق أصبحت عممية إعداد وتييئة الطالب لسوق العمل في 8111الموجود،
لتي يتطمبيا عالم اإلنتاج حتى يزول التعميم الثانوي مطمبَا ضروريَا إلكسابيم ميارات العمل ا

)معيد التخطيط  عن المجتمع المصري شبح ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب
(. إن جذب الشباب لمعمل واإلنتاج وشغل وقت الفراغ يجعميم ينبذوا العنف 8111القومى،

ىمية واإلرىاب ويسيم في بناء ذاتيم ومجتمعيم، وكذلك يساىم في إنتاج جيل جديد يعي أ
العمل وأىمية دوره ليم ولمجتمعيم وبالدىم، وتتغير ثقافة الشعب ليكون شعبَا منتجَا معتمدَا 
عمى ذاتو، غير معتمد عمى ما تقدمو الدولة من فرص عمل التي لم تعد موجوده، محققَا نمَو 

 اقتصاديا ورخاء اجتماعي عمى الصعيد األسرى والوطني.         

( وصالح 8102( وآمال الجراجرة )8100 من عيود حسنين )وقد أكدت دراسات كالً     
( عمى أىمية المشروعات متناىية الصغر فى 8106( وىالة الجالد )8104حجازى )

االقتصاد المصري وتنمية المجتمع والحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة والقدرة االبتكارية و 
 كذلك التنمية المستدامة.
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( وميا 8117( وخالد سعيد )8113(  )وحنان عواد )aAli،8112وأشارت دراسة        
( أن نجاح المشروع مرتبط بمستوى تعميم أصحابو فكمما كان أصحابو حاصمون 8104الكمثم )

عمى القدر المناسب من التعميم أدى ذلك إلى نجاح مشروعيم وأستدام وكذلك استطاعوا 
 االبتكار فيو وتطويره تبعًا لمتغيرات السوق. 

( إلى 8106( وىانى الشيخ وعيد الدسوقى )8114كما أشار كاًل من أمال مسعود )       
ومن ىنا نبعت فكرة أىمية توعية طالب الثانوي بقيمة العمل من خالل المناىج الدراسية. 

البحث الحالي في محاولة من الباحثة لدراسة مستوي وعي طالبات الثانوي العام بالميارات 
متناىية الصغر في ضوء بعض المتغيرات، وذلك من خالل اإلجابة اإلدارية لممشروعات 
 عمى األسئمة التالية:

ما مستوى وعي طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية  بالميارات اإلدارية  -
 لممشروعات متناىية الصغر؟

ىل توجد فروق في استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى  -
 استبيان الوعي بالميارات االداريو لممشروع متناىي الصغر تبعًا لمكان سكن األسرة؟

ىل توجد فروق في استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى  -
 استبيان الوعي بإلميارات اإلداريو لممشروع متناىي الصغر تبعًا لعمل األم؟

وي العام عينة البحث األساسية عمى ىل توجد فروق في استجابات طالبات الثان -
لممشروع متناىي الصغر تبعًا لممستوى التعميمي  اإلداريةلميارات ااستبيان الوعي ب

 لموالدين؟

ىل توجد فروق في استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى  -
الدخل  لممشروع متناىي الصغر تبعًا لمتوسط اإلداريةلميارات ااستبيان الوعي ب
 الشيري لؤلسرة؟

ىل تختمف نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير نسبة التباين في  -
المتغير التابع الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعا ألوزان 

 معامالت االنحدار ودرجة االرتباط؟ 
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 أىداف البحث:
مستوي وعي طالبات الثانوي العام بالميارات  ييدف ىذا البحث بصفة رئيسية إلى دراسة    

 اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر في ضوء بعض المتغيرات وذلك من خالل8

تحديد مستوى وعي طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية بالميارات  .0
 اإلدارية لممشروع متناىي الصغر؟

عام عينة البحث األساسية عمى استبيان تحديد الفروق في استجابات طالبات الثانوي ال .8
 الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لمكان سكن األسرة.

تحديد الفروق في استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى استبيان  .1
 الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لعمل األم.

الفروق في استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى استبيان تحديد  .2
 الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لممستوى التعميمي لموالدين.

تحديد الفروق في استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى استبيان  .3
لممشروع متناىي الصغر تبعًا لمتوسط الدخل الشيري الوعي بالميارات اإلدارية 

 لؤلسرة.
تحديد نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير نسبة التباين في المتغير  .4

التابع الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعا ألوزان معامالت 
 االنحدار ودرجة االرتباط. 

يرات المستقمة المدروسة في تفسير نسبة التباين في تختمف نسبة مشاركة المتغ .5
المتغير التابع الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعا ألوزان 

 معامالت االنحدار ودرجة االرتباط.
 األسموب البحثي:

 أوال: منيج البحث:

مى دراسة الظاىرة يعنى المنيج الذي يعتمد عيتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي، و     
كما توجد بالواقع، وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو كميًا، وتحميميا 
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وتفسيرىا لموصول إلى تعميمات بشأنيا واستخالص الدالالت التي توضح ارتباط متغير 
 (.8108بمتغير آخر )ذوقان عبيدات وآخرون، 

 اإلجرائية: ثانيا: المصطمحات العممية والمفاىيم

  Awareness الوعي:

ىو محصمة عمميات ذىنية وشعورية معقدة كالتفكير والحدس والخيال واألحاسيس      
والمشاعر واإلرادة والضمير وىذا الخميط اليائل من مكونات الوعي يعمل عمى نحو معقد جدًا 

الوعى ويسيم كل مكون بنسبة تختمف من شخص إلى أخر مما يجعل لكل شخص نوعًا من 
 (.  8111يختمف عن اآلخرين )عبد الكريم بكار،

8 كل ما يدركو الفرد في عقمو الواعي والباطن نتيجة وتعرف الباحثة الوعي إجرائيًا بأنو       
 الفطرة أو ما أكتسبو من البيئة المحيطة ويمكن استدعائو عند الحاجة إليو. 

 Micro projects      المشروعات متناىية الصغر:

ىو مشروع يمتمكو شاب يبدأ أولى خطواتو في الحياة العممية وبالتالي استثماراتو محدودة    
كما أن رأس المال في أصولو الثابتة منخفض )أراضي، مباني، معدات( )مجدى 

 (.8115سعيد،

ىي مشروعات ليس ليا مكان ثابت في اغمب األحوال ويقوم بيا فرد واحد ىو صاحب    
جنيو وغالبًا بعضيا يكون لو ورق رسمي أو يكون  3111رأس المال عن  المشروع وال يتجاوز

 (.8110ليا حد ادنى من األوراق الرسمية)عميا الميدى،
تمك المشروعات التي يقوم 8 وتعرف الباحثة المشروعات متناىية الصغر إجرائيًا بأنيا     

بيا فرد أو أقل عدد ممكن من األفراد بأقل رأس مال ممكن وقد يكون بخامات يمتمكيا الفرد 
تمكنو من عمل منتج يبيعو ليدر عميو دخل مناسب يستطيع من خاللو أثبات ذاتو وادخار 

 ى. رأس مال يساعده في التوسع في المشروع والوصول بو إلى مصاف المشروعات الكبر 
  8projects-Management of micro  إدارة المشروعات متناىية الصغر
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إدارة المشروع تعنى تطبيق المعرفة والميارات واألدوات واألساليب التقنية عمى أنشطة      
المشروع لتحقيق متطمبات المشروع ويتم تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عمميات إدارة المشروع 

و الشخص المسئول عن تحقيق أىداف المشروع )المعيد األمريكي وتكامميا ومدير المشروع ى
 (.8112لممقاييس القومية،

مجموعة الفاعميات واألنشطة التي تعمل مع بعضيا البعض من تخطيط وتنظيم وتوجيو     
ومراقبة بغرض االستخدام األمثل إلمكانيات المشروع بقصد تحقيق أىدافو بكفاءة وفاعمية 

والتكمفة والجودة عمى أن تراعى ىذه اإلدارة العوامل والمتغيرات البيئية  وضمن معايير الزمن
 (.8108المختمفة المحيطة بالمشروع )ماجدة العطية ،

االستخدام األمثل 8 وتعرف الباحثة إدارة المشروعات متناىية الصغر إجرائيًا بأنيا     
بدايَة من اختيار الفكرة وتحديد لمموارد المادية والبشرية المتاحة لممشروع المتناىي الصغر 

أىداف المشروع والتخطيط لممواد الخام واآلالت وتجييز المكان والتخطيط لمموارد البشرية 
ودراسة جدوى المشروع وتنظيم المشروع وعمميات الرقابة والتوجيو ثم أخيرَا تقييم المشروع 

بعَا أبسط الطرق اإلدارية لموصول إلى اليدف المنشود في أسرع وقت وبأقل تكمفة ممكنة، مت
 في إنجازه، طامحَا في جودة منتجو.

 محاور المشروعات متناىية الصغر:

 الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر: -1
enterprise-Awarenss of the management skills of the micro 

ىي العمميات العقمية التي يقوم بيا صاحب المشروع من جمع لممعمومات وحفظيا وذلك     
من خالل إجراءات التحميل والتخطيط والتقييم والوصول إلى استنتاجات وصنع القرارات إلدارة 

 (.8114المشروع الصغير بكفاءة )عبدالسالم عبد السالم،

عممية عقمية يحصل 8 وع متناىي الصغر بأنياوتعرف الباحثة الميارات اإلدارية لممشر    
عمييا الفرد من خالل خبراتو وتعميمو وتعممو تمكنو من القيام بإدارة مشروعو وتشمل تحديد 
فكرة المشروع، تحديد أىداف المشروع، تخطيط المشروع، أعداد دراسة الجدوى لممشروع، 

 مشروع.تنظيم وجدولة أنشطة المشروع، التوجيو والرقابة، تقييم ال
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 محاور الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر: 

 Define the project idea تحديد فكرة المشروع: -0

"ىو اختيار صاحب المشروع لمفكرة األقل تكمفة واألكثر فائدة  ويعرف إجرائيا بأنو
مكانياتو".  والمناسبة لقدراتو وا 

   goalsDetermine project تحديد أىداف المشروع: -ب

ىو الغاية التي يريد صاحب المشروع الوصول إلييا إلتمام مشروعو بأنو " ويعرف إجرائيا    
   بنجاح".

   Project planning تخطيط المشروع: -ج

خطوات متسمسمة يتم التخطيط ليا بترتيب  عممية ذىنية تشمل ىو" بأنوويعرف إجرائيا     
معين مع االحتفاظ بالمرونة في تطبيقيا متضمنة التخطيط لمموارد البشرية، المواد الخام 
واآلالت، وتجييز الخامات، التنظيم وجدولة أنشطة المشروع، آلية التنفيذ، التوجيو والرقابة 

  لتحقيق أىداف المشروع المراد الوصول إلييا.
 دراسة الجدوى لممشروع: إعداد -د

Preparing a feasibility study for the project 

دراسة تنبؤية تقوم عمى أسس وقواعد عممية تعطى تصور  ىيبأنيا " وتعرف إجرائيا    
مبدئي لكل ما من شأنو أن يعمل عمى نجاح المشروع متناىي الصغر، وىي خطة اقتصادية 

تمكن صاحب المشروع من وقوف مشروعو عمى ارض تمويمية قانونية فنية يتم وضعيا لي
  وتمويميًا وفنيًا تمكنو من الوصول بمشروعو لمنجاح واالستمرار. صمبة قانونيًا واقتصاديا

  

 تنظيم وجدولة أنشطة المشروع: -ه

Organizing and scheduling project activities  

القدرة عمى تحديد متطمبات العمل مع عمل تسمسل زمني محدد  ىيبأنيا " إجرائياوتعرف     
 ومن سيقوم بو وفق إمكانياتو وقدراتو، حتى يتثنى تحقيق األىداف المطموبة بدقة". 
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  Guidance and control التوجيو والرقابة: -و

فاءة عممية مستمرة إلرشاد العاممين لطريقة القيام بأعماليم بك ىووتعرف إجرائيا بأنيا "    
بأقل وقت ومتابعة أدائيم فى التنفيذ مع الثناء وتشجيع المنضبط وتصويب المخطىء ومعالجة 

  خطأه فورًا، وكذلك تدريب العاممين عمى كيفية األداء وتحسينو. 
 Project evaluation تقييم المشروع: -ز

أىدف ىو الحكم عمى مدى نجاح المشروع طبقًا لما وضع من بأنو " ويعرف إجرائيا   
والتعرف عمى نقاط القوة الستخداميا مستقباًل ونقاط الضعف لتالفييا ووضع الحمول ليا 

 مستقباًل لضمان نجاح المشروع".
   High school students    طالبات الثانوي العام: 

ىن الطالبات الممتحقات بالتعميم الثانوي العام وأعمارىن بين الخامسة عشرة والثامنة      
وىي تمثل مرحمة المراىقة المتوسطة حيث يكون الطالب في قمة نشاطيم وأكثر نضجًا عشرة 

 (.8101وتصورًا لمحياة بصورة عامة )عبد الرحمن الغامدى،

الطالبات الممتحقات بمدارس الثانوي 8 وتعرف الباحثة طالبات الثانوي العام إجرائيَا بأنيا    
 العام الحكومية.

 ثالثا: حدود البحث:

 ود الجغرافية لمبحث:الحد

الثانوي  ومن طالبات يتحدد النطاق الجغرافي لمبحث داخل ريف وحضر محافظة أسيوط    
العام، فعمى مستوى الحضر بمدينة أسيوط )مدرسة الوليدية الثانوية بنات، مدرسة خديجة 

لريف يوسف الثانوية بنات، مدرسة الشييد أحمد فايز إسماعيل الثانوية بنات( وعمى مستوى ا
بمركز أبنوب )مدرسة ماىر سيد حمدان الثانوية المشتركة، مدرسة الميندس عيد الثانوية 

 بنات، مدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات، مدرسة نجع سبع الثانوية بنات(.
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 الحدود البشرية لمبحث:

( طالبة من طالبات مدارس الثانوي العام 813 تكونت من )عينة البحث االستطالعية .0
وريف محافظة أسيوط تم اختيارىن بطريقة صدفية غرضية وذلك لتقنين من حضر 

 أدوات البحث.

( طالبة من طالبات مدارس الثانوي العام تم 8031 تكونت من )عينة البحث األساسية .8
اختيارىم بطريقة صدفية غرضية بشروط أن يكن من مستويات اجتماعية واقتصادية 

محافظة أسيوط لتطبيق أدوات البحث  مختمفة من المدارس الثانوية بحضر وريف
 عميين.

تم التطبيق الميداني ألدوات البحث في الفترة من منتصف الحدود الزمنية لمبحث8  .1
م أي استغرقت مدة التطبيق  8181شير أكتوبر حتى منتصف شير نوفمبر سنة 

 شير.
 )إعداد الباحثين(رابعا: أدوات البحث: 

 استمارة البيانات العامة. -0
 وعى طالبات الثانوي العام بإدارة المشروعات متناىية الصغر.استبيان  -8

                          استمارة البيانات العامة لطالبات الثانوي العام: .1

 واشتممت االستمارة عمى ما يمي8     

ترتيب الفتاة بين  –الصف  -بيانات عن الطالبة وأسرتيا من حيث )أسم المدرسة  - أ
عمل  –المستوى التعميمي لموالدين-مكان سكن األسرة  -حجم األسرة -أخوتيا
 متوسط الدخل الشيري لؤلسرة(.  -الوالدين

 أنواع ومجاالت المشروعات متناىية الصغر التي تفضل الطالبة العمل بيا. - ب
 ى طالبات الثانوي العام بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر:وع استبيان .2

أعد ىذا االستبيان في ضوء القراءات والدراسات السابقة والمفيوم اإلجرائي لوعي طالبات      
الثانوي العام بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر بيدف التعرف عمي مستوي وعي 

يارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر، وقد احتوي االستبيان في طالبات الثانوي العام بالم
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( عبارة تغطى كافة مستويات الوعي لطالبات الثانوي العام عينة 017صورتو النيائية عمى )
البحث بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر، وتم وضع مفتاح التصحيح الخاص 

ال( وعمى  –أحيانًا  –ان وفقًا لثالثة استجابات )نعم باالستبيان وتتحدد العبارات ليذا االستبي
( عمى الترتيب لالستجابة عمى العبارات الموجبة، وتعطى 0، 8، 1مقياس متدرج متصل )

( عمى الترتيب لالستجابة عمى العبارات السالبة وبذلك تكون أعمى درجة 1، 8، 0الدرجات )
احتوى االستبيان عمي سبع محاور  (، وقد017( وأقل درجة مشاىدة ىي )185مشاىدة ىي )

 إلدارة المشروعات متناىية الصغر كما يمي8
 ( عبارة تقيس  مدي وعي00اشتمل ىذا المحور عمي )8 تحديد فكرة المشروع المحور األول:

طالبة الثانوي بإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لمشروعات متناىية الصغر من البيئة المحيطة، وأن 
تكون فكرة مشروعيا التي تسعى لتحقيقيا مناسبة إلمكاناتيا وشخصيتيا، وان تفكر في 

ىي الصغر خاص بيا، وتطوير فكرة استثمار بعض ىواياتيا الشخصية إلقامة مشروع متنا
مشروع قائم بالفعل في بيئتيا المحيطة، ودراسة المشروعات المتاحة حوليا لمتعرف عمى 
المشروعات التي تناسب مياراتيا وقدراتيا، واستمدادىا فكرة مشروعيا المتناىي الصغر من 

ارض واألسواق إيجاد حل إلحدى المشكالت القائمة في المجتمع، واىتماميا بزيارة المع
 والبحث فييا عن أفكار جديدة لمشروعيا المستقبمي.

( عبارة تقيس  مدي 807 اشتمل ىذا المحور عمي )تحديد أىداف المشروع المحور الثاني:
وعي طالبة الثانوي بتحديد أىداف المشروع متناىي الصغر الذى ترغب في إنشائو بصورة 

الصغر مناسب لمواردىا، وأن تحرص عمى أن واضحة، مع التأكد من أن مشروعيا المتناىي 
تكون الميزة التي سيقدميا مشروعيا مختمفة ومميزة عن المنافسين، وأن تحدد أىداف مشروعيا 
المتناىي الصغر القصيرة المدى بدقة متناىية، وأن تراعى أن تكون أىداف المشروع متناىي 

ل ىدف تضعو يتناسب مع الصغر واضحة حتى يسيل تحقيقيا، وأن تحرص عمى أن يكون ك
ما تحدده لو من مال ووقت و وجيد، وأن تحدد نوعية المستيمكين لمشروعيا، وأن يكون ىدفيا 
الرئيسي أن يكون مشروعيا ذا شيرة عالية واسم مميز، تحدد أىداف مشروعيا المتناىي 
أن الصغر بحيث ال تتعارض مع القوانين والموائح السائدة في المجتمع، وأن تحرص عمى 

 تكون أىداف مشروعيا المتناىي الصغر مرنة يسيل تعديميا.
  المحور الثالث: تخطيط المشروع:
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( عبارات تقيس مدي وعي طالبة الثانوي 6ويشمل8 التخطيط لمموارد البشرية8 واشتمل عمى )
العام بتحديد مسئوليات وميام العاممين بالمشروع وفقَا لقدراتيم ومياراتيم، تخطيطيا لمتدريب 
عمى كل مراحل المشروع قبل البدء فيو، وتخطيطيا لربط المكافآت باإلنتاج لمعمال، وأن تضع 
خطط بديمة تقوم باستخداميا وقت التعرض لمواقف طارئة، وأن تيتم باالطالع عمى قانون 

جازات ...الخ.  العمل لتحافظ عمى حقوق العاممين بالمشروع من تأمينات وا 
( عبارة تقيس مدي وعي 01ت وتجييز الخامات8 واشتمل عمي )التخطيط لممواد الخام واآلال

طالبة الثانوي العام بالتخطيط لشراء المواد الخام مرتفعة الجودة وذات السعر المنخفض بعد 
المفاضمة بين جميع البدائل المتاحة لدى التجار، الحرص عمى التأمين عمى مشروعيا متناىي 

موارد المتاحة، التخطيط لشراء األجيزة واآلالت التي ليا الصغر، التخطيط لالستخدام األمثل لم
مدة ضمان طويمة، التخطيط لالستفادة من المواد الخام المتوفرة في البيئة المحمية لممشروع، 
التخطيط إلقامة مشروع في مكان سيل الوصول إليو لتقميل تكاليف النقل، التخطيط لتوفير 

ين استخداميا، التخطيط الستخدام أفضل طرق التأمين أماكن مناسبة لتخزين المواد الخام لح
 عمى اآلالت.

( عبارة تقيس مدي وعي 06اشتمل ىذا المحور عمي ) المحور الرابع: إعداد دراسات الجدوى:
طالبة الثانوي العام بالصعوبات التي ستواجييا في تقدير عدد المستيمكين لمنتجات مشروعيا 

م بتحديد أسعار منتجات مشروعيا بناء عمى تحديد أسعار المتناىي الصغر، ووعييا باالىتما
منتجات المنافسين، وضع خطة لمدعاية واإلعالن لمنتجات مشروعيا، اىتماميا بحضور 
الكثير من الدورات المعنية بكيفية دراسة السوق قبل البدء في مشروعيا، الحرص عمى وجود 

نتاج، الخبرة في إعداد دفتر اليومية طمبيات عمى منتجات مشروعيا قبل البدء في عممية اإل
يرادات المشروع، استطاعتيا تحديد ميزانية المشروع متناىي الصغر في  لتسجيل مصروفات وا 
ضوء إمكانات واحتياجات المشروع، الحرص عمى أخذ دورات في إعداد دراسة الجدوى المالية 

 لممشروع قبل البدء في مشروعيا. 
( عبارة 05اشتمل ىذا المحور عمي ) أنشطة المشروع:المحور الخامس: تنظيم وجدولة 

تقيس مدي وعي طالبة الثانوي العام تقسيم العمل داخل المشروع لخطوات صغيرة وتحديد لكل 
خطوة وقت محدد، ترتيب مراحل اإلنتاج في المشروع الى خطوات في تسمسل منطقي، قدرتيا 

لآلخر لتحقيق أىداف المشروع، توزيع عمى تكوين فريق عمل يكون لكل منيم دوره المكمل 



 

 153 

 2023 ينايرـ األربعون و  الرابع ـ العدد التاسعالمجمد 

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

الميام والمسئوليات عمى العمال حسب قدراتيم وميارتيم لزيادة اإلنتاجية، أخذ دورات 
متخصصة في الحاسب اآللي لمساعدتيا عمى تنظيم العمل بالمشروع الصغير، قدرتيا عمى 

 تكوين فريق عمل يكون لكل منيم دوره المكمل لآلخر في تسمسل منطقي.
( عبارة تقيس مدي وعي 01اشتمل ىذا المحور عمي )حور السادس: التوجيو والرقابة: الم

طالبة الثانوي العام بتوجو العاممين في المشروع بضرورة االلتزام بالخطة الزمنية المحددة عند 
العمل، ووعييا بضرورة توجيو العمال لاللتزام بنظافة مكان العمل أثناء التنفيذ لمحفاظ عمى 

لمنتج ونظافتو، توجيو العاممين الستخدام اآلالت بطريقة صحيحة، مراقبة مدى تحقيق جودة ا
أىداف المشروع أثناء التنفيذ وتصحيح أي انحرافات أوال بأول، مراقبة كفاءة اآلالت أثناء 
التنفيذ وتصميح أي أعطال بمجرد حدوثيا، مراقبة مدى االلتزام بالخطة الزمنية المحددة عند 

طوة من خطوات المشروع، مراقبة جودة المنتج أثناء تنفيذه لتالفى أي عيوب قد تنفيذ كل خ
 تحدث، مراقبة العاممين أثناء التنفيذ مع تصحيح األخطاء والثناء عمى الصحيح.

( عبارة تقيس مدي وعي 01اشتمل ىذا المحور عمي ) المحور السابع:  تقييم المشروع:
لمساعدتيا في تالفي ما وقعت فيو من أخطاء في المرات طالبة الثانوي العام بتقييم المشروع 

القادمة، اىتماميا بالحصول عمى رأى العمالء في المنتج الذي يقدمو مشروعيا المتناىي 
الصغر، وحرصيا عمى تقييم مشروعيا لتحسين أسموبيا اإلداري، تقييم المشكالت التسويقية 

ي المرات القادمة، تقيميا مدى االلتزام بتنفيذ التي واجيتيا عند تنفيذ خطة التسويق لتالفييا ف
خطة مشروعيا متناىي الصغر بعد كل مرحمة من مراحل العمل، حرصيا عمى مشاركة 
العاممين معيا في المشروع في تقييمو لتالفي السمبيات في المستقبل، تقييميا ما تم إنفاقو في 

لممصروفات، تحدد نواحي القوة في  كل مرحمة من مراحل المشروع أوال بأول مع المبمغ المحدد
 األىداف والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لتكرارىا مجددَا.

 يقصد بتقنين األدوات قياس صدق وثبات األدوات. تقنين أدوات الدراسة:
 استبيان وعى طالبات الثانوي العام بإدارة المشروعات متناىية الصغر:

 ك عمى كل من8أعتمد الباحثين في ذل أوال: صدق االستبيان:
وذلك من خالل عرض االستبيان عمى مجموعة من األساتذة  صدق المحتوى: -

المحكمين المتخصصين في إدارة المنزل بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حموان، وقسم 
االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية جامعة المنيا، وذلك إلبداء الرأي في مدى 



 

 154 

 2023 ينايرـ األربعون و  الرابع ـ العدد التاسعالمجمد 

 التربية النوعيةمجلة البحوث في مجاالت 

واالستجابات لمعبارات وصياغتيا لما تيدف إلي تجميعو من مالءمة أسئمة االستبيان 
ضافة واقتراح عبارات يرون أىميتيا وقد بمغ عددىم ) ( 01معمومات وبيانات، وا 

عبارة من عبارات  محكمين وقد تم حساب نسبة االتفاق بين المحكمين عمى كل
 %(.71االستبيان وتراوحت نسبة تكرار اتفاق المحكمين عمى العبارات بنسبة )

تم حساب صدق التكوين بطريق صدق االتساق الداخمي عن طريق  صدق التكوين: -
إيجاد معامل االرتباط باستخدام معامل "بيرسون" بين درجة كل عبارة ودرجة المحور 

 ( توضح ذلك58( إلي )0والجداول من )
 (فكرة المشروع( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور)تحديد 1جدول )

 انذالنخ االرتجبط و     انذالنخ االرتجبط و

1- 78887 7871 7- 78967 7871 

2- 78634 7875 8- 78737 7871 

3- 78764 7871 9- 78615 7875 

4- 78945 7871 17- 78826 7871 

5- 78776 7871 11- 78915 7871 

6- 78852 7871  

( 1.13، 1.10االرتباط كميا دالة عند مستوى )( أن معامالت 0يتضح من الجدول )     
مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات محور )تحديد فكرة المشروع متناىي الصغر( 

   وصالحيتو لمتطبيق.
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور)تحديد أىداف المشروع(2جدول )

 انذالنخ االرتجبط و     انذالنخ االرتجبط و    

12- 78772 7871 22- 78923 7871 

13- 78863 7871 23- 78756 7871 

14- 78716 7871 24- 78842 7871 

15- 78894 7871 25- 78971 7871 

16- 78955 7871 26- 78728 7871 

17- 78874 7871 27- 78813 7871 

18- 78644 7875 28- 78937 7871 

19- 78625 7875 29- 78786 7871 

27- 78741 7871 37- 78873 7871 

21- 78838 7871  
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( مما 1.13، 1.10) ( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى8يتضح من الجدول )    
يدل عمى صدق وتجانس عبارات محور )تحديد أىداف  المشروع متناىي الصغر( وصالحيتو 

 لمتطبيق.  
 درجة كل عبارة ودرجة المحور)تخطيط المشروع(( قيم معامالت االرتباط بين 3جدول )

 انذالنخ االرتجبط و     انذالنخ االرتجبط و    

31- 78791 7871 41- 78611 7875 

32- 78855 7871 42- 78751 7871 

33- 78918 7871 43- 78877 7871 

34- 78679 7875 44- 78762 7871 

35- 78735 7871 45- 78628 7875 

36- 78947 7871 46- 78888 7871 

37- 78768 7871 47- 78943 7871 

38- 78818 7871 48- 78731 7871 

39- 78935 7871 49- 78792 7871 

47- 78972 7871 57- 78885 7871 

( مما 1.13، 1.10( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى)1يتضح من الجدول )     
يدل عمى صدق وتجانس عبارات محور )تخطيط المشروع متناىي الصغر( وصالحيتو 

 لمتطبيق.  
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور)إعداد دراسات الجدوى لممشروع(4جدول)

 الداللة االرتباط م     الداللة االرتباط م    

95- 47;;8 4745 :4- 47;69 4745 

96- 47<7: 4745 :5- 47;8: 4745 

97- 47;55 4745 :6- 47<:; 4745 

98- 47<== 4745 :7- 47;<6 4745 

99- 47;<7 4745 :8- 47:57 4749 

9:- 47:6: 4749 :9- 47<6= 4745 

9;- 47<8; 4745 ::- 47<<: 4745 

9<- 47:87 4749 :;- 47;48 4745 

9=- 47=4= 4745 :<- 47=96 4745 
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( مما 1.13، 1.10( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى)2يتضح من الجدول )     
يدل عمى صدق وتجانس عبارات محور )إعداد دراسات الجدوى لممشروع متناىي الصغر( 

 وصالحيتو لمتطبيق.  
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور)تنظيم وجدولة المشروع(( قيم 5جدول )

 انذالنخ االرتجبط و     انذالنخ االرتجبط و    

69- 78776 7871 78- 78796 7871 

77- 78838 7871 79- 78854 7871 

71- 78719 7871 87- 78916 7871 

72- 78893 7871 81- 78775 7871 

73- 78871 7871 82- 78839 7871 

74- 78928 7871 83- 78712 7871 

75- 78632 7875 84- 78896 7871 

76- 78825 7871 85- 78954 7871 

77- 78772 7871  

( مما يدل 1.13، 1.10( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى)3يتضح من الجدول )
متناىي الصغر( وصالحيتو عمى صدق وتجانس عبارات محور )تنظيم وجدولة المشروع 

 لمتطبيق.
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور)التوجيو والرقابة لممشروع(6جدول )

 انذالنخ االرتجبط و     انذالنخ االرتجبط و    

86- 78678 7875 93- 78778 7871 

87- 78633 7875 94- 78793 7871 

88- 78872 7871 95- 78851 7871 

89- 78924 7871 96- 78948 7871 

97- 78745 7871 97- 78861 7871 

91- 78957 7871 98- 78845 7871 

92- 78677 7875  

( مما 1.13، 1.10( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى)4يتضح من الجدول )   
يدل عمى صدق وتجانس عبارات محور )التوجيو والرقابة لممشروع متناىي الصغر( 

 وصالحيتو لمتطبيق.
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور)تقييم المشروع(7جدول )

 الداللة االرتباط م     الداللة االرتباط م    

==- 47;67 4745 548- 47:79 4749 

544- 47=46 4745 549- 47:85 4749 

545- 47;98 4745 54:- 47<;< 4745 

546- 47=7= 4745 54;- 47;:7 4745 

547- 47<55 4745 54<- 47<6< 4745 

( مما 1.13، 1.10( أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى)5يتضح من الجدول )    
 يدل عمى صدق وتجانس عبارات محور )تقييم المشروع متناىي الصغر( وصالحيتو لمتطبيق.  

تم حساب الثبات الستبيان وعي طالبات الثانوي العام بالميارات  ثانيًا: ثبات االستبيان:
، Alpha Cronbachوعات متناىية الصغر باستخدام طريقة الفا كرونباخ اإلدارية لممشر 

وتم التصحيح من أثر التجزئة النصفية  half-Splitوباستخدام طريقة التجزئة النصفية 
وكانت قيم  Guttman،  جيوتمان Brown-Spearmanباستخدام معامل إسبيرمان براون 

ن الواحد الصحيح مما يدل عمى ثبات االستبيان ( القترابيا م1.10االرتباط دالة عند مستوي )
 ( .6وصالحيتو لمتطبيق كما يتضح من الجدول التالي رقم )

( قيم معامل الثبات الستبيان وعى طالبات الثانوي العام بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية 8جدول )
 الصغر

 جُىتًبٌ سجُريبٌ ثراوٌ انتجزئخ انُصفُخ يعبيم انفب انًحبور

انىعً ثبنًهبراد اإلدارَخ نهًشروع 

 يتُبهٍ انصغر
78759 78715 78798 78743 

الوعى بالميارات اإلدارية 
 لممشروع متناىي الصغر

1.537 1.503 1.576 1.521 

 المعالجات اإلحصائية:

لتحديد األعداد، والنسب  Spss.xتم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج    
المئوية، واألوزان النسبية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري، ومعامل ارتباط 
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، وتحميل التباين في اتجاه واحد T.Testبيرسون، والفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 
 مل االنحدار.لممقارنات المتعددة، وحساب معا L.S.D، واختبار F.Testباستخدام اختبار 

 النتائج تحميميا وتفسيرىا:
 أوال: النتائج الوصفية:

فيما يمي وصف لخصائص عينة البحث موضحة وصف عينة البحث األساسية8  -0
 (78بجدول )

 (031( التوزيع النسبي ألفراد العينة وفقا لخصائص عينة البحث )ن= 7جدول )
 انُسجخ % انعذد انفئخ انجُبٌ

 %4183 62 رَف يكبٌ انسكٍ

 %5887 88 حضر

 %6787 91 تعًم عًم األو

 %3983 59 ال تعًم

 %3287 49 األول ترتُت انطبنجخ ثٍُ األخىح

 %3783 56 األوسظ

 %37 45 األخُر

 %1783 26 يُخفض انًستىٌ انتعهًٍُ نألة

 %4287 64 يتىسظ

 %47 67 يرتفع

 %22 33 يُخفض انًستىٌ انتعهًٍُ نألو

 %4787 61 يتىسظ

 %3783 56 يرتفع

 %5287 79 وظُفخ حكىيُخ وظُفخ األة

 %28 42 قطبع خبص

 %1983 29 اعًبل حرح

 %34 51 افراد 4اقم يٍ  حجى األسرح

 %4487 67 افراد 6افراد القم يٍ  4يٍ 

 %2183 32 افراد فأكثر 6يٍ 
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% من عينة البحث من سكان الحضر، ونسبة 36.5( أن نسبة 7يتضح من جدول )     
% من سكان الريف، وأعمى نسبة ألميات الطالبات عينة البحث من العامالت بنسبة 20.1
%، 15.1%، واعمى نسبة لترتيب الطالبة بين أخواتيا كانت لمترتيب األوسط بنسبة 41.5

%، وأعمى نسبة 28.5ب كانت لممستوى المتوسط بنسبة وأعمى نسبة لممستوى التعميمي لؤل
%، وأعمى نسبة لوظيفة األب 21.5لممستوى التعميمي لؤلم كانت لممستوى المتوسط بنسبة 

أفراد  2%، وأعمى نسبة لحجم األسرة كانت لؤلسرة من 38.5كانت لموظيفة الحكومية بنسبة 
 2111ط الدخل الشيري لؤلسرة من %، وأن أعمى نسبة لمتوس22.5أفراد بنسبة  4ألقل من 

 %.16.5جنية بنسبة  4111جنية ألقل من 

مستوى وعى طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية بإدارة المشروعات  -2
 متناىية الصغر:

 ( يوضح قياس مستوى وعى طالبات الثانوي العام بإدارة المشروعات متناىية الصغر10جدول )

 

 يرتفع

 %77أكثر يٍ 

يتىسظ أكثر يٍ 

 %77% إنً 57

يُخفض اقم يٍ 

57 % 
 انًجًىع

 انُسجخ% انعذد انُسجخ% انعذد انُسجخ% انعذد انُسجخ% انعذد

وعً طبنجبد انثبَىٌ 

انعبو ثإدارح 

انًشروعبد يتُبهُخ 

 انصغر 

17 1183% 41 2783% 92 6183% 157 177% 

% من طالبات الثانوي العام عينة 40.1( أن النسبة األكبر 01يتضح من جدول )       
البحث األساسية وعيين نحو إدارة المشروعات المتناىية الصغر منخفض، يمييا نسبة 

% من طالبات العينة األساسية وعيين نحو إدارة المشروعات المتناىية الصغر 85.1
العينة األساسية وعيين نحو إدارة المشروعات المتناىية  % من طالبات00.1متوسط، وأخيرَا 

الصغر مرتفع وىذا يوضح ضرورة إعداد البرامج اإلرشادية التي تنمي وعي طالب المرحمة 
 الثانوية العامة بإدارة المشروعات المتناىية الصغر.
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 ثانيًا: النتائج في ضوء فروض البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية والذى ينص عمى أنو "  النتائج في ضوء الفرض األول8   
بين متوسطات استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعي 

 بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير مكان سكن األسرة".

عمي داللة الفروق بين  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( لموقوف  
متوسطات درجات استجابات طالبات الثانوي العام عينة الدراسة األساسية عمى استبيان الوعي 

 ( يوضح ذلك.00بإدارة المشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير مكان سكن األسرة، وجدول )
استبيان الوعي بالميارات ( الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث األساسية عمى 11جدول )

 اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعَا لمكان سكن األسرة

 يكبٌ سكٍ األسرح
انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انعُُخ

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) د (

 62 78423 1578637 رَف
148 438318 

 7871دال عُذ 

 88 98557 3778552 حضر نصبنح انحضر

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة األساسية 00يتضح من جدول )  
في محور )الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر( وذلك تبعًا لالختالف في مكان 

لصالح سكان  ٠,٠,وىى قيمة دالة عند مستوي داللة  21.106سكن األسرة فقيمة "ت" 
 الحضر. 

(، ودراسة )ىبة 8113ىذه الدراسة مع دراسة )حنان أبو صيري وعواطف عيسى، وتختمف    
( والتي أوضحت نتائجيا انو ال توجد فروق دالة إحصائيَا بين وعى الشباب 8101شعيب،

 بالمشروعات في الريف والحضر.

 وترجع الباحثة ذلك إلى أن سكان الحضر نظرَا ألن بيا العديد من المستويات االجتماعية   
والثقافية وكذلك توافر وسائل التكنولوجيا الحديثة تجعل من يقيمون بيا عمى دراية بالعديد من 

 الخطوات التي تتطمبيا إدارة المشروعات.  
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 وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق الفرض األول كميًا.     

" توجد فروق ذات داللة  والذي ينص عمى أنو النتائج في ضوء الفرض الثاني:    
إحصائية بين متوسطات استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى 

 استبيان الوعي بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير عمل األم.

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء اختبار )ت( لموقوف عمي داللة الفروق بين   
ات الثانوي العام عينة الدراسة األساسية عمى استبيان الوعي متوسطات درجات استجابات طالب

( يوضح 08بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير عمل األم، وجدول )
 ذلك.

( الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعي بالميارات 12جدول )
 اىي الصغر تبعَا لعمل األماإلدارية لممشروع متن

 يكبٌ سكٍ األسرح
انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انعُُخ

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) د (

 62 78423 1578637 رَف
148 438318 

 7871دال عُذ 

 88 98557 3778552 حضر نصبنح انحضر

أفراد عينة الدراسة األساسية ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 08يتضح من جدول )    
عمى محور )الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر( وذلك تبعًا الختالف عمل 

لصالح األميات العامالت. وتتفق ىذه الدراسة  ٠,٠,األم فقيمة "ت" دالة عند مستوي داللة 
حرص األم  (. وترجع الباحثة ذلك إلى8115مع دراسة )جيالن القبانى، ونجالء حسين،

العاممة عمى مواكبة ما يستجد ومتابعة المشروعات التي يقيميا األفراد ونقميا ألبنائيا، 
  باإلضافة الكتسابيا خبرات اإلدارة من خالل عمميا. 

 وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق الفرض الثاني كميًا.     

فروق ذات داللة " توجد والذى ينص عمى أنو  النتائج في ضوء الفرض الثالث:    
إحصائية بين متوسطات استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى 
استبيان الوعي بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير المستوى 

 التعميمي لموالدين ".
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 F.Test ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء تحميل التباين إليجاد قيمة )ف(     
لموقوف عمى الفروق بين متوسطات درجات استجابات طالبات الثانوي العام عينة الدراسة 
األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر، و اختبار 

(L.S.D لموقوف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات طالبات الثانوي العام )
األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا  عينة الدراسة

 ( توضح ذلك.04، 03، 02، 01لممستوي التعميمي لموالدين وجداول )
( تحميل التباين الستجابات أفراد عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية 13جدول )

     تبعًا لممستوى التعميمي لألبلممشروع متناىي الصغر 

انًستىٌ 

 انتعهًٍُ نألة
 يتىسظ انًرثعبد يجًىع انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) ف(

 2 47388777 87768147 ثٍُ انًجًىعبد
318972 

7871 

 147 1268577 186768878 داخم انًجًىعبد دال

   149  266838718 انًجًىع

عمى استبيان  فروق إحصائية بين أفراد عينة الدراسة األساسية( وجود 01يتضح من جدول )
الوعى بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لممستوى التعميمي لؤلب حيث أن قيمة 

(. ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار  1.10)ف( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
(L.S.Dلممقارنات المتعددة والموضح)(02ة نتائجو بالجدول.) 

لممقارنات المتعددة لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة  LSD( اختبار 14جدول )
البحث األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر لمتغير المستوي 

 التعميمي لألب

 انًستىٌ انتعهًٍُ نألة
 يُخفض

 2328417و = 

 يتىسظ

 2348992و =  

 عبنٍ

 2818637و = 

   - يُخفض

  - *28575 يتىسظ

 - **468645 **498227 عبنٍ

في  1.10( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 02يتضح من جدول ) 
استجابات طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية عمي استبيان الوعى بالميارات 
اإلدارية لممشروع  متناىي الصغر في اتجاه أبناء األبناء في المستوى التعميمي العالي حيث 
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(، يميو أبناء اآلباء في المستوى التعميمي المتوسط بمتوسط 415860.بمغ المتوسط ) 
(، أي 818.205(، وأخيرَا أبناء اآلباء في المستوى التعميمي المنخفض بمتوسط )812.778)

أن طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية أبناء اآلباء ذوى المستوى التعميمي 
 ت إدارة المشروع متناىي الصغر. المرتفع كانوا أكثر وعيَا بميارا

وترجع الباحثة ذلك الى أن بارتفاع المستوى التعميمي لؤلب ترتفع وتزداد معموماتو ووعيو    
إداريًا ويكون أثر وعيًا بمشكالت المجتمع ولديو رؤية واضحة عن كيفية حموليا حيث تكون 

مداد بناتو بالمعمومات عن كيفية مو  اجيتيا بإقامة المشروعات مشكمة البطالة إحداىا، وا 
كسابين خبرات إلدارة ىذه المشروعات. وتتفق  المتناىية الصغر وتوضيح أىمية العمل الحر وا 

(، )جيالن القباني، نجالء 8113حنان أبو صيري وعواطف عيسى، )ىذه الدراسة مع دراسة
   (.8101( ودراسة )ىبة شعيب،8115حسين،
أفراد عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية ( تحميل التباين الستجابات 15جدول )

 لممشروع متناىي الصغر تبعًا لممستوى التعميمي لألم

انًستىٌ 

 انتعهًٍُ نألو
 يتىسظ انًرثعبد يجًىع انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ
 انذالنخ قًُخ ) ف(

 2 41938791 83878581 ثٍُ انًجًىعبد
458173 

7871 

 147 928839 136478313 انًجًىعبدداخم  دال

   149  227348894 انًجًىع

( وجود فروق إحصائية بين أفراد عينة الدراسة األساسية عمى 03يتضح من جدول )     
استبيان الوعي بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لممستوى التعميمي لؤلم حيث 

(. ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار  1.10أن قيمة )ف( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
(DL.S.( لممقارنات المتعددة والموضحة نتائجو بالجدول)04.) 

بٍه متىسطات استجابات أفراد عٍنة البحج األساسٍة على استبٍان الىعى  LSD( اختبار :5جدول )

 بالمهارات اإلدارٌة للمشروع متناهً الصغر لمتغٍر المستىي التعلٍمً لألم

انًستىٌ 

 انتعهًٍُ نألو

 يُخفض

 2258517و = 

 يتىسظ

 2798142 و = 

 عبنٍ

 3758121و = 

   - يُخفض

  - **538632 يتىسظ

 - **258979 **798611 عبنٍ
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في  1.10( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 04يتضح من جدول )       
استجابات طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعي بالميارات 
اإلدارية  لممشروع متناىي الصغر في اتجاه أبناء األميات في المستوى التعميمي العالي حيث 

(، يميو أبناء األميات في المستوى التعميمي المتوسط بمتوسط 113.080ط )بمغ المتوس
(، 883.301(، وأخيرَا أبناء األميات في المستوى التعميمي المنخفض بمتوسط )857.028)

أي أن طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية بنات األميات ذوات المستوى 
َا بميارات إدارة المشروعات متناىية الصغر. وترجع الباحثة التعميمي المرتفع كانوا أكثر وعي

ذلك الى أن ارتفاع المستوى التعميمى لؤلم يثرييا معرفيَا وثقافيَا وينعكس ذلك عمى بناتيا فيزيد 
بالتبعية وعيين ألىمية المشروعات والمشروعات متناىية الصغر وكيفية إدارتيا. وتتفق ىذه 

(، وتختمف ىذه 8101( ودراسة )ىبة شعيب،8116بد العاطى،الدراسة مع دراسة )فاطمة ع
(، والتي أوضحت وجود فروق لصالح 8115الدراسة مع دراسة )جيالن القبانى، نجالء حسين،

 المستوى التعميمي المتوسط لؤلم.   
 وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق الفرض الثالث كميًا.       

" توجد فروق ذات داللة إحصائية ى ينص عمى أنو 8 والذضوء الفرض الرابع يالنتائج ف    
بين متوسطات استجابات طالبات الثانوي العام عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعي 
 بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر تبعًا لمتغير متوسط الدخل الشيري لألسرة ".

لموقوف  F.Testين إليجاد قيمة )ف( ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء تحميل التبا  
عمى الفروق بين متوسطات درجات استجابات طالبات الثانوي العام عينة الدراسة األساسية 

( لموقوف L.S.Dعمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر،  اختبار )
عام عينة الدراسة عمى داللة الفروق في متوسطات درجات استجابات طالبات الثانوي ال

األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لمتوسط الدخل 
 ( توضح ذلك.06، 05الشيري لؤلسرة وجداول )
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بالميارات اإلدارية لممشروع ( تحميل التباين الستجابات أفراد عينة البحث عمى استبيان الوعي 17جدول )
 متوسط الدخل الشيريمتناىي الصغر لمتغير 

 ذخم انشهرٌ نألسرحان
 يُخفض

 2558413و = 

 يتىسظ

 2978778و = 

 يرتفع 

 2998563و = 

   - يُخفض

  - **418665 يتىسظ

 - *28485 **448157 يرتفع 

في  1.10( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 06يتضح من جدول )    
استجابات طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األساسية عمى استبيان الوعى بالميارات 
اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعًا لمتوسط الدخل الشيري لؤلسرة في اتجاه الطالبات 

(، يميو 877.341ر ذات متوسط دخل شيري مرتفع حيث بمغ المتوسط ) الالتي ينتمين ألس
(، وأخيرَا 875.156الطالبات الالتي ينتمين ألسر ذات متوسط دخل شيري متوسط بمتوسط )
(، أي 833.201الطالبات الالتي ينتمين ألسر ذات متوسط دخل شيري منخفض بمتوسط )

ساسية الالتي ينتمين ألسر ذات متوسط دخل أن طالبات الثانوي العام أفراد عينة البحث األ
شيري مرتفع كانوا أكثر وعيَا بخطوات إدارة المشروع متناىي الصغر. وترجع الباحثة ذلك الى 
أن زيادة دخل األسرة تسمح بتجربة إقامة مشروع دون خوف الستنادىن عمى دخل األسرة كما 

ات األبناء في عديد من جوانب الحياة أن ارتفاع الدخل الشيري لؤلسرة يساعد عمى تنمية ميار 
دارة المشروعات المتناىية  من خالل الدورات التدريبية ومنيا المتخصصة في التنمية البشرية وا 

الصغر، كم أن ارتفاع الدخل الشيري يساىم في زيادة الوسائل التكنولوجية التي يستخدميا 
عمومات وتنمية وعيين بميارات إدارة أفراد األسرة والتي تعتبر مصدر الكتسابيم لمخبرات والم

 (.   8108المشروعات المتناىية الصغر. وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )ىند إبراىيم،
 وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق الفرض الرابع كميًا.     

" تختمف نسبة مشاركة والذي ينص عمى أنو  النتائج فى ضوء الفرض الخامس:    
المدروسة في تفسير نسبة التباين في المتغير التابع الوعي بالميارات المتغيرات المستقمة 

 اإلدارية لممشروع متناىي الصغر تبعا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط ".
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ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب األىمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة     
ثرة عمى وعي طالبات الثانوي العام بالميارات اإلدارية المتدرجة إلى األمام( لمعوامل المؤ 

 لممشروع متناىي الصغر والجدول التالي يوضح ذلك8
 ( األىمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(19جدول )

ع
ر انتبث
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د انثبَى
طبنجب

 ً
ع
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ر
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هُخ ان
يتُب

 

انًتغُر 

 انًستقم

يعبيم 

 االرتجبط

َسجخ 

 انًشبركخ
 انذالنخ قًُخ) ف(

يعبيم 

 االَحذار
 انذالنخ قًُخ ) د(

انًستىٌ 

انتعهًٍُ 

 نألة

78922 78857 1588652 7871 78585 128596 7871 

 7871 88936 78414 7871 798848 78747 78867 وظُفخ األة

انًستىٌ 

انتعهًٍُ 

 نألو

78824 78679 598227 7871 78332 78695 7871 

عذد أفراد 

 األسرح
78783 78615 448875 7871 78254 68694 7871 

( إن المستوي التعميمي لؤلب كان من أكثر العوامل المؤثرة عمى 07يتضح من الجدول )
%، يميو فى المرتبة الثانية 63الوعى بالميارات اإلدارية لممشروعات متناىية الصغر بنسبة 

%، يميو فى المرتبة الثالثة المستوي  التعميمي لؤلم بنسبة 52لؤلب  بنسبة المستوى الميني 
 %.40.3%، وأخيرا في المرتبة الرابعة عدد أفراد األسرة بنسبة 45.7

 وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق الفرض الخامس كميًا.  

 توصيات البحث:

 وفقًا لنتائج البحث الحالي يوصي الباحثين بالتوصيات التالية:

 أواًل : توصيات لجيات تمويل المشروعات:

( سنة بعمل دراسات جدوى لممشروعات متناىية 06-03مساعدة الفئة العمرية من )  -1
 الصغر التي يريدوا إقامتيا.

 تسييل وتوفير التمويل لتمك الفئة العمرية إلقامة المشروعات متناىية الصغر. -2

العمرية إلقامة المشروعات متناىية تسييل اإلجراءات القانونية واإلدارية لتمك الفئة  -3
 الصغر.
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 تخصيص مكان ليم فى حاضنات األعمال. -4

 عمل نظام لمحوافز لدعميم إلقامة المشروعات متناىية الصغر. -5

 توفير أماكن لعرض منتجاتيم عمى الجميور والترويج ليم. -6

 إدراجيم في المعارض التي يقيموىا وعمل الدعاية ليم. -7

 لتربية والتعميم:ثانيًا : توصيات لوزارة ا

دارتيا والسمات  -0 إدراج دروس عن المشروعات متناىية الصغر، وكيفية إقامتيا وا 
والميارات التي يجب أن يتحمى بيا صاحب المشروع متناىي الصغر ضمن المنيج 

 ( سنة.06-03الدراسي لمفئة العمرية من )

 إدراج طريقة عمل دراسات الجدوى ضمن منيج تمك الفئة العمرية. -8

دارة المشروعات متناىية الصغر، كيفية عمل تدر  -1 يب المعممين عمى كيفية إقامة وا 
دراسة الجدوى والسمات والميارات التى يجب أن يتحمى بيا صاحب المشروع متناىى 

 لصغر.ا

 ثالثًا : توصيات لوزارة اإلعالم بوسائميا المختمفة:

بأىمية إقامة المشروعات إعداد برامج لؤلسرة لتوعية جميع أفرادىا باختالف أعمارىم  .0
 متناىية الصغر لجميع أفراد األسرة فى المستقبل.

( سنة بأىمية إقامة 06-03عمل برامج خاصة لتوعية طالب المرحمة العمرية ) .8
 المشروعات متناىية الصغر .

عمل إعالنات لمتوعية بأىمية إقامة المشروعات متناىية الصغر وتشجيع ثقافة العمل  .1
 الحر.

استضافة النماذج الناجحة من أصحاب المشروعات متناىية الصغر اإلكثار من  .2
إلثارة دافعية تمك المرحمة العمرية إلقامة المشروعات متناىية الصغر وكذلك إلكسابيم 

 المستقبل. فيالطموح لذلك 
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 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية:
، اإلسكُذرَخيكتجخ  ،صالح والتحدٌجالشباب واإل (:2776) إسًبعُم سراج انذٍَ .0

 ، مصر.اإلسكندرية
 التنموياألردن الدور  فيالمشروعات الصغيرة (8 8102آمال إبراىيم الجراجرة ) .8

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية إدارة األعمال، ، والمشاكل: دراسة حالة محافظة الكرك
 جامعة مؤتة، األردن.

 الثانويمرحمة التعميم  خريجيتصور مقترح لتييئة (8 8114أمال سيد مسعود ) .1
عشر، يونية، مركز  الحادي، العدد الجامعيالتعميم  في، مجمة دراسات العام لسوق العمل

 جامعة عين شمس، القاىرة، مصر. ،الجامعيتطوير التعميم 
، مجمة السكان بحوث ودراسات(8 8105لمتعبئة العامة واإلحصاء ) المركزيالجياز  .2

 القاىرة، مصر.، 71نصف سنوية، العدد 
، مجمة السكان بحوث ودراسات(8 8181لمتعبئة العامة واإلحصاء ) المركزيالجياز  .3

 ربع سنوية، القاىرة، مصر.
 إرشاديفاعمية برنامج (8 8115ونجالء سيد حسين ) قبانيجيالن صالح الدين  .4

، الالزمة إلقامة المشروعات الصغيرة اإلداريةبالميارات  الجامعيلتنمية وعى الشباب 
يناير وأبريل، جامعة المنوفية،  8-0، عدد 05، مجمدالمنزليمجمة بحوث االقتصاد 

 المنوفية، مصر.
حسين محمد جمعة،  -، خاصىندسيالبطالة من منظور (8 8115حسين جمعة) .5

 القاىرة، مصر.
بة األسرة الريفية مقترحات وحمول لمواجية مشكالت ر (8 8113حنان إبراىيم عواد ) .6

، المنزلي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد المرتبطة بالصناعات الصغيرة
 جامعة المنوفية، المنوفية، مصر.
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، المؤتمر المفاىيم األساسية إلدارة المشروعات الصغيرة(8 8117خالد محمد سعيد ) .01
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 التربية النوعية، جامعة المنصورة، الدقيمية، مصر.
البحث العممي مفيومو (8 8108ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق ) .00

 ، دار أسامة لمنشر والتوزيع، جدة، السعودية.7ط  ،وأساليبووأدواتو 
مكتبة  ،العربيالوطن  فيمشكمة البطالة ومواجيتيا 8 (8116سيد عاشور أحمد) .08

 القاىرة، مصر.  األنجمو المصرية،
(، المشروعات الصغيرة )الفرص والتحديات(8 8115سيد كاسب وجمال كمال الدين ) .01

العموم  في، مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث العاليمشروع الطرق المؤدية إلى التعميم 
 اليندسية، كمية اليندسة، جامعة القاىرة، القاىرة، مصر.

 ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر.التعميم والبطالة(8 8118شبل بدران) .02
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، أكتوبر، المؤسسة 0والنفسية، ع المجمة الدولية لمعموم التربوية ، أىداف التنمية المستدامة
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 القاىرة، مصر.
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