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 تمهيد

والخدمات التمويلية واالستشارية  دمشقتناولت هذه الدراسة مؤسسات التمويل الصغير في محافظة    
التي تقدمها إضافة لدراسة الوضع المعيشي لألسرة السورية ودراسة أثر هذه المؤسسات على الوضع 

 .والبطالة كالصحة والتعليم والدخل والسكنعدة مؤشرات متمثال ب المعيشي لألسرة

تم فيها استعراض ماهية التمويل الصغير وهيكليته وآليات عمله واألهمية االقتصادية واالجتماعية له و    
ودراسة أثر مؤسسات التمويل الصغير على هذا الوضع المعيشي عن طريق استبانة تم توزيعها على 

مستواهم  ىمنت أسئلة عن أثر هذا التمويل علتض دمشقالمستفيدين من التمويل الصغير في محافظة 
التعليمي والصحي وعلى دخولهم وأرباحهم وسكنهم ومستويات بطالتهم، وتم تحليل االستبانة عن طريق 

 One Sample""واختبار  "ANOVA" اإلحصائية المناسبة كاختبار باستخدام االختبارات SPSSبرنامج 
Test. 

 على بلغ حيث دمشقجميع المستفيدين من برامج التمويل الصغير في محافظة البحث مجتمع  شملو    
 من قروض التمويل الصغير. مستفيدا  ( 217)وشملت الدراسة  مستفيد،( 09999) األقل

داللة إحصائية لمؤسسات التمويل الصغير على مستوى  اذ ا  واضح ا  أثر  من خالل هذه الدراسة ووجدنا   
 دخول الفئات المستفيدة منه، وعلى مستواهم الصحي والتعليمي.

وعلى مستوى بينما لم يكن لهذه المؤسسات األثر المنتظر منها على مستوى بطالة الفئات المستهدفة 
 .سكنهم

 
 عمالء، المشروع، العائد.كلمات مفتاحية: التمويل الصغير، مستوى معيشة األسرة، ال
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Abstract 

This study addressed the microfinance institutions in the governorate of 
Damascus, the financial and consulting services that they provide, in addition 
to studying the living situation of the Syrian family and studying the impact of 
these institutions on the living situation of the family, represented by several 
indicators such as health, education, income and housing. 

In addition, it reviews the nature of microfinance, its structure and mechanisms 
of work and the economic and social importance of it. Moreover, studying the 
impact of microfinance institutions on this living situation, through a 
questionnaire distributed to the beneficiaries of microfinance in the governorate 
of Damascus. Included questions about the impact of this financing on their 
educational and health level, their income, profits, housing and levels 
Unemployed, the questionnaire was analyzed by SPSS using appropriate 
statistical tests such as "ANOVA", "One Sample Test". 

The research community included all the beneficiaries of microfinance 
programs in Damascus Governorate, where it reached at least (90,000) 
beneficiaries, and the study included (712) beneficiaries of microfinance loan. 
Through this study, we found a clear and statistically significant effect of 
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microfinance institutions on the level of entry of the beneficiaries, and on their 
health and educational level. 

While these institutions did not have the expected impact on the level of 
unemployment of the targeted groups and on the level of their housing. 

Key words: Microfinance, Family Standard of Living, Clients, Project, 
Return. 
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 87من  1الصفحة 
 

"اإلطار العام للبحث" تمهيديالفصل ال  

 :تمهيد
لقادرون على تأمين مصادر تمويل منهم اف ،لنشاطاتهمتأمين التمويل الالزم  تختلف إمكانيات األفراد في    

واألسرة هي اللبنة  لألسرة، ن األساسالفرد هو المكو   وباعتبار، منهم من ال يمتلك هذه اإلمكانياتو  ،أنشطتهم
هذه األسر من أهم العوامل المساعدة على تحديد  إمكانياتفإن  ،األساسية في أي مجتمع من المجتمعات

 .ية االقتصادية في بلد من البلدانمستويات التنم
من إمداد هذا الفرد بمصادر تمويل ألنشطته االقتصادية في حال لم يكن قادرا على تأمين  وبالتالي البد     

ها تؤثر إضافة لذلك أن   والبد   ،األنشطة التي تؤثر على دخله مع مرور الزمن للبدء بهذهالمورد المادي الكافي 
 .ن حيث الصحة والتعليم وحتى السكنعلى جميع مؤشرات تنمية هذا الفرد م

ن البنوك ال تحصل على النقود من أجل إ حيث ،ن هنا جاء دور المصارف في تأمين هذا التمويلوم   
نما تبحث عنها وتجمعها الستعمالها في سد   ،تخزينها أو تجميدها  ،المحتملينالحاجات التمويلية للزبائن  وا 

 .إليهاأهم أهداف النظام المصرفي تتمثل في منح القروض إلى أولئك الذين يحتاجون وبذلك فإن 
ات التي قد أدت إلى نشوء أنواع مختلفة من المشروع ،إال أن التطور االقتصادي والحاجات المتزايدة لألفراد

 .ذه المشاريعتتالءم مع نوع وحجم همما أدى إلى تطور بنية وهيكلية المصارف ل الفرد،يلجأ إليها هذا 
في دخال والنشط اقتصاديا عيني ممنوح للفرد األقل  وهنا يأتي دور التمويل الصغير في كل تسهيل مالي أو

 .هنفسالوقت 
المنتجين  تتألف من ،ر في كل قطاعات المجتمعومنه نجد أن الفئات المستهدفة لعمالء التمويل الصغي   

خرج وربات األسر إضافة إلى حديثي الت ،والمهنيين الصغارإضافة للحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية 
، االتحادات المهنيةباإلضافة للنقابات و  ،والطالب والموظفين والعمال محدودي الدخل المزارعين،وصغار 

دها النظام المصرفي في كل دولة إضافة إلى بعض يحد   ،يأتي ذلك عن طريق مجموعة من الضماناتو 
 .ة تمويليةالخاصة بكل مؤسسالشروط 

في ظل الظروف  ، خاصة  فإن دور مؤسسات التمويل الصغير يزداد أهمية وتشعبا ،وفقا لهذا العرض   
والبد من  خصوصا،الجمهورية العربية السورية والتي قد تمر بها البلدان عموما و  ،االقتصادية الصعبة نسبيا  

حتى يمكن التوصل إلى  منها،ألسر السورية المستفيدة دراسة دور هذه المؤسسات في التأثير على أوضاع ا
ا وتقييم فعاليتها على األرض لتقديم التوصيات الالزمة لرفع كفاءته ،قياس نتائج عمل هذه المؤسسات

 .وتحسين ظروف عملها على حد سواء
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 :الدراسات السابقة 1 – 1

 :العربية الدراسات-أوال 

 تقييم سوق التمويل الصغير في سورية(. 9002مؤسسة التمويل الدولي ) دراسة1-
 ،الصغير لممنوحة من قطاع التمويلهدفت الدراسة إلى معرفة التوزع النسبي الستخدامات القروض ا   

باإلضافة  أعمالهم،الحصول على قروض لتوسيع من أجل أصحاب المشروعات  إضافة إلى دراسة اهتمام
 لتقييم واقع سوق التمويل الصغير في سورية.

 ة: تيصلت الدراسة إلى النتائج اآلوتو 
 هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على االئتمان بالنسبة للتمويل الصغير في سورية. -
 .ناك حاجة إلى مضاعفة المبادرات لسد الفجوة القائمة بين العرض والطلب على الخدمات الماليةه -
 الستمرارية مؤسسات التمويل الصغير الجديدة. يكل معدل الفائدة الحالي غير كاف  ه -
 

التمويل الصغير في سورية ودوره في معالجة (. 9000المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ) دراسة2-
 ظاهرة الفقر

الخدمات المالية للفقراء بشكل ر توافهدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور مؤسسات التمويل الصغير في    
لى تحديد أثر هذا التمويل  ،حقيقي بعيدا عن األهداف النظرية ها في برامج إسهامنسبة الفقر من حيث  فيوا 

 األمان االجتماعي.
 ة:تيوتوصلت إلى النتائج اآل

 ر.دم قيام مؤسسات التمويل الصغير بتمويل نشاط الفقراء من نقطة الصفع -
 التمويل الصغير بإدارة األنشطة التي تقوم بتمويلها. برامج إسهامدم ع -
 .دم التوزيع المالئم لمؤسسات التمويل الصغير على المناطق الفقيرةع -
 دم دعم العمليات االستهالكية لهؤالء الفقراء المستهدفين من خالل عدم تواجد رواتب نقدية صغيرةع -
 ع عينية جاهزة.حال الطلب أو سل" كأحد مقومات الدعم االستهالكي"
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 التمويل المتناهي الصغر في سورية (.9000) داالتي دراسة3-
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور التمويل الصغير في تمكين الفئات الفقيرة من الوصول إلى المزيد من    

 الخدمات التمويلية من قروض وادخار وتأمين باإلضافة إلى الخدمات غير التمويلية.
إلى دراسة الطلب على خدمات التمويل الصغير في سورية، والتعريف بأهم مقدمي خدمات باإلضافة 

 التمويل الصغير في المحافظات السورية ودراسة خصائصهم.
 ية:تلنتائج اآلوتوصلت إلى ا

المناطق احتياجا أكثر لكي تشمل  ،حزمة متكاملة من الخدمات المالية المتناهية الصغر وافررورة تض -
 بشكل أقوى إلى الفئات المستهدفة. والوصول

 رورة التركيز على فئة الشباب مما يدخل هذه المؤسسات في بيئة تنافسية يستفيد منها الجميع.ض -
نها ال تغطي كامل المساحات إحيث  ،دم التوزيع الجغرافي المناسب لمؤسسات التمويل الصغيرع -

 المستهدفة.
 

 التمويل الصغير في محاربة الفقر في المناطق الريفية(. دور 9000) وشاوش منصور؛ دراسة4-
هدفت الدراسة إلى التعريف بدور التمويل الصغير في تحسين الوضع المعيشي للفقراء في البلدان العربية    

 مع توضيح مزايا هذا التمويل ومعوقاته.
 ية: تصلت الدراسة إلى النتائج اآلوتو 
إدماج المشروعات القائمة في المناطق الريفية ضمن خطة التنمية محاربة الفقر لن تتم إال عن طريق  - 

االقتصادية للبلدان العربية، من خالل بيئة تشغيل مواتية ومنتجات وخدمات مالية مناسبة تتولى مؤسسات 
 التمويل الصغير تقديمها.

 

 التمويل الصغير، السياسات، الضوابط واإلجراءات(. 9009) مفرح دراسة5-
ودور هذه السياسات في زيادة المشروعات  ،الدراسة إلى تحديد أهم سياسات التمويل الصغير هدفت هذه   

إضافة لتبيان دور إدخال خدمات جديدة في مجال التمويل  ،وتحقيق العدالة االجتماعية وتخفيض الفقر
 كخدمات الضمان في التأثير على الوضع االقتصادي لألفراد. ،الصغير

 
 ة:تيالنتائج اآلوتوصلت الدراسة إلى 

 عدم كفاية دور المصارف في تقديم التمويل الالزم للتمويل الصغير. - 
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صدار و  يجب تحديث السياسات بشكل دوري لخلق بيئة مشجعة لالرتقاء بمستوى االدخار واالستثمار -  ا 
 استثناء خاص من الضرائب يعفي المشروعات المقامة بموجب هذا التمويل.

 

 مويل الصغير والتنمية االقتصاديةالت. (9003خان للقروض الصغيرة ) غاوكالة اآل دراسة6-
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور التمويل الصغير في الترويج للمشاريع االقتصادية الضامنة إلشراك    

وتحديد التحديات التي تعيق استطاعة الفقراء في الحصول على ، الفئات الفقيرة والمهمشة في عملية التنمية
 خدمات التمويل الصغير.
 :تيةوتوصلت إلى النتائج اآل

فر الخدمات المالية الخاصة اعندما تتو  ،يميل المجتمع السوري إلى تحقيق مزيد من النمو االقتصادي -
 بالفقراء.

بأسلوب يتالءم مع بيئاتهم االقتصادية  ن منهديللمستفيينفرد التمويل الصغير بتقديم خدمات التمويل  - 
عية، وظروف وحجم أعمالهم وخبراتهم المحدودة في مجاالت اإلقراض واالدخار والتحويالت واالجتما
 المالية.

ضرورة إعادة النظر في سياسات االئتمان من قبل مؤسسات التمويل الصغير لجهة أن تشمل هذه  -
 الخدمات التمويلية أكبر قدر من الفئات المستهدفة من ناحية التمويل الزراعي والصناعي.

 

 دور التمويل الصغير في تطوير المشروعات(. 9002) محمد؛ وعال دراسة7-
لى معرفة األثر  المشروعات،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور التمويل الصغير في تطوير     وا 

 الشرائح الضعيفة.  فياالجتماعي واالقتصادي لهذا التمويل 
 : تيةصلت الدراسة إلى النتائج اآلوتو 
 في ظل الظروف الراهنة. الصغير مطلب أساسالتمويل  -
 ال في تطوير المشروعات.للتمويل الصغير دور فع    -
 يؤدي التمويل الصغير إلى زيادة دخول األسر المستفيدة منه.  -
 .مؤسسات التمويل الصغير مت الدراسة توصية تتخلص في زيادة السقف التمويلي الممنوح من قبلوقد   
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 :األجنبية الدراسات-ثانيا 

 أهمية التمويل الصغير في تنمية المشاريع الصغيرة (.9000) ، نورهازيانواي دراسة1-
(The Importance of Micro Financing to the Microenterprises Development) 

ومعرفة دور  ،هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف أهمية التمويل الصغير في تنمية المشاريع الصغيرة   
ودراسة كفاية الخدمات  ،طوير االقتصاد الماليزيتالمؤسسات التي تقوم بعمليات التمويل الصغير في 

 .لوصول إلى النتائج المطلوبة منهالالمقدمة من قبل هذه المؤسسات 
إضافة إلى دراسة عمليات التمويل المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الصغير إلى محالت الصرافة    
 تى رجال األعمال في ماليزيا.وح

 ة:آلتيوتوصلت الدراسة إلى النتائج ا
 مويل الصغير دورا بارزا في تطوير االقتصاد الماليزي.تمؤسسات ال ؤديت -
 ضعف عمليات التسويق والتكنولوجيا والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الصغير. -
في  اصةالنشاط االقتصادي الماليزي وخيوفر التمويل الصغير العديد من فرص العمل الداعمة لدورة  -

 المناطق الريفية.
محدودية الموارد البشرية الالزمة لتنشيط عمل مؤسسات التمويل الصغير وتوسيع خدماتها جغرافيا  -

 وتكنولوجيا.
 

 ثاره، التوعية واالستدامةآالتمويل الصغير: (. 9000) دراسة مركز اإلقراض والتمويل والتأمين الدولي -2
(Microfinance: Its impact, Outreach and Sustainability) 

الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسر المهمشة  فيإلى معرفة أثر التمويل الصغير هدفت هذه الدراسة    
لى دراسة مدى استدامةدورة االقتصاد في الدول النامية من مؤسسات التمويل الصغير على األمد  ، وا 

، وهل يعتبر التمويل الصغير والتوعية بالنسبة لهذه المؤسسات الطويل وهل هناك مفاضلة بين االستدامة
 ؟حة الفقر حقاأداة لمكاف

 :ةتيصلت الدراسة إلى النتائج اآلوتو 
ادية وزيادة االهتمام به من قبل صانعي السياسات االقتص ،مويل الصغير في البلدان الناميةتزيادة دور ال -

 .واالجتماعية في تلك البلدان
يقتصر دور مؤسسات التمويل الصغير في غالبية البلدان النامية على التمويل فقط دون التدخل بأسعار  -
 .وق بالنسبة ألي منتج من المنتجاتالس
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فإن  "وفقا لوجهة نظر المركز"وليس من التمويل  ،األسعارن ضبط باعتبار أن الحد من الفقر يأتي م -
 .لمؤسسات التمويل الصغير في تضاؤلنطاق االستدامة المالية 

والذي من شأنه إدماج الفئات المهمشة  ،عدم قيام مؤسسات التمويل الصغير بعمليات التمويل الجماعي -
 .ل في الدورة االقتصادية لبلدانهمبشكل أسه

 .وبة فهو ال يصل إلى أفقر الفقراءلكن ليس بالنسب المطل ،غير يكافح الفقرالتمويل الص -
 

 االنحراف التدريجي لمهمة مؤسسات التمويل الصغير(. 9000سافارز ) دراسة3-
(On Mission Drift in Microfinance Institutions) 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التحول في عمليات اإلقراض من قبل مؤسسات التمويل الصغير من    
، ومعرفة الفئات المستفيدة من هذا التمويل فيأكبر في عملية توسعية ذات أثر قروض صغيرة إلى قروض 

 .عمليات مكافحة الفقر فيالتوسع  أثر هذا
 :ةتيصلت الدراسة إلى النتائج اآلوتو 
 : في مكافحة الفقر من ناحيتين ساسحجم القرض عامل أإن  -

، والثانية سلبية متعلقة بالفوائد لفقراء على البدء بأنشطة إنتاجيةحيث تزداد إمكانية وقدرة ايجابية األولى إ
 التي سيترتب على هؤالء الفقراء سدادها لمؤسسات التمويل الصغير.

الكامل للتحول نحو  واالنجرافصعوبة الفصل بين دعم القروض الكبيرة بدال من الصغيرة من جهة،  - 
القروض الكبيرة من جهة ثانية، وهذه الصعوبة تؤدي إلى تضليل الجهات المستفيدة من التمويل الصغير، 

لى تضليل المستثمرين أيضا، مما يؤثر سلبا على ه المتمثل بالتأثير  يسدف عمليات التمويل الصغير الرئوا 
 اإليجابي على مستوى معيشة األسر المستفيدة من هذا التمويل.

 

 التمويل الصغير في الهند، التحديات والقضايا المعاصرة (.9003) دراسة صبغة اهلل -4
(Microfinance in India: Contemporary Issues and Challenges) 

السائد للتمويل الصغير في الهند منذ نشوء هذه الظاهرة وحتى هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الوضع    
ن، وتحديد من يسيطر على قطاع التمويل الصغير في الهند من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، اآل

 ومعرفة دور التمويل الصغير في توفير التمويل والخدمات الالزمة للفقراء.
 ة:تيوتوصلت الدراسة إلى النتائج اآل
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فجوة كبيرة في عمل مؤسسات التمويل الصغير بين األهداف النظرية المحددة لها والنتائج المرجوة  وجود -
 على أرض الواقع.

 قلة التنوع في منتجات ونوعية خدمات مؤسسات التمويل الصغير في الهند. -
 ارتفاع سعر الفائدة المعتمد من قبل مؤسسات التمويل الصغير للقروض الممنوحة للفقراء. -
لفقراء على ا تساعدعدم وجود تدابير للتخفيف من الطلب على القروض عن طريق سياسات حكومية  -

 من االعتماد على القروض الصغيرة. القيام بأنشطة إنتاجية بدال  
 
تأثير التمويل الصغير على مستويات فقر النساء  (.9003) مجلة مركز الزراعة األوروبيةدراسة  -5

 الريفيات
(The Impact of Microfinance on Poverty Levels of Rural Women Farm Households) 

مستويات فقر المرأة الريفية واألسر الزراعية في  فيهدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر التمويل الصغير    
وعية المدخالت ن فيلتأثير لالنيجيرية، ومعرفة دور الدعم المقدم من مؤسسات التمويل الصغير  "أبيا"والية 

 والمخرجات الزراعية في الوالية المذكورة.
خدمات البنية التحتية لألسر الريفية وخدمات  افرإضافة إلى دراسة دور التمويل الصغير في تو    

 زيادة اإلنتاجية وتحسين نوعية المخرجات.من االستشارات الزراعية واالئتمان الزراعي التي تمكن 
 :تيةالنتائج اآلوتوصلت الدراسة إلى 

 ضرورة زيادة الدعم المقدم من مؤسسات التمويل الصغير لتحسين نوعية المدخالت الزراعية. - 
إال أن األسر الريفية النيجيرية  ،على الرغم من الدعم المادي المقدم من قبل مؤسسات التمويل الصغير - 
صغار التي تجبرها على أن تبقى من  ال تزال تواجه الكثير من المصاعب ،المرأة في تلك األسر خاصةو 

التالي ال بد من زيادة هذا الدعم وتحسين نوعيته تماشيا مع متطلبات التطور االقتصادي ب المنتجين،
 واالجتماعي.

من شأنها  ،عدم توافر خدمات إرشادية من قبل مؤسسات التمويل الصغير أو خطط ائتمان زراعي -
 المستفيدة. تحسين اإلنتاجية لدى األسر الزراعية

عدم قيام مؤسسات التمويل الصغير بدورها في تحسين البنية التحتية التي تعتمد عليها هذه األسر  -
 كالكهرباء واالتصاالت.
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 :مشكلة البحث 2 – 1
ول النامية، وحجر األساس في لتي تؤرق الدانطالقا من كون التنمية االقتصادية تعد من أهم الهواجس ا

إال بتفاعل جميع قطاعات المجتمع  ملد ال يتببناء التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق التقدم في أي 
وشرائحه، وبسبب التراجع الملحوظ في المستوى المعيشي لألفراد وبناء  على استطالع قامت به الباحثة مع 

ويل الصغير في محافظة دمشق، لمعرفة أثر هذا التمويل مجموعة من المستفيدين من قروض مؤسسات التم
 في مستواهم المعيشي فإن مشكلة هذا البحث تتمثل في التساؤالت التالية:

 ؟دمشقالتمويل الصغير في محافظة  واقع ام 
 قياسه؟هي العوامل المؤثرة على الوضع المعيشي وماهي مؤشرات  ما 
 ؟دمشقدور مؤسسات التمويل الصغير في التأثير على الوضع المعيشي لألسرة في محافظة  ما 

 
 تتمثل أهداف البحث في النواحي االتية:أهداف البحث:  3 – 1
  مؤسسات التمويل الصغيردراسة واقع. 
 .بيان األهمية االقتصادية واالجتماعية لمؤسسات التمويل الصغير 
 من خالل: دمشقالوضع المعيشي لألسرة في محافظة  فييد أثر مؤسسات التمويل الصغير تحد 
 دور التمويل الصغير في التأثير على دخل األفراد في األسرة.دراسة  -
 ر تسهيالت التعليم لألفراد في األسرة.فادور التمويل الصغير في تو دراسة  -
 الصحية ألفراد األسرة.دور التمويل الصغير في تأمين الخدمات  دراسة -
 األسرة. حل مشكلة السكن المالئمدور التمويل الصغير في  دراسة -
 األسرة.بطالة أفراد دور التمويل الصغير في  دراسة -
 
 :فرضيات الدراسة 4 – 1

 الفرضية الرئيسية:

 المستوى المعيشي لألسرة. فيال يوجد أثر للتمويل الصغير 
 ة:تيالفرضيات الفرعية اآلويتفرع عنها 

 المستوى الصحي لألسرة. فيال يوجد أثر للتمويل الصغير  (1
 المستوى التعليمي لألسرة. فيال يوجد أثر للتمويل الصغير  (2
 مستوى دخل األسرة. فيوجد أثر للتمويل الصغير ال ي (3
 سكن األسرة.لتمويل الصغير في ل أثر دال يوج (4
 ألسرة.بطالة أفراد التمويل الصغير في أثر ل دال يوج (5
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 أهمية البحث: 5 – 1

يمكن أن توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات تساعد المعنيين على اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين نوعية    

خدمات مؤسسات التمويل الصغير بما يتالءم وتحسين الوضع المعيشي لألسر المستفيدة من هذا التمويل 

الصحي والمستوى التعليمي والوضع المادي في مختلف نواحي هذا الوضع المعيشي المتمثلة بالوضع 

. كما يمكن ىر كبدماتها لجهة الشمول والفائدة ال، ومحاولة توسيع نطاق خوالبطالة ومكان السكن المناسب

لالستفادة من هده المؤسسات في شتى الطرق أوسع ب لبحث انطالقة جديدة للتعريفأن يشكل هذا ا

 مجاالت الحياة.

 

 منهج البحث:  6 – 1

داف لتحقيق أهحصائي ومنهج المسح اإلحليلي في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الت الباحثة ستعتمد

تكوين اإلطار النظري للدراسة من خالل المراجع والدوريات والمنشورات والدراسات  تم  بحيث ، البحث

 .بالموضوع المدروسالسابقة المرتبطة 

عينة من األسر المستفيدة من على  توزعاستبانة خاصة  إعداد فسوف يتمالجانب العملي  أما   

 الوضع المعيشي لهذه األسر. فيمن أجل تحديد أثر هذا التمويل  التمويل الصغيرمؤسسات 

إضافة إلجراء بعض  ،وذلك باستخدام األدوات اإلحصائية الالزمة كالمتوسطات الحسابية وحساب النسب

 .One Sample Testواختبار  ANOVAحصائية كاختبار بارات اإلاالخت
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 متغيرات البحث: 7 – 1
 .: التمويل الصغيرالمتغير المستقل

 ة:تيمن خالل المؤشرات اآل : المستوى المعيشيالمتغير التابع

 .مستوى دخل األسرة -
 األسرة.المستوى التعليمي في  -
 األسرة.الوضع الصحي ألفراد  -
 المالئم لألسرة.السكن  -
 مستوى بطالة األسرة. -

 

 :مجتمع وعينة البحث 8 – 1

، حيث تم سحب دمشقمويل الصغير في محافظة يشمل مجتمع البحث جميع األسر المستفيدة من الت 

 209)مستفيد، وبلغ حجم العينة المدروسة  20000عينة عشوائية من هذا المجتمع حيث بلغ على األقل 

 أثر مؤسسات التمويل الصغير في الوضع المعيشي لألسرة في المحافظة.مستفيد( بهدف تحديد 

 مكان وزمان البحث: 9 – 1

 .9090- 9002 هيخالل الفترة الزمن دمشق حافظةمتم إجراء هذه الدراسة في سي   

 مصطلحات البحث: 1-11

مساعدة هذه األسر على البدء في أنشطة  فقيرة بهدفهو تقديم قروض صغرى ألسر  التمويل الصغير:

 (.9002)هارون،  إنتاجية أو تنمية مشاريعهم الصغرى

يشير مستوى المعيشة إلى مستوى الثروة، الراحة، السلع المادية والضروريات  الوضع المعيشي لألسرة:

 .اقتصادية في منطقة جغرافية معينةو الموجودة لفئة اجتماعية 

 ،إلى المكاسب التي تحصل عليها األسرة من األعمال المنتجة والتحويالت يشير الدخلدخل األسرة: 

 .ليها أفراد األسرةويمكن أن يشمل قيمة السلع والخدمات التي يحصل ع
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 )اإلطار النظري للبحث( الثانيالفصل 

  مؤسسات التمويل الصغيرالمبحث األول:  

متعددة من الخدمات والمنتجات المالية، وهناك يحتاج األفراد وخاصة ذوي الدخول المنخفضة إلى أنواع 

مجموعة متنامية من المنظمات والمؤسسات التي تعمل على الوصول إليهم وتقديم الخدمات لهم، ولعل 

 أكثرها ارتباطا بالمستفيدين ذوي الدخل المنخفض، هي مؤسسات التمويل الصغير.

 .ماهية التمويل الصغير وهيكليته 1 – 2

عملت مؤسسات التمويل الصغير على مدى العقود الماضية على تطوير منتجات  وأساليب كي تفي 

التعريف بنشأة  المبحثباالحتياجات المالية المتنوعة ألصحاب الدخول المنخفضة، وسنحاول في هذا 

 .اههيواجالتمويل الصغير ومفهومه وأهدافه ومبادئه وأسواقه وأنواعه وبرامجه والتحديات التي 

 لمحة موجزة عن التمويل الصغير: 1- 1 – 2

ه التدريبية في جفي بنغالديش، عندما بدأت برام 0220يعود أول ظهور للتمويل الصغير إلى العام    

بنك غرامين، وذلك لمنح قروض صغيرة لمجموعات من النساء الفقيرات لالستثمار في مشاريع صغيرة 

(Rosenberg، 2010.) 

ورأى البعض أنَّ أول ظهور للتمويل الصغير كان على يد محمد يونس، أستاذ االقتصاد في جامعة    

شيتاجونغ إحدى الجامعات الكبرى في بنغالديش، ومؤسس بنك غرامين، حيث بلور أفكاره في العام 

ل ثم حصل على ترخيص رسمي كمؤسسة مستقلة للتموي 0293حتى رأت فكرته النور في العام  0292

 .9009الصغير عام 
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كما ذهب البعض إلى أنَّ أول ظهور للتمويل الصغير، كان بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا،    

عندما بدأ خبراء االقتصاد األلماني بالبحث عن آليات جديدة للنهوض باالقتصاد المنهار آنذاك، ووجدوا 

بدء بمشاريع إنتاجية، أدت بدورها إلى تنشيط العجلة ضالتهم في تمويل الفئات الفقيرة والنساء من أجل ال

 (.Hansen، 2009)االقتصادية والمساعدة في التعافي من آثار الحرب 

سس البنك الدولي المجموعة االستشارية أ ، حيثفي االقتصاد العالمي يرفكرة التمويل الصغ تبلورتثم    

 أكثر تنظيما   أشكاال  هذا التمويل أخذ و ، وكانت برئاسة نائب مدير البنك آنذاك "CGAP"لمساعدة الفقراء 

 .0222بدءا من العام 

وكانت هذه القمة األولى من نوعها التي تعنى بالتمويل  ،إلى أن عقد في واشنطن قمة التمويل الصغير   

طلق على عقد التسعينات أالقمة وانطالقا من تلك ، الصغير ومبادئه وسياسة عمله والفئات المستهدفة منه

 ."عقد التمويل الصغير"لقب 

 التمويل الصغير وأهدافه ومبادئه: مفهوم 2- 1- 2

 ماهية التمويل الصغير: 1 – 2 – 1 – 2

مساعدة هذه األسر  بهدف فقيرةفي نظر الغالبية، التمويل الصغير هو تقديم قروض صغرى ألسر 

 (.9002)هارون،  على البدء في أنشطة إنتاجية أو تنمية مشاريعهم الصغرى

اإلقراض واالدخار "ر الزمن لتشمل مزيدا من الخدمات مرو  معكن دائرة التمويل الصغير اتسعت ول

عليهم االنتفاع نظرا لحاجة الفقراء لمجموعة متنوعة من الخدمات المالية بعد أن استعصى   "والتأمين...

 من المؤسسات المالية الرسمية القائمة.
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 ويشمل التمويل الصغير:

 

 المصدر: من إعداد الباحثة() الصغير( مجاالت التمويل 1-2الشكل )

 :(9000، خطاطيه) وتزايد اهتمام الجهات الدولية المانحة بالتمويل الصغير لعدة أسباب أهمها

 :قدم القطاع المالي والرسمي أهمل أكثر من نصف سكان البلدان النامية، أو  نَّ إ السبب األول

 .إليهم خدمات أقل من المطلوب

  بإمكان مؤسسات األعمال البالغة الصغر، ومؤسسات األعمال الصغيرة رفع  نَّ إالثاني: السبب

 مستويات معيشة الفقراء في معظم الدول النامية.

 :استجابة لتقلص دور " ية القطاع الخاص والقطاع الماليتنمالتحول نحو  ن  إ السبب الثالث

ر جزءا  من االستراتيجية العامة لتنمية جعل التمويل البالغ الصغ"، قتصاديةالحكومة في األنشطة اال

 .القطاع الخاص

األعمال والقروض التعليمية

المدخرات

التأمين

التحويالت

تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة

ورش العمل
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 أهداف التمويل الصغير: 2 – 2 – 1 – 2

للتمويل الصغير في تقديم مجموعة متنوعة ومالئمة من الخدمات المالية  ف األساسيتمثل الهد   

 .العالية الجودة ألكبر عدد ممكن من األسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر

ة وتشمل هذه الرؤي ،وقد وضعت المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء رؤية تخص التمويل الصغير   

 (:Prasad and Tata، 2009أربعة أبعاد )

 تقديم إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.: اتساع نطاق االنتشار 

  :الوصول إلى أقل مستوى ممكن من الدخول بالقدر المستطاع عمليا .عمق االنتشار 

 :االدخار والقروض والتحويالت والتأمين"إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات المالية  جودة الخدمة" 

 التي تالئم االحتياجات الفعلية للعمالء.  

 تندثر حينما ال تصبح الجهات  لكيال: تسعير الخدمات المالية حيث تغطي تكاليفها، االستدامة المالية

 .على ذلكالمانحة أو الحكومات راغبة في دعمها أو قادرة 

يهدف التمويل إلى توافر إمكانية الوصول المستمر إلى الخدمات المالية، واالدخار التي يقدمها يث ح   

يث . حالتي يمكن من خاللها تحقيق ذلك الوسيلة"والزبائن، أما االستمرارية فهي "إلى ماليين العمالء 

فراد على االستجابة يمكن لالستمرارية أن تؤمن الخدمات المالية على أسس دائمة ومستمرة ومساعدة األ

إلى زيادة في أصولهم أي دخلهم المعيشي، مما يؤدي للفرص المتاحة لهم واالستفادة منها في زيادة 

دارةممتلكاتهم الفقر أو من  ازدياد ضل، وهذا كله يحميهم منالمخاطر التي يتعرضون لها بشكل أف ، وا 

 .وقوع فيهال
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 :(2111)خطاطية،  ةآلتيد لها من القيام بالعمليات االبولكي تحقق مؤسسات التمويل الصغير أهدافها 

 توفير خدمات مالية تناسب العمالء الصغار:أوال: 

 صغيرة. تقديم قروض 

 .جعل القروض قصيرة األجل 

 .تقديم التمويل بشكل متكرر 

 .جعل القروض تكبر بالتدريج 

 .عدم وضع قيود كثيرة على استخدام القرض 

  للمؤسسة.إشعار العميل بأنه صديق 

 تخفيض تكاليف القروض:ثانيا: 

 .استخدام أدوات تنسيق عالية بين عمليات المؤسسة 

 .توظيف عاملين من المجتمع المحلي 

 .جعل الموافقة على القروض المركزية 

 .عدم استخدام مكاتب مترفة 

 تحفيز العمالء على سداد القروض:ثالثا: 

 .عدم المطالبة بتقديم ضمانات وكفاالت رسمية 

 تخدام القروض الجماعية ذات التأثير على األفراد للسداد.اس 

 .استخدام حوافز في حاالت السداد السريع 

 فائدة ورسوم على القروض: فرض رابعا:

  رض"د بسبب الخدمات المصاحبة للقعادة أعلى من سعر الفائدة السائ"تحديد فائدة على القرض. 

 اإلدارة. تحديد رسوم أو تكلفة إدارية بسبب ارتفاع تكلفة 

 .العمل بمنطق القطاع الخاص حتى تبقى المؤسسة في السوق 
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 أما بالنسبة لسوق التمويل الصغير فهي تتمثل بثالثة أسواق:

 

 (ةالمصدر: من إعداد الباحث) الصغير( أسواق التمويل 2-2الشكل )

 المبادئ األساسية للتمويل الصغير: 3 – 2 – 1- 2

 (:Holmes، 2003) ةتياآلمثل هذه المبادئ بالنقاط وتت  

  مالية.الغير عة متنوعة من الخدمات المالية و الفقراء ال يحتاجون إلى القروض فقط بل إلى مجمو 

 .التمويل الصغير مهم جدا لمحاربة الفقر 

 .التمويل الصغير يعني بناء أنظمة مالية تقدم خدمات للفقراء 

  الفقراء.االستمرارية المالية ضرورية للوصول إلى عدد كبير من 

 .التمويل الصغير ليس دائما هو الحل 

 .سقف أسعار الفائدة يمكن أن يضر قدرة الفقراء على الحصول على خدمات مالية 

  للخدمات المالية. وليس التقديم المباشردور الحكومة هو التسهيل 

  الخاص.الدعم من الجهات المانحة يجب أن يكون مكمال، وليس مزاحما لرأس المال من القطاع 

 .أهمية الشفافية المالية والشفافية في أنشطة الوصول إلى المتعاملين 

 

السوق الرسمية

السوق شبه الرسمية

السوق غير الرسمية
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 :الصغير والتمويل الصغير اإلقراض 3 – 1 – 2

إن االستخدام الحالي لمفهوم "اإلقراض الصغير" ومفهوم "التمويل الصغير" على أنهما مترادفان خطأ    

 (.9002)بيومي،  كل منهما في هذا المجاليح، لدور يجب تفاديه بغية الوصول إلى الفهم الصح

"اإلقراض الصغير" جزءا من قطاع التمويل الصغير. ويتضمن "اإلقراض الصغير" منح  د  يع حيث   

اإلقراض،  بينما يتضمن "التمويل الصغير"خدمات اإلقراض إلى أصحاب المشاريع ذوي الدخل المتدني، 

 األموال خدمةتحويل ، إنَّ ى مثل التأمين، وتحويل األموالوالتوفير، إضافة إلى الخدمات المالية األخر 

تزيد بشكل إلى أقاربهم في الوطن هامة أخرى لذوي الدخل المحدود. فاألموال التي يحولها المهاجرون 

إدارة  ن  وا  . ، وعادة يتم إدارة هذه األموال بترتيبات غير رسمية، وتعتبر الترتيبات غير الرسمية خطرةسريع

هذه الخدمات من قبل شركات تحويل األموال في العديد من الدول النامية وفي ظل قلة المنافسة، تجبر 

 المهاجرين على دفع عموالت مرتفعة.

، ما يظهر قراضهو في نفس درجة أهمية اإل أثبتت األدلة على أن التوفير للفقراءإضافة لذلك فقد    

من الخدمات المالية المختلفةأهمية "التمويل الصغير" باعتباره   .خليطا  

يصنف تدريب العمالء الذي تقيمه بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر، على أنه خدمة غير  

أما التعريف الصحيح للتمويل ، أحد األدوات المنتشرة لتطوير المشاريع متناهية الصغر يعد  ، و مالية

، ال يتم تصنيف التدريب تحت اسم التمويل الصغير، فيقتصر على الخدمات المالية ولهذا السبب

 ،Marshland and Cysteine)) عملت مؤسسات التمويل الصغير على تقديمه لو، حتى الصغير

 :أدناهكما في الشكل التوضيحي ، 2009
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 )المصدر: من إعداد الباحثة( ( خدمات التمويل الصغير3-2الشكل )

 االعتقادات الشائعة والحقائق حول التمويل الصغير: 4- 1 – 2

 (:2114)صابر،  ال يسدد الفقراء عادة قروضهم 

أن العديد من مؤسسات التمويل في بنغالدش وأمريكا الالتينية  0290عام  تصفتشير التجارب في من   

رون الخدمات التي .  فما دام الزبائن أو العمالء يقد  (22%قد حققت معدالت سداد تصل إلى أكثر من )

 بغية الحصول على قروض إضافية.دون القروض التي حصلوا عليها تقدم لهم، فإنهم سوف يسد

  (:2114)صابر،  زمة لتغطية تكاليف تقديم الخدماتال يستطيع الفقراء دفع معدالت الفائدة الال 

دمات ذات استطاعت أغلب مؤسسات التمويل الصغير الناجحة، أن تقدم خ 0220مع حلول سنة 

ي تتقاضاها. نوعية عالية من جهة، وتغطية تكاليف أعمالها من جهة أخرى عن طريق أسعار الفائدة الت

لخدمات الجيدة المتعلقة بتقديم في ازدياد، وبالتالي يقدر الفقراء قيمة ا "العمالء" وكانت أعداد الزبائن

 .عنها، إذا ما توافرتت أو بدال   الخدماألنهم يحتاجون إليها، وهم مستعدون للدفع مقابل تلك  التمويل

الخدمات غير المالية

التدريب

االستشارات

الخدمات المالية

اإلقراض الصغير

االدخار الصغير

التأمين الصغير

"الدفعات"التحويالت 
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واألساس في ذلك كله يعود إلى قدرة مؤسسات التمويل على تقديم التمويل والخدمات الالزمة وعلى    

وهي قادرة في الوقت ذاته على تحمل النفقات التي  ،في تقديم خدماتها ذات كفاءهتطوير طريقة فعالة، و 

 الصغير. تمويللتمويل التي تعمل في مجال الواجه معظم مؤسسات اتترتب عليها. هذا هو التحدي الذي ي

 ارية التقليدية في تمويل الصغير أن تستفيد من مصادر التمويل التج تمويلال تستطيع مؤسسات ال

 (:2114)صابر،  أعمالها

تستطيع مؤسسات التمويل أن تمول أعمالها من المؤسسات المالية التجارية، وهذا الموضوع هو اختيار    

استطاعت أن تمول أعمالها من مصادر التمويل  ،الصغير تمويلأغلب المؤسسات الرائدة في الفقط. ألن 

التمويل التي هي االعتماد على مصادر وأواخرها. فلجأ أغلبها إلى تخفيف  0290التجارية خالل سنة 

على شكل منح أو هبات. كما عمد بعض منها إلى إدخال استراتيجية االدخار لدى عمالئها مما مكنها 

من زيادة قيمة الموارد المالية المقدمة على شكل هبات لديها، لتعمل بالتالي على زيادة أعداد المتعاملين 

 ."الزبائن" معها

 صابر،  ول إلى أفقر الفقراء إال من تقديم القروضال تستطيع مؤسسات التمويل الصغير الوص(

2114) : 

إن تقديم التمويل أو القرض الصغير للفقراء يمكن أن يعد من أنجع الوسائل لمحاربة الفقر، وهو أيضا      

على العمل، فهو  والقدرات االقتصاديةوهذا ينطبق فقط على أولئك الذين لديهم اإلمكانات،  ،أداة للتنمية

 .طبيقه على المعدمين وشديدي العوزأداة جيدة وناجحة عند ت د  مثال   يع

 الوصول إلى الصغير كي تستطيع تلك المؤسسات  تمويلرورية لمؤسسات الالمالءة المالية ض

 (:2114)صابر،  أعداد كبيرة من الناس

ال فإنها و  ،تها دون تحقيق المالءة الماليةالصغير االستمرار في تقديم خدما تمويلن لمؤسسات الال يمك    ا 

يمكن التنبؤ بمقدارها  ومحددة حسب تلك الهبات المقدمة التي ال وأعمالها مقيدةتصبح ملتزمة بالتبرعات 
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ى تلك ، وبالتالي ال يمكن لخدماتها أن تصل إال إلى نسبة ضئيلة من الفئات الفقيرة التي تحتاج إلمستقبال

 الخدمات. 

  يحارب الفقر ويقضي عليهوحده أن  الصغير تمويللاال يستطيع (Charles. 2014:) 

يكن من  وحسب، ومهماالصغير هو وسيلة من وسائل التنمية، وليس أداة لمحاربة الفقر  تمويلإن ال   

الصغير يمكن أن يساعد األسر الفقيرة على رفع مستوى دخلها، وتنظيم وضعها المالي  فإن التمويل ،أمر

      االنزالق بشكل أكبر في الفقر. ومنعها من

  الصغير لن تحقق المالءة المالية مع الوقت بالتالي تصبح غير  التمويلإن العديد من مؤسسات

 (:Charles. 2014) قابلة لالستمرار

إن تحقيق المؤسسات للمالءة المالية وقابليتها لالستمرار يتطلبان منها عمليات محددة ومركزة وخدمات    

ن أغلب ت"نفقات تقديم الخدما"مستمرة وجيدة وذات كفاءة ومعدالت فائدة تكفي لتغطية نفقاتها  . وا 

ذه الشروط أو ه غير مستعدة أو غير راغبة في إدخال التغييرات الالزمة لتحقيق تمويلمؤسسات ال

الدولة في هذا الميدان، ومثل  والهبات وسياساتتجد أنه من األسهل لها االعتماد على المنح ف ،المتطلبات

هذا السلوك يؤدي إلى تناقض الموجودات لديها مع الزمن، ويمكن أن يصل بها ذلك إلى مرحلة يصبح 

 .صبح لديها الرغبة في ذلكمة عندما تفيها من الصعب على مثل هذه المؤسسات إدخال التغييرات الالز 

  أنواع مؤسسات التمويل الصغير: 5 – 1 – 2

تتعدد التصنيفات التي تحدد أنواع مؤسسات التمويل الصغير وتلك البديلة منها، ولكن هذه المؤسسات    

ارية وشركات هو الوصول إلى العمالء الذين لم تكن البنوك التج ،تأسست جميعها لهدف محدد وصريح

جتماعي هو خدمة الجمهور، وهي ليست االهدف ال، إضافة لذلك فإن كاف   شكلالتمويل تخدمهم ب

نما يسعى عمالؤها إلى  ،مؤسسات تسعى إلى تحقيق أقصى األرباح أصول ودخول أقل من  تحقيقوا 
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 العمالء الذين يستطيعون الوصول للبنوك التجارية، وهي تخضع في جميع األحوال والبلدان إلى رقابة

شراف حكومي ولكنه فعليا  أقل شدة من اإلشراف الحكومي على البنوك التجارية، و هذه المؤسسات هي:  وا 

 مؤسسات التمويل الصغير المتخصصة: 1 – 5- 1 – 2

تأسست باعتبارها منظمات غير حكومية أو مؤسسات مالية غير بنكية مرخصة رسميا ، وقد نشأت    

التمويل الصغير" التي بدأت تكتسب قوة دفع في الثمانينات من القرن معظم هذه المؤسسات من "ثورة 

العي، في منح قروض صغيرة دون ضمانات ) العشرين. وهي ترتكز على القروض وأساليب فنية ناجحة

9002.) 

 مؤسسات التمويل الصغير التابعة للبنوك التجارية: 2 – 5- 1 – 2

البنك التجاري باإلضافة إلى عمليات  ،الصغيرة عبارة عن برامج أو إدارات متخصصة للقروض   

غالبا ، وهي تتخذ  ملحوظ   اجتماعي   عنصر  بوجود نوع من البرامج إال ال تدعم هذا ال عادة  التقليدية، وهي 

 دمه البنوك التجارية في المعتادصورة بنوك تجارية لكنها تستهدف عمالء تحت المستوى الذي تخ

 (.9002)العي، 

 :التعاونيات المالية 3 – 5- 1 – 2

تشمل هذه الفئة مجموعة متنوعة واسعة النطاق من مؤسسات االدخار والقروض التي يملكها أعضاؤها،  

كاهاس "مثل بنك  ،وتركز على المدخرات بصورة أكبر من القروض ،وتنحو إلى أن تكون صغيرة نسبيا  

 (.9002و" )العي، ميونيسيباليس في بير 

 البنوك الريفية أو ذات رأس المال المنخفض: 4 – 5- 1 – 2

، فبعضها مملوك ة"البنوك الريفية اإلندونيسي"هي هيئات وساطة غير رسمية ومملوكة محليا  مثل    

لألفراد وبعضها مملوك لمجموعات من الحكومات المحلية واإلقليمية، وهي تـُرخص برأسمال مدفوع يبلغ 

 (.9002)العي،  ف من الدوالراتبضع عشرات آال
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 البنوك الزراعية واإلنمائية التابعة للدولة: 5 – 5- 1 – 2

تصل إلى القطاعات التي ال تخدمها البنوك التجارية، وهي مملوكة للدولة وضخمة في الغالب،    

)العي،  كز على القروض أكثر من المدخرات، والحكومة تدعم الخسائر الناتجة في تلك المؤسساتتوتر 

9002.) 

 بنوك التوفير البريدية: 6 – 5- 1 –2

اءة ونظاما  يعمل بكف ،اتب البريد تغطي المناطق الريفيةيتطلب وجودها شبكة واسعة النطاق من مك   

خدمات  البريدية لتقديمبين المكاتب، وتستفيد بلدان عديدة من البنية األساسية  لنقل الوثائق والمعلومات

)سدرا،  لمدخرات والمدفوعات أو التحويالتمالية، وال تقدم قروضا  في المعتاد إذ تقتصر خدماتها على ا

9000.) 

 :بنوك التوفير غير البريدية 7 – 5- 1 –2

المؤسسات العامة والخاصة، وغالبا  ما تكون العامة منها ضخمة الحجم وهي تركز  تشمل هذه الفئة   

زا  كبيرا ، وبعضها لديه حافظة للقروض، لكن معظم أموالها توجه إلى قروض على المدخرات تركي

 (.9000 )سدرا، لألفراداستثمارية ضخمة بدال  من قروض صغيرة 

 التمويل الصغير واالستدامة المالية: مؤسسات 6- 1 – 2

التمويل الصغير حيث ال تالئم  ،إن سقوف أسعار الفائدة التي تحدد بشكل منخفض أكثر من الالزم    

ومية المستدام، تؤدي إلى عرقلة قدرة الفقراء على الحصول على الخدمات المالية. وال تأخذ الجهات الحك

االعتبار هيكل تكلفة التمويل الصغير ضمن  بعين "وكذلك الجمهور العام" الفائدةالتي تضع سقوف أسعار 

 حساباتها.
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التجارية األقل تكلفة، والتي تقدم قروضا  أكبر حجما  من  دائما  قطاع البنوكولكن النقطة المرجعية    

تجد من  ،تعني أن الحكومات في كثير من األحوال ،قطاع التمويل الصغير. إن عملية اتخاذ القرار

الصعب سياسيا  أن تضع سقوف أسعار فائدة مرتفعة بقدر  كاف  ليزدهر التمويل الصغير. وبينما يستفيد 

ن من الحصول على قروض، تخضع لسقوف أسعار الفائدة، من أسعار فائدة العمالء الذين يتمكنو 

 .عددا  أكبر بكثير من المقترضين المحتملين سيتأثرون سلبيا   منخفضة، فإنَّ 

تنسحب من السوق أو تنمو ، فإنها غالبا  حينما تواجه مؤسسات التمويل الصغير بسقف أسعار الفائدة   

لمناطق الريفية أو غيرها من قطاعات األسواق األكثر تكلفة، ألنها ال بصورة أبطأ أو تخفض عملها في ا

تستطيع تغطية تكاليفها التشغيلية. وبالمثل ال تشجع سقوف أسعار الفائدة البنوك التجارية على التوسع في 

ذا أرادت مؤسسات ال، و األسواق الريفية أو أسواق االئتمان الصغير ذات التكلفة األعلى رار االستم تمويلا 

في العمل والتوسع فيه مستقبال  فعليها توليد دخل يكفي لتغطية التكاليف المترتبة عليها بما في ذلك تكلفة 

 .االقتراض من مصادر تجارية

مؤسسات التمويل الصغير تتعرض لمخاطر ائتمان عديدة، ويجب على المدير  من الجدير بالذكر أنَّ    

دراية وحذر كي تكمل مسيرتها بسالم وتحقق االستقرار المالي  أن تكون على "اإلدارة المالية" المالي

 (:9002)عبد الحميد،  تخفف من هذه المخاطر عليها والديمومة ولكي

شخصية المقترض، ومالءته المالية يمكن أن يكونا مؤشرين على مدى  إنَّ  االنتقاء: 1 – 6- 1 – 2

 تقويم أعضاء المجموعة أساسا  كافيا  لذلك. د  داد، وفي حال القرض الجماعي يعقدرة العميل على الس

ن المؤسسة من مراقبة استخدام وسائل دقيقة، ومحددة زمنيا ، تمك   إنَّ  مراقبة السداد: 2 – 6- 1 – 2

عملية تسديد أقساط القرض، حين استحقاقه في موعده، كما تمكن المؤسسة من التحكم في النفقات، 

دارة المعلومات حول الدفعات ال مستحقة، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة، فكلما ازدادت فترة السداد وا 

 انخفضت احتماالت التسديد.
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 ةر معملية االتصال المست بعد عملية انتقاء الزبائن، إن  االلتقاء المستمر مع العميل:  3 – 1- 6 – 2

لى متابعة المؤسسة للقروض المقدمة، وذلك حسب  بالعميل تؤدي إلى زيادة الثقة بين الطرفين، وا 

استخدام القرض، كما أنها تسمح للعميل باالتصال المستمر بإجراءات التسديد. وبشكل عام كلما انخفض 

ذين يقترضون للمرة خاصة بالنسبة إلى الزبائن ال، يلتقي فيها العميل مع وكيل القرضعدد المرات التي 

 األولى، عانت المؤسسة من تأخر العمالء في السداد.

وجود حوافز تساعد على التسديد في األوقات المحددة ضروري،  إنَّ حوافز السداد:  4 – 6- 1 – 2

الفوائد التي يجنيها من التسديد في الوقت المحدد تزيد عن المكاسب التي  فمن وجهة نظر المقترض، إنَّ 

عليها من التأخر في السداد وقد أثبتت التجربة أن حفز العمالء على السداد أفضل بكثير من قد يحصل 

 فرض العقوبات بسبب عدم السداد.

التي تمنع هي  ،الجيدة والفعالة تمويلإن سياسة ال التحكم في التأخر عن السداد: 5 – 6- 1 – 2

ن منع التأخر عن السداد  أهم بكثير وأقل كلفة من إدارة التأخر في التأخر في السداد قبل حدوثه، وا 

نَّ  .ولكنها تتبنى سياسات لمنع وقوع ذلك ،السداد التي ال تسمح  هي ،الناجحة تمويلمؤسسات ال وا 

 وتتخذ اإلجراءات الصارمة تجاه المتأخرين. ،بالتأخر في السداد

هي تلك التي تزيد من قيمة  ،الصغير تمويلالفعالة بالنسبة إلى مؤسسة ال تمويلسياسة ال وبالتالي إنَّ 

نَّ . تمويلوتقلل في الوقت ذاته من المخاطر المترتبة على ال ،القرض بالنسبة إلى العميل مؤسسات  وا 

 .الناحيتين معا   التوازن بين التي تستطيع أن تحققهي  ،الصغير الناجحة تمويلال

 

 برامج التمويل الصغير: 7- 1 – 2

 قروض فردية: 1 – 7- 1 – 2

 هذه القروض لتلبية احتياجات المقترض، وذلك لإلنفاق على مشروعه الصغير. مدَّ تق 
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  َّم القرض مرة واحدة وبشكل غير متكرر على اعتبار أن:يقد 

 المقترض قادر على االكتفاء الذاتي من أول قرض. -

 ،خرآمع فائض  أنه قادر على إنشاء المشروع وتشغيله وتحقيق فائض يسدد من خالله القرض وفوائده -

 (.9002)سلطان،  نفاق منه على نفسه وأسرته مع استمرار المشروع في العمليستطيع اإل ا  يمثل ربح

 

 قروض فردية متدرجة: 2 – 7- 1 – 2

منح القرض للعميل أكثر  يمكن، إال من ناحية أنه وهي ال تختلف عن القروض الفردية السابقة الذكر   

الثقة في  نَّ إوحيث وفي هذه الحالة، ، حينما يثبت العميل أنه قادر على سداد القرض السابق ،من مرة

 (.9002، )سلطان العميل قد زادت، فإنه يمكن زيادة قيمة القرض التالي وتتزايد القروض التالية بالتدريج

 

 الجماعي: تمويلال 3 – 7- 1 – 2

وذلك لتمويل مشروعاتهم  "،أفراد 00إلى  2من "تقدم هذه الخدمة إلى مجموعة صغيرة من األفراد 

المجموعة  نَّ إأي  الفردية، ويمنح القرض الجماعي عادة ألعضاء المجموعة بكفالة المجموعة كلها،

 (.9002 )سلطان، ضامنة ألي فرد فيها غير قادر على السداد، وتقوم المجموعة بالسداد نيابة عنه

هو ضغط  ،لقد أثبتت هذه الطريقة أن ضغط مجموعة األفراد على الفرد المتقاعس عن السداد

المجموعة دور الناصح  ؤدي، كما تاجتماعي له تأثير على سداد الفرد لنصيبه من القرض الجماعي

 ،Charitonenko and Afwan) والمساعد للفرد في النواحي الفنية والتسويقية واإلدارية للمشروع

2003). 
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 الخدمات المالية للفقراء: فيسياسات الجهات المانحة وأثرها  8- 1 – 2 

 :(9002تية )قندح، الفقراء من خالل النقاط اآل فيحة زيادة أثر الخدمات المالية يمكن للجهات المان

 االستدامة لتي تستطيع خلق إعطاء أولوية لالنتشار على نطاق واسع وتقديم دعم للمؤسسات المالية ا

 .ووالنم

  االستثمار في نطاق واسع من المؤسسات المالية الواعدة لضمان الوصول إلى الزبائن في مستويات

 قدر اإلمكان.على الدخل المتعددة مع زيادة عدد الزبائن 

  لصغير بناء على ذلك.اتشجيع االستدامة واألثر، ومتابعة أداء مؤسسة التمويل 

  الفهم حول احتياجات العمالء وتفضيالتهم والعوائق التي تمنع الفقراء تشجيع أبحاث السوق لتطوير

 من استغالل الخدمات المالية على الوجه األمثل.

  ليات ومنتجات تلبي احتياجات الزبائن.آدعم المؤسسات النشيطة التي تطور 

 التحديات التي يواجهها التمويل الصغير: 9 – 1 – 2

هو إيجاد  ،كان التحدي الرئيسي لهذه الصناعة ،بداية التمويل الصغيرخالل السنوات األولى من    

أساليب جديدة لتقديم وتحصيل القروض من الفقراء أصحاب المشروعات المصغرة، ولكن في الفترة الحالية 

ي يمكن ذكرها أصبحت هناك العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام نمو قطاع التمويل الصغير، والت

 (:9009)بدر الدين وفارس،  ةتياصر اآلفي العن

 .تحقيق الربحية واالستدامة المالية 

   حظا.الفئات أقل تحقيق معدالت أعلى من االنتشار أو معدل أعلى من الوصول إلى 

  .وصول مؤسسات التمويل الصغير إلى مصادر التمويل المستدام 

 .اندماج مؤسسات التمويل الصغير في النظام المالي الرسمي 
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 فيما يتعلق بالتدابير  الصغير، خاصة  شاط مؤسسات التمويل ان الرقابة واإلشراف الفعال على نضم

 المحددة من الجهات الرقابية المصرفية.

 .استخدام التكنولوجيا البنكية في مجاالت تقديم خدمات التمويل الصغير 

 .عدم خروج مؤسسات التمويل الصغير عن مهمتها االجتماعية 

  التمويل الصغير.مؤسسات حوكمة 

عام وبدون شك سيؤدي التغلب على هذه التحديات وغيرها من جعل صناعة التمويل الصغير  شكلوب

 أكثر كفاءة.
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 األهمية االقتصادية واالجتماعية لمؤسسات التمويل الصغيرالمبحث الثاني:  

 :تمهيد 

وأن مؤسسات التمويل األخرى لم تعمل  سيما، النشأت مؤسسات التمويل الصغير استجابة لواقع الفقراء

على تلبية طلبات الفقراء لغاية تنظيم المشروعات المختلفة. وقد أظهرت هذه المؤسسات أن الفقراء 

وقابال    صالحون للحصول على التمويل، وأن تقديم الخدمات المصرفية لهم يمكن أن يكون مربحا  

 لالستمرار.

 ،مويل الصغير في نمو إجمالي الناتج المحلي والنمو االقتصاديطة التاسالمقامة بو تسهم المشروعات 

 :(9009)قدومي، حيث يؤثر التمويل الصغير في المجتمعات بشكل إيجابي عندما يؤدي إلى 

 لق الوظائف: مما يزيد من دخول األسر، وتظهر أهمية ذلك خاصة في حاالت الركود االقتصادي. خ 

  ويل الصغير على زيادة قدرة المجتمعات السكانية، ذات الدخل طة التماستعمل المشاريع المقامة بو

لذلك يتم االستفادة من رأس  نتيجة  بشكل أكبر على السلع والخدمات و  المنخفض، على الحصول

 .مشاريع إنتاجية المال في

  إن تقديم الخدمات المالية للفقراء القادرين على تنظيم المشروعات من شأنه زيادة دخل األسر

والسيما خدمات  ،ية، وتخفيض معدالت البطالة، وخلق طلب على السلع والخدمات األخرىالمعيش

ما   في تخفيض مهورا   مؤسسات األعمال البالغة الصغر د ؤديغذية والتعليم والصحة، وهكذا تالت

 حدة الفقر.

 في له دور مهم  كونإن تمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية قد ي

حداث النمو االقتصادي للقاعدة العريضة. وبإمكان أنظمة  معالجة أوضاع الفقر وتجفيف منابعه وا 

ة حلقات الوصل واألدوات المساندة نزلتخدم غالبية السكان أن تكون بمالتمويل والمؤسسات التي 
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فادة من التي تمكن المشروعات الصغيرة من المشاركة في النمو االقتصادي، وتوفر لهم سبل االست

( مليون فقير من فقراء العالم الناشطين 200جدير بالذكر أن أكثر من )الالخدمات االجتماعية. و 

 اقتصاديا، يشغلون مؤسسات أعمال بالغة الصغر، ومؤسسات صغيرة مربحة.

 منهم، علىويمكن أن يساعد تسهيل حصول الفقراء على الخدمات المالية في تخفيض أعداد القادرين    

، على تنظيم المشروعات. كما يمكن أن يساعد هذا في تخفيف العبء الواقع على الموارد العامة األقل

إلى أن  إنتاجا ، نظرا   قطاعات االقتصاد أكثر عن طريق تخفيض الدعم المالي وتوجيه موارد اإلنفاق إلى 

ير من العمالة الزائدة. كثيرة استخدام األيدي العاملة، فإن بإمكانها استيعاب جزء كبصغيرة المؤسسات ال

غير مقيدة بعدم مرونة سوق العمل، ألنها تشغل صاحب المؤسسة صغيرة قابل، إن المؤسسات الوفي الم

لتخفيف حدة كافة  أنحاء العالم بها في  ويعترف ر، أداة قويةيالصغ أصبح التمويللقد و  .وأفراد أسرته

 .و االقتصاديالنمالفقر، ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وحفز 

هنالك الكثير من التشويش حول الدور  فإنَّ  ،نسبيا   ا  حديث أسلوبا   صغير يعدال لكن نظرا  ألن التمويل   

نَّ و  الذي يسهم به في عملية التنمية، يعود في أساسه إلى فلسفة  التمويل الصغيرسر نجاح فكرة  ا 

 فرت لها أسباب نجاحها. ااجتماعية، أكثر مما يعود إلى رؤية اقتصادية، أو مجرد فكرة اقتصادية تو 

إنها الفلسفة التي قامت على تحرير اإلنسان من الفقر المـُذل  بمنحه ماال  في صورة قروض ليدخل به    

رامته، ويبتعد عن ساحة الجريمة، وذاك معنى الحرية إلى سوق العمل والتجارة، فيكسب عيشه، ويسترد ك

والسعادة، بل تحاول المؤسسات المذكورة بهذه الفلسفة العملية أن تجعل حق الفرد في القروض، من 

الحقوق التي يجب أن تضاف إلى وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكأنها تريد أن تذكرنا جميعا  

 –اإلسالم على الفقر، وجعلت مقاومته من أهدافها الخالدة، ألم يستعذ الرسول  بالحرب التي أعلنتها شريعة

 من الفقر؟ ألم يقل علي بن أبي طالب: لو كان الفقر رجال  لقتلته؟ –صلى اهلل عليه وسلم 
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 :في التنمية االجتماعية التمويل الصغير أثر 1- 2 – 2

 على مستوى األسرة: 1- 1 – 2 – 2

  الصغير إلى زيادة دخل األسرة، ألن استخدام القروض والودائع يمكن أن يحدث تنوعا يؤدي التمويل

 بمصادر الدخل أو يحدث نموا في المشروع.

  ُحيث يمكن استخدام التمويل  ممتلكاتهم،مكن العمالء من بناء وتغيير كما أن توفير الخدمات المالية ي

ناء أو تحسين السكن أو شراء حيوانات الصغير للحصول على قطعة أرض أو القيام بعمليات الب

ل مكن العمالء أيضا من استخدام القروض في االستثمار الذاتي مثويُ  استهالكية،منتجة أو سلع 

 (.9000عبد الحكيم ودغري، االهتمام بالصحة والتعليم )

  الصغير يمكنهم إن الفقراء دائما معرضون لمزيد من الفقر فهم يتنقلون من كارثة إلى أخرى، والتمويل

بروما "رص بشكل أفضل، ففي بوليفيا مثال يستخدم هؤالء مؤسسة قإدارة المخاطر واالستفادة من ال من

للتمويل الصغير القروض لحماية مستوى االستهالك عند حدوث الكوارث، متجنبين بذلك  "جور

 (.9000)عبد الحكيم ودغري،  لمواد التي يستخدمونهاتخفيض كمية ا

 المستوى الفردي: على 2 – 1 – 2 – 2

تمكنهن من  ،إدارة األموال وزيادة التحكم في الموارد والوصول إلى المعرفة بالنسبة للنساء مثال، فإنَّ 

 المشاركة بشكل أفضل في أمور األسرة وشؤون المجتمع.ر و االختيا

  الجديدة.ويصاحب التمكين االقتصادي نمو في احترام الذات والثقة بالنفس وزيادة في الفرص 

  يميل عمالء التمويل الصغير ألن تكون لديهم مدخرات أعلى من غير العمالء، وهذا عنصر مهم

لبناء األصول، ففي زيمبابوي قام عمالء التمويل الصغير بفتح حسابات في البنوك ومكاتب توفير 
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)عبد والمخزون  لتوفير في مواد البناءالبريد، وفي بيرو أدى عدم الثقة في المؤسسات الرسمية إلى ا

 .(9000الحكيم ودغري، 

 مستوى المشروع: على 3 – 1 – 2 – 2

  نَّ إ ترتفع إيرادات المشروع نتيجة لخدمات التمويل الصغير، ولكن ليس دائما كما هو متوقع، حيثقد 

 .ته"قيملاوي يسخر آأي يمكن استبدالها بشيء "من المنقوالت  عد  القروض ت

  وتستخدم لتمويل االحتياج األكبر أو حيثما يتوقع الحصول على عائد أعلى، وقد أوضحت الدراسات

روعات التي تديرها األسر في شبشكل عام إيرادات جميع الم ارتفعت 9002و 9000أنه بين عامي 

على تي تم الحصول المشروعات نفسها ال فيتجد أثرا كل من الهند وبيرو، ولكن الدراسات نفسها لم 

 (.9002)بربيش،  القرض من أجلها

 الرغم من ذلك، إذا نظرنا إلى مستوى على ع الفردية عادة ما يكون ضئيال، و خلق الوظائف في المشاري

 جميع المشروعات، سنجد أن العميل من داخل األسرة عادة ما يخلق فرص العمل لغيره.

 التنمية االقتصادية:في التمويل الصغير  أثر 2 – 2 – 2

ا في تخفيض إسهامهتنمية االقتصادية من خالل دور كبير في تحقيق ال سات التمويل الصغيرلمؤس

مشاريع المقامة ن هذه ال، ألزمة الفقر لشعبهاأمعدالت البطالة وفي مساعدة البلدان الفقيرة للخروج من 

ة ن متوسط تكلفأل ،كثر من مثيالتها الكبرىألها قدرة كبيرة على خلق وظائف  بوساطة هذه المؤسسات

من المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم، كما أن لهذه المؤسسات إمكانية  ىدنأرأس المال لخلق وظيفة 

 الزيادة في الناتج المحلي الخام وتحقيق التكامل الصناعي مع المؤسسات الكبيرة وتنمية الصادرات.

، ا مشاريع صغيرةتصنف على أنهية عمال في المنطقة العربعديد من األالإلى أن تشير اإلحصائيات 

المؤسسات المصغرة تقريبا أصحابها من الفقراء  جلَّ  وتشكل الركيزة األساسية لالقتصاد، حيث أنَّ 
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وتحقيق دخل لعائالتهم  ،جل الخروج من شبح الفقرأيقومون بإنشاء هذه المؤسسات من  ومحدودي الدخل،

 (.9000)فلح،  العائلة ق الرعاية الصحية ألفرادقدر اإلمكان بتحقيعلى وتعليم أبنائهم والتكفل 

في إطار مشروعاتهم في نمو وتحسين  سهامأصحاب المشروعات يؤدي إلى اإلتمويل الفقراء من  إنَّ 

 نَّ إتقريرها عن تنمية القطاع الخاص فووفقا لمفوضية األمم المتحدة في  ،عمل تنمية القطاع الخاص

سوف تزيل المعوقات التي  ،اإلصالحات التشريعية والمالية والهيكلية استراتيجية اإلصالح التي تقوم بدمج

 تواجه توسع نطاق القطاع الخاص في أفقر األقاليم وخصوصا في الدول النامية.

 (:2115)بربيش،  تكمن أهمية قطاع التمويل الصغير في هذا المجال في اآلتي

 وبالتالي  ،زيادة دخولهم وتنمية مشاريعهم باستطاعة التمويل الصغير مساعدة المجتمعات المحلية على

وبذلك يمكن اعتبار التمويل الصغير وسيلة فعالة من  ،الحد من نسبة تأثرهم بالصدمات الخارجية

حداث التغيير االقتصادي اإلوسائل تمكين الفقراء خاصة النساء من االعتماد على ال  يجابي.نفس وا 

 روج من أزمة البطالة التي كانوا يعانون منهافي خلق وظائف جديدة، وبالتالي الخ سهاماإل. 

  حد المشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته، بل ويساعد أيضا أإن الدخل الذي يدره

مما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان األمن  ،على تنويع مصادر دخل األسرة بأكملها

 الغذائي وتربية األطفال وتعليمهم.

 يؤدي الى زيادة  ،في الدول النامية فكار ومشاريع ذوي الدخل المحدودالتمويل المناسب لألتوفير  إن

كما يؤدي الى التطور المستدام لالقتصاد  ،وارتفاع معدالت األمن الغذائي ،مستويات معيشة الفقراء

 القومي.
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 :سوريةأما بالنسبة لدور التمويل الصغير في التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

تنموية  ، فرضت على هذه المؤسسات برامجنالحظ أن األطر الناظمة لعمل مؤسسات التمويل الصغير

عليها االلتزام بها وفق خطط التمويل التي تهدف إلى تحقيقها، ومنها البرامج التي تلتزم بها هيئة تنمية 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي:

 يهدف إلى: برامج التدريب من أجل التشغيل حيث 

 العمل سوق احتياجات وفق والمهنية الفنية قدراتهم ورفع وتأهيلهم العمل عن الباحثين تدريب -1

 .عمل فرصة على الحصول من لتمكينهم

 .البرنامج من انتفاعهم مدى لمعرفة المستفيدين أوضاع متابعة -2

 .باستمرار وتطويره النوعي التدريب على لتركيزا -3

 

 وتهدف إلى: برامج تدريب رواد األعمال 

 وبالغة وصغيرة متوسطة مشروعات إنشاء على والقادرين الراغبين األعمال رواد وتدريب انتقاء -1

 .الصغر

 .     منها القائم وتوسيع الجديدة الصغر وبالغة والصغيرة المتوسطة المشروعات إنشاء عملية تسهيل -2

 :برامج تشغيل الباحثين عن عمل وتهدف إلى 

 .الخاص القطاع في المعروضة بالوظائف لاللتحاق الشباب وتحفيز السائدة العمل ثقافة تغيير -3

 .العمل سوق إلى الجدد الداخلين أجور دعم -4

 :برامج تدريب طالبي العمل وتهدف إلى 

 .التشغيل إلى للوصول وسيلة التدريب اعتبار -1

 .والمؤهلة المدربة العاملة اليد تأمين على العمل أصحاب مساعدة -2
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 من لتمكينهم العمل سوق احتياجات وفق والمهنية الفنية قدراتهم ورفع وتأهيلهم العمل طالبي تدريب -3

 .عمل فرصة على الحصول

 :برامج تمويل المشروعات الصغيرة وتهدف إلى 

 تقديم التمويل الالزم ألصحاب المشاريع الصغيرة. -1

 وعائدها.تقديم االستشارات الفنية الالزمة لتطوير هذه المشاريع وزيادة إنتاجيتها  -2

  األعمال:برامج حاضنات 

 لمشروعات أفكار لديهم ممن األعمال رواد دعم على تعمل متكاملة تنموية عمل منظومة الحاضنة  

 هذه تأسيس في طموحاتهم لتحقيق الكافية الموارد أو األماكن لديهم تتوفر وال ومتوسطة، صغيرة

 مشروعاتهم لبدء المطلوبة والخدمات اإلمكانات كل فيه مناسبا   مجهزا   مكانا   لهم فتؤمن المشروعات،

 هذه تطوير إلى يؤدي مما ،األعمال بمجتمع واالتصاالت االرتباطات من شبكة لهم تؤمن كما وتنميتها،

 .واستدامتها نجاحها فرص وزيادة ونموها المشروعات
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 الوضع المعيشي لألسرةالمبحث الثالث: 

ارتباطا وثيقا بجودة الحياة، فكلما كانت مؤشرات المستوى المعيشي في  يرتبط الوضع المعيشي لألسرة   

ارتفاع، كلما كانت المؤشرات الحياتية الملموسة للفرد تتجه إلى الرفاه سواء من ناحية دخل الفرد أو مستوى 

 اهتمامه بوضعه الصحي بغض النظر عن وجود الحالة المرضية من عدمها، ومستوى البطالة ومستوى الرضا

 ، لذلك كان البد من دراسة الوضع المعيشي وأساليب قياسه....عن الوضع الوظيفي

 ليب قياس المستوى المعيشي لألسرةأسا 1 – 3
يشير مستوى المعيشة إلى مستوى الثروة، الراحة، السلع المادية والضروريات الموجودة لفئة اجتماعية    
فر االمعيشة يحتوي على عناصر مثل الدخل، جودة وتو اقتصادية في منطقة جغرافية معينة. ومستوى و 

الوظائف، تباين الفئات، مستوى الفقر، جودة المساكن ومستوى القدرة على تحمل تكاليفها، عدد الساعات 
يام اإلجازات في السنة، توفر أحلي اإلجمالي، نسبة التضخم، عدد للعمل لشراء الضروريات، الناتج الم ةالالزم

ول لرعاية صحية جيدة، جودة وتوفر التعليم، متوسط العمر، حوادث األمراض، تكلفة البضائع أو مجانية الوص
والخدمات، البنية التحتية، النمو االقتصادي القومي، الثبات االقتصادي والسياسي، الحرية السياسية والدينية، 

 بجودة الحياة.  جودة البيئة، الطقس واألمان. لذلك فالمستوى المعيشي يرتبط ارتباطا  وثيقا  
 

 مستوى المعيشة:      أساليب قياس 1- 1 –3
تتعدد الطرق واألساليب المتبعة لتحديد المستوى المعيشي لمجموعة من األفراد في منطقة جغرافية معينه    

وزمان  محدد، وتتطور عبر الزمن، ولعل أهم األساليب المتبعة في وقتنا الراهن، هي األـساليب المباشرة، 
   ساليب غير المباشرة، واألرقام القياسية.واأل

                                                               
 أساليب مباشرة لقياس مستوى المعيشة:            1 – 1 – 1 – 3

الدخل واإلنفاق من أكثر األساليب المباشرة انتشارا في مجال قياس مستوى المعيشة، ويشير الدخل إلى  د  يع   
ويمكن أن يشمل قيمة السلع والخدمات  ،المكاسب التي تحصل عليها األسرة من األعمال المنتجة والتحويالت

رة أو الفرد للحصول على السلع نفاق هو ما تدفعه األساإل نَّ إليها أفراد األسرة، في حين التي يحصل ع
 والخدمات. 
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 :          (Lqbal، 2004) وسنستعرض فيما يأتي كيفية استخدام كل من الدخل واإلنفاق في قياس مستوى المعيشة
 :الدخل-أوال 
والدخل من استخدام األرض ورأس  ،وهي األجر لقاء خدمات العمل ،تألف الدخل من أربع مكونات رئيسةي   

 للعائالت. وكذلك التحويالت الحكومية وغير الحكومية ،ودخل التشغيل الذاتي ،المال أو أي أصول أخرى
استخدام إنَّ وبالتالي نستطيع أن نقول  ،هذا باإلضافة لوجود عدد من األنشطة المنتجة التي تقوم بها األسرة

 مؤشرا غير دقيق لمستوى معيشة األسرة. د  يانات الدخل إن لم تكن كاملة تعب

 :     اإلنفاق-ثانيا 

تتضمن اإلنفاق بالنسبة للعديد من الباحثين المقياس األفضل لمستوى معيشة األسرة، وعادة ما د  يع    

 ،األسرة د التي يتم االتفاق عليها من قبلالتي تستهدف قياس مستوى معيشة األسرة قوائم شاملة للموا المسوح

تقوم األسر  ،مادة غذائية وما يعادلها من المواد غير الغذائية (20إلى  90)وتشمل هذه المسوح ما بين 

 عليها.باستهالكها واإلنفاق 

منية معينة، وذلك ز كل أسرة خالل فترة  أفضل طريقة لقياس اإلنفاق األسري أن يتم تسجيل إنفاق عد  هذا وت   

 .مقدار إنفاقها من خالل االستبيان والدراسات الميدانية من خالل توجيه األسئلة للعوائل حول

 تيةلقياس مستوى معيشة األسرة لألسباب اآل في الحقيقة هناك جدل حول استخدام دخل األسرة أو إنفاقها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (:                                                                                             9009مالحة، )

إنفاق  في حين أنَّ  عد ه، مجاالتكونه قادم من  ،ولكن بشكل متقطع ،الدخل يمكن أن تحصل عليه األسرة -

اإلنفاق سيكون مرتبطا أكثر  نَّ إوبالتالي يمكننا القول  ،األسرة يمكن أن يكون قابال للتحديد بمرور الوقت

 بمستويات المعيشة الحالية على األقل بالنسبة للفترات الزمنية غير الطويلة.

وتكون أنماط االستهالك في هذه  حكومي،السكان في القطاع ال بيرة منكنسبة  توجد المتقدمةفي البلدان  -

 بينما في لقياس مستويات المعيشة، وبالتالي يصبح الدخل مؤشرا أفضل من اإلنفاق ،البلدان معقدة للغاية

وبالتالي يصبح  ،مصادر الدخل بشكل مستمر تغير" تأقل حكوميا اوالتي تتضمن توظيف"ن النامية البلدا

 أفضل لقياس مستوى المعيشة.   ااإلنفاق مؤشر 
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 لقياس مستوى المعيشة:         "بديلة"أساليب غير مباشرة  2 – 1 – 1 – 3

فر العديد اجمع البيانات المتعلقة بالدخل واإلنفاق في العديد من البلدان صعبا ومكلفا، باإلضافة إلى تو  يعد     

ر بيانات تساعد في تحديد مستوى معيشة األسرى كالمسوح من مصادر البيانات التي من الممكن أن توف  

 الصحية والديمغرافية.

ي تختلف تبعا هفاهية األسرة ومستوى معيشتها و ؤشرات ر ة لبناء مي هذا المجال هناك ثالث طرق رئيسوف   

 :(Lqbal، 2004ا )لخصائص األسرة وممتلكاته

 الطريقة العشوائية:     -

حيث من الدراسات ما يسمى بمؤشرات وهمية للوصول الى تحديد مستوى المعيشة  مجموعةاعتمدت   

 تشكل هذه المتغيرات في مجموعها مؤشرا لما تملكه األسرة من أصول.          

بحيث يكون لكل  ،يتألف من عدد من المؤشرات الخاصة باألسرة ،تم تعين دليل للرفاهية ،على سبيل المثال

، ولعل ة األسرةس البديلة لمستوى معيشالمقايي أحدا الدليل ذويكون ه ،منها وزن متساو  داخل دليل الرفاهية

 أهم مؤشرات دليل الرفاهية:

 .الحالة النفسية 

 .العمر المتوقع عند الوالدة 

 .حرية اتخاذ القرارات الحياتية 

 .الدعم االجتماعي 

 .معدل الصحة العامة 

 .ظروف العمل 

 .الناتج االجمالي المحلي للفرد الواحد 
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 طريقة توقع االستهالك:      -

وبالتالي  ،الطريقة في حال توفرت بيانات عن استهالك األسر من مسح سابق أو مسح حالي تستخدم هذه   

ويتم ذلك باالعتماد على  ،اشتقاق األوزان التي يتكون منها المؤشر باالعتماد على بيانات المسح السابق

تقدير مستوى بحيث تساعد في تمييز مجموعة من المتغيرات المتعلقة باالستهالك، وبعد  ،تقنيات معينة

المعيشة من خالل هذه المعلومات يمكن االستفادة منها بمجاالت أخرى مثل تحويل الخدمات والمنافع للفئات 

                                                                                                                                                                                                         .األقل يمستوى المعيشالالمحرومة ذات 

مستوى المعيشة على  األخيرة لقياساعتمدت العديد من البلدان في السنوات ة: طريقة الميادين الرئيس  -

 أسلوب جديد مشابه لتلك األساليب التي تستخدم لقياس أدلة التنمية، ويتم ذلك من خالل األخذ باالعتبار

هذه  من المؤشرات الخاصة بكل ميدان منبحيث يتم االعتماد على عدد  ،في حياة األسرةعد ه ميادين 

مؤشرات  عوضا عن االعتماد على سرة، وذلكاألالميادين وصوال الى دليل شامل يسمى دليل مستوى معيشة 

 أساس خط الفقر في تحديد األسر المحرومة وغير المحرومة. والتي ترتكز على ،نفاقالدخل واإل

       بل يمكن من خالله وضع الخطط  ،على تحديد مستوى معيشة األسر فقط هذا األسلوب ال يساعد 

البلدان يتم التوصل اليها، وقد استخدمت هذه الطريقة في العديد من  واالستراتيجيات التنموية وفقا للنتائج التي

 األسرة عاممثل األردن ولبنان والعراق وغيرها من البلدان، كما استخدمت في المشروع العربي لصحة  العربية

)رويني،  ع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتضمن دراسة مقارنة لسبع دول عربية بالتعاون مالذي  ،9002

9002.) 

 

       ي:أتالمعيشة وفقا لهذا األسلوب كما يويتم قياس مستوى 

حتية والبنى الت والتعليم والسكنمثل ميادين الصحة  ،ة لمستوى معيشة األسرةيتم تحديد الميادين الرئيس -0

 والوضع االقتصادي لألسرة.

 ميدان من الميادين المذكورة.تحديد عدد من المؤشرات لكل  -9
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تعني أن األسرة محرومة من  "صفر"لكل مؤشر، فالعالمة  "اثنانصفر و "يتم وضع عالمة تتراوح بين  -3

شباع قصوى من الحاجة، أما إ" فتعني أن هناك حالة "اثنانلتي يمثلها المؤشر، أما العالمة الحاجة ا

 .سرة محرومة من إشباع هذه الحاجة" فتعني أن األ"واحدالعالمة 

الوسط  يشة األسرة، وكل دليل يساوية لمستوى معليل كل ميدان من الميادين الرئيسديتم بعد ذلك حساب  -2

 الحسابي لعالمات المؤشرات الممثلة للميدان.

يساوي الوسط الحسابي لقيم أدلة الميادين بالنسبة و  ،حساب قيمة الدليل العام لمستوى معيشة األسرة -2

 لألسرة.    

 طريقة األرقام القياسية: 3 – 1 – 1 – 3

، سعرال" هو عبارة عن مؤشر إحصائي يقيس التغير النسبي الذي يطرأ على ظاهرة معينة الرقم القياسي:

، حيث  معينا   و مكانا جغرافيا  أ" بالنسبة ألساس معين قد يكون فترة زمنية معينة جراألقيمة أو الكمية، ال

 لقياسي.تؤخذ قيمة الظاهرة كأساس لحساب الرقم ا

 القياسي الرقم استخدامات: 

 منها، المستهلكة الكميات السلع، "أسعار مثل االقتصادية الظواهر دراسة في القياسي الرقم يستخدم-0

 "....الخ الصادرات، الواردات،

 .والتربوية االجتماعية الظواهر دراسة في أيضا القياسي الرقم استخدام يمكن -9

 بغيرها لألسعار القياسية األرقام نةبمواز  االقتصادية، األحوال على للتعرف القياسية األرقام تستخدم كما-3

 .وهكذا المعيشة لنفقة القياسي والرقم اإلنتاج، أرقام مثل القياسية األرقام من

بعد  األرقام لسالسل الموسمية والتغيرات العام االتجاه على للتعرف القياسية األرقام استخدام يمكن-2

 .مختلفة لسلع والواردات الصادرات أرقام سلسلة: مثل السنين مر تركيبها على
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 األساس سنة تحديد: 

 :باآلتي متميزة تكون بحيث األساس سنة اختيار يجب القياسي الرقم حساب عند

 .واألوبئة والحروب، االقتصادية، األزمات: مثل شاذة ظروف أي عن والبعد االستقرار-0

 وبالتالي ،والمقارنة ساساأل فترتي بين الظروف تختلف ال حتى المقارنة فترة من نسبيا قريبة تكون أن-9

 .الظاهرة في يريالتغ عن التعبير في أهميته القياسي الرقم يفقد

 ير في أسعار سلعة واحدة أو أكثر بينيرقم نسبي يقيس التغ: الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 سنتي األساس والمقارنة.

 سلة لشراء المدفوع المبلغ في النسبي يريالتغ قياس هو المستهلك ألسعار القياسي الرقم مهمة   

 تحليل في يساعد وهذا ،سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر من وخدمات سلع أصناف من االستهالك

 المؤشرات من وغيرها واألسر األفراد معيشة مستوى على التضخم قياس عبر االقتصادي األداء

 .واالجتماعية االقتصادية

 :ألسعار المستهلك القياسية األرقام حساب عند المستخدمة الرموز

P0 األساس سنة في السلعة سعر           

P1 المقارنة سنة في السلعة سعر          

 Q0األساس سنة في السلعة كمية            

Q1 المقارنة سنة في السلعة كمية          
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 :القياسي الرقم داللة

  األسعار، بنسبة الفرق في  في النقصان على يدل فذلك ،(%000) من قلأ القياسي الرقم كان إذا

 (.%000اسي عن )يالرقم الق

 الرقم في الفرق بنسبة األسعار، في الزيادة على يدل فذلك (،%000) من أكبر القياسي الرقم كان إذا 

 (.%000) عن اسييالق

 :لألسعار القياسية األرقام

 Is=∑𝑃1: لألسعار البسيط التجميعي القياسي الرقم-0

∑𝑃0
∗ 100 

=Ir السبير": "رقم األساس سنة بكميات المرجح لألسعار التجميعي القياسي الرقم-9
∑𝑃1.𝑄0 

∑𝑃0.𝑄0
∗ 100 

=Ip باش": "رقم المقارنة سنة بكميات المرجح لألسعار التجميعي القياسي الرقم-3
∑𝑃1.𝑄1 

∑𝑃0.𝑄1
∗ 100 

If ":لألسعار "رقم فيشر األمثل القياسي الرقم-2 = السبير√ ∗  باش

 أنه كما ،األخرى القياسية األرقام عيوب على يتغلب ألنه األمثل القياسي بالرقم "فيشر رقم" سمي هذا وقد 

 .         المعامل في الزمن، واالنعكاس في االنعكاس حيث من القياسية األرقام اختبارات يحقق

 :مستوى معيشة األسرة فيالعوامل المؤثرة  2 – 1 –3      

 عوامل اجتماعية: 1 – 2 – 1 – 3

سرة سرة منها الصحة والتعليم وحجم األمستوى معيشة األ فيالجتماعية المؤثرة هناك العديد من المتغيرات ا  

والتي  ،الباحثينخرى يشير اليها بعض أباإلضافة الى وجود عوامل  ،فر السكن المالئماقامة ومدى تو ومكان اإل

نشطة الرياضية واللهو وكذلك األ ،نشطة الثقافية لألسرة ومقدرة األسر على التمتع بهافر األاتتعلق بمدى تو 
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والترفيه.                                                                                                          

ساسية التي تؤثر على سنجدها تشكل المتغيرات األ ،ألولى من المتغيرات االجتماعيةفإذا نظرنا الى المجموعة ا

                                       ة متغيرات ثانوية أو تابعة للمجموعة األولى.                                                                                   نزلخرى بمالمتغيرات األ د  مستوى معيشة األسرة، في حين تع

 :(9009)فرحي،  المعيشةي عرض لعدد من العوامل االجتماعية المؤثرة على مستوى أتوفيما ي

 حجم األسرة: -1

وبالتالي مستوى  ،مة والمؤثرة  في الموقع االقتصادي واالجتماعي لألسرةمهحجم األسرة من العوامل ال ديع   

معيشتها، فالزيادة الكبيرة بعدد السكان وال سيما في بلداننا العربية انعكست انخفاضا بمتوسط دخل الفرد وزيادة 

في حجم البطالة باإلضافة الى التوسع في قاعدة الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الوظائف العامة والخدمات 

لى إوتشير العديد من الدراسات ن الدخل القومي والموارد الطبيعية .الصحية  والتعليمية كذلك انخفاض نصيبه م

باإلضافة الى أن الوضع االقتصادي يتحسن كلما  ،هناك عالقة طردية بين معدل الفقر بين األسر وحجمها أنَّ 

 نخفض عدد سكان األسرة.ا

       التعليم: -2

ألن للتعليم قيمة تنموية  ،ديد المستوى المعيشي لألسرةالتي تؤثر في تحدان التعليم من الميادين المهمة مي د  يع   

تؤثر بشكل مباشر في حياة األسرة من مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية. فالعالقة بين التعليم 

ه النمو والتطور، وبالتعليم وحد اموالتنمية عالقة قوية، والمجتمعات النامية يسودها فكر تقليدي يقف حاجزا أم

وبالتعليم يستطيع المجتمع اكتشاف أساليب علمية تساعده  ،يمكن القضاء على هذه الحواجز والمعوقات الثقافية

 .   متطلبات العصرعلى مواكبة 
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 صحة األسرة: -3

فهي ضرورة أساسية من ضروريات الحياة  ،إن صحة األسرة من المقومات األساسية لصحة المجتمع   

أفراد األسرة بصحة نفسية وجسدية ينعكس  يتمتعباإلضافة الى كونها من المقومات األساسية للتنمية، فعندما 

 نتاجيتهم، وبالتالي يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.إيجابا على إذلك 

يجب أن تساهم في  ،في تحقيق التنمية متسهألسر في المجتمع و فالدولة لكي ترفع من مستوى معيشة ا    

                           .     تحسين صحة الفرد من خالل توفير الخدمات الصحية المالئمة

 األسرة وعاداتها وتقاليدها:                                                                                                  ثقافة-4

قد تختلف بعض المجتمعات ومدى احترامها لبعض المهن أو األعمال، فبعض المجتمعات ال تزال    

الصناعي والتجاري، وفي بعض الدول كالهند مثال و مجتمعات رعوية ترفض االستقرار والعمل الزراعي 

ذلك نجد يحكمها نظام طبقات فال يسمح لفرد من طبقة معينة أن يكون مرؤوسا لفرد من طبقة أخرى، ك

 .عدم وجوب االستفادة من الثروات الطبيعيةوس دينية لدى بعض المجتمعات ترى عادات وطق

تحتفظ بالعادات والتقاليد التي  ،الرغم من العديد من محاوالت التغييرعلى و  ،ال تزال بعض المجتمعات   

 عمال المنزلية وتنشئة األطفال،نجاب والقيام باألن وظيفة المرأة تقتصر فقط على اإلوترى أ ،تمنع عمل المرأة

 هذا باإلضافة إلى العادات والتقاليد التي تعيق تعليم المرأة وتسمح فقط لألبناء الذكور بالتعليم.

 خدمات الضمان االجتماعي والتقاعد:  توفر-5

وهذا ما أكدت عليه معظم  ،االجتماعي حقا من حقوق الفرد بصفته عضوا في المجتمعيعد  الضمان    

 نسان.عالن العالمي لحقوق اإلاإل وقد ورد ذلك في ،المنظمات واالتفاقيات الدولية

ذلك في تحسين مستوى  أسهمي وكلما كانت األسرة في المجتمع مشمولة بأحكام وقوانين الضمان االجتماع

معيشتها وضمان حياة كريمة والئقة على صعيد الخدمات االجتماعية الضرورية كالصحة والتعليم واللباس 

باإلضافة الى االستفادة من الضمان االجتماعي في حاالت العجز أو المرض أو الشيخوخة  ،والمأكل وغيرها

 رادته. إعلى العمل وتكون خارجة عن قادر وغيرها من الحاالت التي يصبح فيها الفرد غير 
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 مكان اإلقامة:-6

فر الخدمات االجتماعية تاريخيا بدرجة التحضر، فمن المعلوم أن المناطق اارتبط مستوى المعيشة ومدى تو    

عام تعاني من مستويات أعلى من الحرمان، ويتجه هذا الحرمان  النامية بشكلالريفية السيما في البلدان 

والتي تنال  ،أدنى مستوياته في المدن الكبيرةإلى ليصل  ،لمعدل كلما زادت درجة التحضرلالنخفاض في ا

المدن باتجاه  اصةالداخلية في البلدان النامية خللهجرة لدول، األمر الذي شكل دافعا من قبل اأكبر اهتمام 

                                                                                                  الكبيرة.

 االجتماعية:  العدالة-7

السبيل للقضاء على الفقر في العالم وتحسين مستوى  عد  نصاف يالعدالة االجتماعية واإلإن مفهوم    

تضيه ضرورات قنسانية واجتماعية الى واجب تإية هم في تحويل قضية الفقر في العالم من قضويس ،المعيشة

 ر الشروط الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.افباإلضافة الى تو  ،االقتصاديالتنمية والنمو 

نتاج الفقر، فالمشكلة ال تكمن فقط في القضاء على الفقر من إعادة إلعدالة االجتماعية تساعد في منع وا    

ينتج الفقر نفسه ، بل المشكلة أن ىخر نفاق لذوي الطبقات األوزيادة مستوى اإل ،فرادتوى دخل األخالل رفع مس

 حداث تغيير شامل للعناصر المولدة للفقر.إوبالتالي البد من  ،دمن جدي

 

ى المعيشة توجد العديد من المتغيرات االقتصادية المؤثرة على مستو  عوامل اقتصادية: 2 – 2 – 1 –3

وترى العديد من الدراسات أنه ال ينبغي الفصل بين المتغيرات  ،نفاق الحكومي وغيرهاكاإلنتاجية والسكن واإل

أو  تؤثر بشكل تهاوبيئالتنمية االقتصادية واالجتماعية انطالقا من أن جميع المتغيرات الموجودة في مجال 

 .بآخر على مستوى المعيشة
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 وفيما يأتي عرض لعدد من العوامل االقتصادية المؤثرة على مستوى المعيشة:

 اإلنفاق الحكومي: -1

نفاق ألسرة في المجتمع، والسيما أن اإلنفاق الحكومي دورا هاما في تحسين الوضع المعيشي لاإل ؤديي   

الحكومي يالمس تأثيره الكثير من األبعاد االجتماعية المتعلقة باألسرة كدخل األسرة والخدمات االجتماعية 

 رها.في ميادين الحياة المختلفة كالصحة والتعليم وغي

يؤثر بشكل مباشر على المجتمع نفاق العام في مجال الصحة والتعليم وغيرها من األبعاد االجتماعية فاإل    

هم في تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى وهذا يس ،نتاجية ألفرادهاقات اإلتطوير القدرات والطفي ويسهم 

نفاق أهمية فعالية اإلوهنا تبرز  ،للمواطنينمالئم سيما إن كانت هذه الخدمات تصل بشكل رفاهية األسرة، وال

العام نظرا لوجود العديد من العوائق والتحديات التي قد تمنع الفئات المحرومة مثل نقص المعرفة بالخدمات 

نفاق المحرومة، وبالتالي فإن زيادة اإلالمتاحة وبعد مراكز تقديم هذه الخدمات عن مناطق اقامة الفئات 

نفاق بكافة أشكاله مع عيشة األسرة إن لم يترافق هذا اإلضرورة تحسين في مستوى مالحكومي ال يعني بال

 نفاق.ستفادة من ثمار اإلهم في االرة جيدة وسياسات حكومية فعالة تسادا

 اإلنتاجية: -2

نتاج في المجتمع ارتباطا وثيقا بمستوى المعيشة، سواء أكان هذا االنتاج على مستوى يرتبط مستوى اإل   

السلع  عن العالقة بين نتاجية تعبرفاإلعلى مستوى المؤسسات االنتاجية،  مممثلة بأفرادها أاألسرة 

 المنتجة وعناصر اإلنتاج المستخدمة والتي من بينها العمالة. والخدمات

يرادات زيادة الربح، وبالتالي زيادة اإل نتاج تعنينتاجية فإن زيادة اإلأما على صعيد المؤسسات اإل   

 االجتماعية واستهدافمن التوسع في الخدمات  مزيدلوالتي يمكن أن توظفها الدولة  ،للحكومةالضريبية 

 يجابا على مستوى المعيشة.إينعكس األمر الذي قد  ،الفئات المحرومة
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 عمل ومهنة رب األسرة: -3

دراسات سرة من المحددات األساسية لمستوى معيشة األسرة، وقد اعتمدت العديد من اليعد عمل رب األ   

 لمستوى دخلها وما تتمتع به من رفاهية. عمل رب األسرة كمؤشر أساس

سرة عامل، وهذا ال يعني أيرتبط الى حد كبير بعدم وجود رب فانخفاض دخل ومستوى معيشة األسرة    

غير محرومة وذات مستوى معيشة  ا  أسر  در التي يعمل فيها رب األسرة تعبطبيعة الحال أن جميع األس

وذلك ألن مستوى المعيشة يرتبط أيضا بمهنة رب األسرة في حال كان يعمل في الزراعة أو مقبول، 

 يعمل في القطاع العام أو الخاص. أو يعمل لحسابه أو ةالصناعة أو التجار 

 األسرة:سكن  -4

وهذا ما أقرته العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، والمسكن من جهة  ،من حقوق األسرة السكن حقا   يعد

فر من خالله الخصوصية واألمان ابحيث تجتمع فيه األسرة ويتو  ،لألسرة ضرورية   انسانية   حاجة   ديع

 ، والسيما إذا ما توافرت فيه الشروط الصحية المالئمة.والصحة

فر اوتو  ،كحق االنتفاع أو الملكية عد ة عناصر وفرت فيهما ت إذاسكن مالئما ال دومن جهة أخرى يع

 .الخدمات والبنية التحتية المالئمة والموقع المناسب والقدرة على الشراء والمالئمة من النواحي الثقافية

 عمل المرأة: -5

ن المرأة أصبحت إقول هم خروج المرأة للعمل بتحسين مستوى معيشة األسرة، وبشكل عام نستطيع الأس   

هم في رفع درجة رفاهية األسرة سرة وتوليد دخل اضافي لألسرة يسشريكا أساسيا للرجل في مساعدة األ

 مستوى معيشتها. وتحسين

سرتها تحسين أوضاعها المادية، فالعمل يجعلها قادرة على تحسين أيجابية لعمل المرأة على ثار اإلفمن اآل

 .احسين مستواها المعيشي ومستوى أسرتهدخل األسرة واإلنفاق بطريقة رشيدة مما يسهم في ت
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 مدى توافر البنية التحتية المالئمة: -6

فهي  ،كل دولة تسعى للتطور والتقدم ورفع مستوى معيشة سكانها وتحقيق مستوى من الرفاهية ألسرها   

 ."مرافق البنية التحتيةـــ "تحتاج الى تحقيق مجموعة من الخدمات تعرف ب

 العامة أهمية كبيرة لألسرة منها:ولوجود خدمات المرافق 

يساعد على تحسين الواقع المعيشي فيها ورفع  ،إن انتشار خدمات المرافق العامة في المناطق الفقيرة -

في  سهاميجاد فرص العمل واإلإوبالتالي  ،قيمة العقارات والسكن األمر الذي يجلب االستثمار لهذه المنطقة

 مستوى معيشة األسر. رفع

والسيما الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر بسبب  ،في تخفيض الهجرة من المناطق النائية سهاماإل -

 خدمات المرافق العامة في المناطق الريفية. نقص

كان العبء الذي من الممكن أن تتحمله األسرة في حال الدولة مثل هذه الخدمات يخفف  إن تقديم -

 الخاص.هذه الخدمات يقع على عاتق القطاع  تقديم

 تحسين مستوى صحة األسرة والمحافظة على نظافة البيئة في المناطق الفقيرة. -

 المساعدات والمدفوعات التحويلية: -7

عانات إلحكومة الى القطاع العائلي بشكل المدفوعات التحويلية عبارة عن تحويالت تقدم من ا   

عادة توزيع الدخل بشكل أفضل إاحتياجا مما يساعد على  الفئاتأكثر ومساعدات، يتم عادة توجيهها الى 

 تحسين مستوى المعيشة.في ل أو بآخر وبالتالي يسهم ذلك بشك ،بين أفراد المجتمع

باإلضافة الى ذلك تقدم الدولة العديد من أوجه الدعم للمواطنين كالدعم االستهالكي على سبيل المثال    

 ،الخدمات كالماء والكهرباء والمواصالت والتعليم والخدمات الصحيةوالمرتبط باستهالك العديد من السلع و 

ساسية، هذا باإلضافة إلى اعتماد سياسات لدعم المزارعين دعم العديد من السلع الغذائية األباإلضافة الى 

سعار نخفاض األالذين قد تنخفض دخولهم نتيجة لتأثر الموسم الزراعي بعوامل خارجية كالطقس وا

 (.9002)قنطقجي،  ير ذلكالمفاجئ وغ
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 ثالث )القسم العملي(الفصل ال

 في محافظة دمشق أثر التمويل الصغير في الوضع المعيشي لألسرة
 ،لصغير والوضع المعيشي لألسرةبعد استعراض اإلطار النظري المتضمن مفهوم مؤسسات التمويل ا   

السورية في محافظة دمشق، عن طريق البد من دراسة أثر هذه المؤسسات في الوضع المعيشي لألسرة 
 .دراسة أثر هذه المؤسسات في دخل هذه األسر وصحتها وتعليمها

 مجتمع وأداة وعينة الدراسة: 1 – 3

 البحث: مجتمع 1- 1 – 3

-9002خالل الفترة ) ،دمشقيشمل مجتمع البحث المستفيدين من برامج التمويل الصغير في محافظة    
9090)،  

 عينة الدراسة: 2- 1- 3

وفق البيانات التي تم جمعها من مؤسسات  ،( مستفيد20000أن حجم المجتمع بلغ على األقل ) ماب
"مؤسسة التمويل الصغير األولى، الوطنية للتمويل الصغير،  دمشقالتمويل الصغير العاملة في محافظة 

وفق  393 يقل عن ال  العينة يجب أبالتالي فإن حجم ، "9002" للعام" قسم المويل الصغير() األونروا
 (:9002)العلي،  تيةالعالقة اإلحصائية اآل

  α=0.05.ومستوى داللة %22عند درجة ثقة  0929قيمة المتحول المعياري وتساوي  Zحيث 

d الحد األعلى للخطأ المسموح به عند تقدير المؤشرات :d=0.05. 

Rفي المجتمع المدروس وهي تمثل هنا نسبة المستفيدين من التمويل الصغير  مستفيدين: نسبة تواجد ال
 سلبي أو إيجابي( في مستواهم المعيشي. ما )سواءوالذين رؤوا أن للتمويل الصغير أثر 

 

 
 وبالتالي:فالتقريب يجب أن يكون لجهة األكبر  ،وبما أن اإلشارة هي أكبر أو يساوي
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وتمكن  ،بتوزيع االستبانة على المستفيدين من التمويل الصغير بشكل عشوائي ةالباحث تومن ثم قام   
 ،استبانة غير صالحة للدراسة 039أن هناك  ،وتبين بعد جمع االستبانات ،استبانة 920من توزيع 

 استبانة. 209بالتالي فإن العدد النهائي لالستبانات المدروسة بلغ 

 أداة البحث: 1-3- 3

لتحديد أثر مؤسسات التمويل الصغير في الوضع المعيشي  ،الباحثةعلى استبانة من إعداد  تمدسنع   
محور  ،وتم تقسيم االستبانة إلى خمسة محاور ،سؤاال   99اشتمل المقياس بصورته النهائية على  ،لألسرة

بدراسة  محور متعلق ،سؤاال   09ويضم  ،متعلق بدراسة أثر مؤسسات التمويل الصغير في مستوى الدخل
محور متعلق بدراسة أثر مؤسسات  ،أسئلة 3أثر مؤسسات التمويل الصغير في المستوى الصحي ويضم 

محور متعلق بدراسة أثر مؤسسات التمويل  ،أسئلة 3التمويل الصغير في المستوى التعليمي ويضم 
البطالة ويضم محور متعلق بدراسة أثر مؤسسات التمويل الصغير في  ،الصغير في السكن ويضم سؤالين

 سؤالين.

تضمنت خيارات  ،تجدر اإلشارة إلى أن أسئلة االستبانة المتعلقة بخصائص العينة كانت مغلقة     
 ،وتتباين عدد الخيارات من اثنين إلى خمسة وفقا  لطبيعة كل سؤال ،متعددة يقوم األفراد باختيار أحدها

للتعبير عن كل إجابة في السؤال الواحد عند تفريغ االستبانة على  …،1،2،3)واعتمد مقياس عددي )
سئلة االستبانة المتعلقة بقياس أثر التمويل الصغير في المستوى أباإلضافة إلى أن  ،SPSSبرنامج 

 ي:آلتخيارات على النحو ا ةالمعيشي كانت مغلقة تضمنت خمس

 أعطيت درجة واحدة.  "بشدة "غير موافق -

 أعطيت درجتين."غير موافق"  -

 جات."محايد" أعطيت ثالث در  -

 "موافق" وأعطيت أربع درجات. -

 ."موافق بشدة" وأعطيت خمس نقاط -

 الحكم على متوسط إجابات العينة على بنود االستبانة وفقا لمقياس ليكرت من خالل اآلتي: وتمَّ 
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 ي:كاآلتوبناء عليه تكون الدرجات 

 ( مقياس ليكارت1-3الجدول رقم )

 النتيجة المتوسط المرجح

 غير موافق بشدة 099إلى  0من 

 غير موافق 999إلى  0990من 

 محايد 392إلى  9990من 

 موافق 299إلى  3920من 

 موافق بشدة 2إلى  2990من 

 خصائص العينة: 3-2

 ة:تيعينة الدراسة وفق الخصائص اآل توزعت

( 0-3) الشكل رقم نثى ويوضحأ 909ذكر و 200ضمت  ،ا  فرد 209بلغ الحجم النهائي لعينة الدراسة 
 ألفراد عينة الدراسة وفق الجنس: التوزع النسبي

 

 
 ( التوزع النسبي ألفراد العينة وفق الجنس1-3الشكل رقم )

70.2%

29.8%

الجنس

ذكر انثى
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 %3292بينما نسبة  ،%20سنة بنسبة  32في حين كان أغلب أفراد عينة الدراسة أعمارهم أكبر من    
ويوضح  ،سنة 92وأقل من عمر  ا  عام 09أكبر من  %0090ونسبة  ،سنة 32و 99كانت أعمارهم بين 

 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق العمر:9-3الشكل )

 
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق العمر2-3الشكل )

 

 ويوضح الشكل رقم ،ا  ومطلق أرمال   22و ا  عازب 332و ا  متزوج 332في حين ضمت عينة الدراسة    

 ( نسبة التوزع النسبي ألفراد مجتمع الدراسة وفق الحالة االجتماعية:3-3)   

 
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق الحالة االجتماعية3-3الشكل رقم )
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ونسبة  ،نالديهم ولد %9999ونسبة  ،واحد فقطمن المتزوجين لديهم ولد  %9990في حين كانت نسبة    
( التوزع النسبي للمتزوجين في عينة الدراسة وفق 2-3ويوضح الشكل )، لديهم أكثر من ولدين 999%

 عدد األوالد:

 
 ( التوزع النسبي للمتزوجين في عينة الدراسة وفق عدد األوالد4-3الشكل )

 

 ،فردا  يقيم في الريف 092حيث ضمت عينة الدراسة  ،توزع أفراد عينة الدراسة وفق مكان اإلقامة   
 ( التوزع النسبي ألفراد العينة وفق مكان اإلقامة:2-3ويوضح الشكل رقم ) ،فردا  يقيم في المدينة 229و

 
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق مكان اإلقامة5-3الشكل رقم )
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 فردا  حاصال   903و ،على الشهادة دون الثانوية العامة حاصال   فردا   999كما تضمنت عينة الدراسة    
على  فردا  حاصال   32و ،على شهادة المعهد أو إجازة جامعية فردا  حاصال   029و ،على الشهادة الثانوية
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق مستوى التعليم:9-3ويوضح الشكل رقم ) ،شهادة الدراسات العليا

 
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق مستوى التعليم6-3) الشكل رقم

 

من إجمالي عينة  %9990انضم أغلب أفراد عينة الدراسة إلى مؤسسة التمويل الصغير منذ سنة بنسبة    
 ،لتمويل التصغير من سنتينعينة الدراسة إلى مؤسسة ا من أفراد %2992في حين انضم نسبة  ،الدراسة
-3ويوضح الشكل رقم ) ،إلى مؤسسة التمويل التصغير منذ أكثر من سنتين %3092نسبة نضم ابينما 

 :واالستفادة من التمويل الصغير( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق تاريخ االنضمام للمؤسسة 2

 
 بالمشروع.( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق تاريخ االنضمام للمؤسسة والبدء 7-3الشكل رقم )
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من إجمالي حجم عينة الدراسة مشاريعهم قائمة قبل حصولهم على القرض  %2992بينما كانت نسبة    
ويوضح الشكل  ،استفادوا من القرض لبدء مشروعهم %2290بينما نسبة  ،من مؤسسات التمويل الصغير

 قبل بدء المشروع أو بعده:( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق تاريخ استفادتهم من القرض 3-9)

 
 .( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق تاريخ استفادتهم من القرض قبل بدء المشروع أو بعده8-3الشكل )

    

من  %2299أغلب أفراد عينة الدراسة استفادوا من قروض التمويل الصغير للقيام بمشاريع تجارية بنسبة 
 %0999في حين قام  ،من أفراد عينة الدراسة بمشاريع صناعية %3992بينما قام  ،إجمالي عينة الدراسة

( التوزع النسبي 2-3ويوضح الشكل رقم ) ،بمشاريع أخرى %9و ،من أفراد عينة الدراسة بمشاريع زراعية
 ألفراد عينة الدراسة وفق طبيعية المشروع الذي قاموا بها:

 
 ألفراد عينة الدراسة وفق طبيعية المشروع الذي قاموا به.( التوزع النسبي 9-3الشكل رقم )
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من أفراد عينة  %9992سبة استفاد أغلب أفراد عينة الدراسة من قرض التمويل الصغير مرة واحدة بن   
 ،منه أكثر من مرتين %9292بينما استفاد نسبة  ،منه مرتين فقط %292نسبة  استفادفي حين  ،الدراسة

من  منهافق عدد المرات التي استفادوا التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة و ( 00-3ويوضح الشكل )
 مؤسسات التمويل الصغير:

 
 ا من مؤسسات التمويل الصغيرمنه وفق عدد المرات التي استفادوا( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة 11-3الشكل )

بينما حصل  ،ل س أو أقل 000000من أفراد عينة الدراسة على قرض بقيمة  %9292حصل نسبة    
ة نسب نَّ إفي حين  ،ألف ليرة سورية 900من  ألف وأقل 000على قرض بقيمة أكبر من  %3092نسبة 
( التوزع النسبي 00-3ويوضح الشكل رقم ) ،ألف 900من  ثرحصلوا على قرض قيمته أك 2092%

 ألفراد عينة الدراسة وفق مقدار القرض الذي حصلوا عليه:

 
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق مقدار القرض الذي حصلوا عليه11-3رقم )الشكل 
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بينما  ،من أفراد عينة الدراسة حصلوا على قرض مدته سنة واحدة فقط %9299في حين كانت نسبة    
من  %3292في حين نسبة  ،ن فقطاالدراسة حصلوا على قرض مدته سنت من أفراد عينة %3292نسبة 

( التوزع النسبي 09-3ويوضح الشكل ) ،أفراد عينة الدراسة حصلوا على قرض مدته أكثر من سنتين
 ألفراد عينة الدراسة وفق مدة القرض:

 

 
 ( التوزع النسبي ألفراد عينة الدراسة وفق مدة القرض الذي حصلوا عليه12-3الشكل رقم )

 

 تحليل محاور التمويل الصغير وأثرها في الوضع المعيشي لألسرة: 3- 3

وبما أن  ،ثم مناقشتها وتفسيرها ،واألسئلة البحثية ونتائجها تم في هذا المبحث عرض محاور الدراسة   
 عينة الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي. نَّ إبالتالي يمكن القول  ،n≥30حجم العينة أكبر من 

 

 أثر مؤسسات التمويل الصغير في مستوى الدخل: 1- 3 – 3

تم استخراج التكرارات  ،أثر لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى الدخلما إذا هناك لتحديد    
( النتائج التي 9-3ويوضح الجدول رقم ) ،والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة المحور األول

 :ةإليها الباحث تتوصل
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التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف ألسئلة محور أثر مؤسسات التمويل ( 2-3الجدول )
 الصغير في مستوى الدخل

 السؤال الرمز

 التكرار
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

معامل 
 النتيجة االختالف

غير 
موافق 

 شدةب

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

Q1  موافق 25.65 1.017 3.96 228 357 0 092 0 :القرض في زيادة أرباحكأسهم 

Q2 

أسهم القرض في ادخار أية مبالغ مالية 
تستخدمها عند حدوث أمر طارئ لك أو 

 :ألحد أفراد أسرتك

 موافق 28.14 1.121 3.98 289 272 0 020 15

Q3 
أسهم مشروعك في إيفاء األقساط المترتبة 

 :عليك
 موافق 29.88 1.160 3.88 231 342 0 103 36

Q4 موافق 29.18 1.071 3.67 168 302 81 161 0 :أسهم مشروعك في توفير مصدر دخل ثابت 

Q5 

أسهم مشروعك في الحصول على مواد 
غذائية كان من الصعب الحصول عليها قبل 

 :القرض

 موافق 28.66 0.990 3.45 99 286 166 161 0

Q6 
مقبول من أسهم مشروعك بتحقيق مستوى 

 :االستقرار المالي
 موافق 29.41 1.105 3.76 183 333 59 113 24

Q7 
أسهم مشروعك في امتالكك أو شرائك أية 

 :ملكيات عينية
 موافق 29.78 1.144 3.84 227 301 60 91 33

Q8 
إنَّ الدخل المكتسب الذي حصلت عليه 

 :مناسب في استمرار مشروعك
 محايد 38.69 1.284 3.32 157 206 117 172 60

Q9 
استطعت من خالل العائد الذي يدره عليك 

 :مشروعك البدء بأي مشاريع أخرى
 موافق 35.60 1.286 3.61 157 206 117 172 60

Q10 

الدخل المتحقق من المشروع أعلى من الحد 
األدنى للرواتب واألجور الذي تقدمه الدولة 

 :في الوظائف الحكومية

 موافق 37.50 1.370 3.65 250 242 0 162 58

Q11 

الدخل المتحقق من المشروع أعلى من الحد 
األدنى للرواتب واألجور المقدم في القطاع 

 :الخاص

 موافق 38.57 1.446 3.75 288 242 0 79 103

Q12 

يدره عليك  العائد الذياستطعت من خالل 
مشروعك من توفير أية أجهزة كهربائية 

-حاسوب-غسالة-مدفأةتحتاجها مثل /
 :/تلفاز

 موافق 29.22 1.047 3.58 107 351 150 58 46

V1 
أثر مؤسسات التمويل الصغير في مستوى 

 الدخل
 موافق 17.19 0.63676 3.7052 - - - - -

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

 :أتي( ما ي9-3ُيالحظ من الجدول )

 ."افقالمو  " ضمن شريحةأن جميع متوسطات إجابات أسئلة هذا المحور كانت  -0

 د  بالتالي تع ،%92992ل االختالف حيث بلغ معام ً   ،تشتتاكانت إجابات السؤال األول أقل  -9
في حين كانت إجابات السؤال الثامن األكثر  ،إجابات أفراد عينة الدراسة لهذا السؤال األكثر تجانسا  
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إجابات أفراد عينة الدراسة لهذا السؤال  د  بالتالي تع ،%39992بلغ معامل االختالف تشتتا  حيث 
 األقل تجانسا .

 ي:أتالمحور األول التي تنص على ما ي وتم اختبار فرضية

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى الدخل.إال يوجد أثر ذو داللة  فرضية العدم:

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى الدخل.إد أثر ذو داللة يوج الفرضية البديلة:

 .µ=3عند متوسط  ،0902عند مستوى داللة  One Sample Testاختبار وذلك باستخدام 

: µ = 30H 

3 ≠: µ 1H 

 للفرضية األولى One Sample Testاختبار ( نتائج 3-3ويوضح الجدول )

 األوللفرضية المحور  One Sample Testاختبار ( نتائج 3-3الجدول )

M≠3 

 
t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

 0.705 0.000 29.550 محور األولال

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

بالتالي نقبل الفرضية البديلة  ،0902وهي أقل من  0900المحسوبة بلغت  sigالنتيجة: ُيالحظ أن قيمة    
داللة  أثر ذوهناك  أفراد عينة الدراسة يجدون أنَّ  نَّ إأي ، 3ال يساوي  المتوسطالتي تنص على أن 

 الدخل.حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى إ

هو تحسين مستوى الدخل  ،من التمويل الصغير ةثر لكون الغرض األساسي لالستفادويمكن رد هذا األ   
أفراد  أغلبالهاجس األساسي الذي يؤرق  وكون الدخل يعد التنمية،قبل أي مؤشر اخر من مؤشرات 

 المجتمع.

 أثر مؤسسات التمويل الصغير في المستوى الصحي: 2- 3 – 3

تم استخراج التكرارات  ،أثر لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى الصحيما إذا هناك لتحديد    
النتائج التي  (2-3)ويوضح الجدول رقم  ،لمحور الثانيوالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة ا

 :ةإليها الباحث تتوصل
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( التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة محور أثر مؤسسات التمويل الصغير في المستوى 4-3الجدول )
 الصحي

 السؤال الرمز

 التكرار
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
معامل 
 االختالف

 النتيجة
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

Q13 

هم العائد الذي حصلت عليه من أس
مشروعك في توفير مصاريف عالج 

 وأدوية ضرورية لك وألسرتك: 

 محايد 46.32 1.511 3.26 184 229 38 112 149

Q14 

هم مشروعك في زيارة الطبيب أس
لالطمئنان أكثر على صحتك وذلك 
في الحاالت الطبيعية ودون الحاجة 

 لزيارة الطبيب:

 محايد 36.40 1.171 3.22 55 323 148 93 93

Q15 

هم مشروعك في تحسين نوعية أس
الخدمات الطبية المقدمة لك وألفراد 

 أسرتك:

 محايد 35.77 1.141 3.19 36 342 148 93 93

V2 
أثر مؤسسات التمويل الصغير في 

 محايد 35.66 1.14926 3.2228 - - - - - المستوى الصحي

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

 ي:أتما ي (2-3ُيالحظ من الجدول )

 ."محايدضمن شريحة الـ " أن جميع متوسطات إجابات أسئلة هذا المحور كانت -0

 عد  بالتالي ت ،%32922الف حيث بلغ معامل االخت ،عشر أقل تشتتا  كانت إجابات السؤال الخامس  -9
في حين كانت إجابات السؤال الثالث عشر  ،إجابات أفراد عينة الدراسة لهذا السؤال األكثر تجانسا  

إجابات أفراد عينة الدراسة لهذا  د  بالتالي تع %29939مل االختالف حيث بلغ معا ً   ،تشتتااألكثر 
 السؤال األقل تجانسا .

 ي:أتني التي تنص على ما يوتم اختبار فرضية المحور الثا

 ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى الصحي. فرضية العدم:

 في المستوى الصحي.يوجد أثر ذو داللة احصائية لمؤسسات التمويل الصغير  الفرضية البديلة:

 .µ=3ومتوسط  ،0902عند مستوى داللة  One Sample Testاختبار وذلك باستخدام 

: µ = 30H 

3 ≠: µ 1H 

 :للفرضية الثانية One Sample Testاختبار نتائج ( 2-3ويوضح الجدول )
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 الثانيلفرضية المحور  One Sample Testاختبار ( نتائج 5-3الجدول )

M≠3 

 
t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

 0..07 07000 471.5 المحور ا

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

بالتالي نقبل الفرضية البديلة  ،0902وهي أقل من  0900المحسوبة بلغت  sigُيالحظ أن قيمة  النتيجة:
داللة  أثر ذوجدون أن هناك أن أفراد عينة الدراسة ي أي ،3ال يساوي المتوسط التي تنص على أن 

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى الصحي.إ

ويمكن رد هذا األثر لكون العامل الصحي من أهم العوامل التي يسعى اإلنسان للحفاظ عليها ضمن 
 السالمة.مستويات مالئمة ومقبولة سواء من ناحية عالج األمراض أو من نواحي االطمئنان الدوري على 

 أثر مؤسسات التمويل الصغير في المستوى التعليمي: 3- 3 – 3

تم استخراج التكرارات  ،أثر لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى التعليميما إذا هناك لتحديد 
( النتائج التي 9-3ويوضح الجدول رقم ) ،والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة المحور الثالث

 :ةتوصل إليها الباحث

ات التمويل الصغير في المستوى ( التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة محور أثر مؤسس6-3الجدول )
 التعليمي

 السؤال الرمز

 التكرار
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
معامل 
 النتيجة االختالف

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

Q16 

هم مشروعك في إخضاعك أنت أو أس
أحد أفراد أسرتك لدورات تعليمية تغني 

 مستوى تحصيلهم العلمي: 

 موافق 30.55 1.135 3.72 147 398 42 68 57

Q17 
هم مشروعك بتأمين مستلزمات أس

 سرتك:أالعملية التعليمية ألفراد 
 موافق 31.79 1.100 3.46 147 398 42 68 57

Q18 
هم مشروعك بمتابعة أفراد أسرتك أس

 لتعليمهم:
 موافق 31.78 1.095 3.44 70 394 80 118 50

V3 

الصغير في أثر مؤسسات التمويل 
 مستوى التعليمي

 

 موافق 26.94 95396. 3.5407 - - - - -

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث
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 ( ما يلي:9-3ُيالحظ من الجدول )

 ."موافقضمن شريحة الـ "أن جميع متوسطات إجابات أسئلة هذا المحور كانت  -0

 د  بالتالي تع ،%30922ل االختالف حيث بلغ معام ،كانت إجابات السؤال السادس عشر أقل تشتتا   -9
في حين كانت إجابات السؤال السابع عشر  ،إجابات أفراد عينة الدراسة لهذا السؤال األكثر تجانسا  

إجابات أفراد عينة الدراسة لهذا  د  بالتالي تع %30922مل االختالف حيث بلغ معا ،األكثر تشتتا  
 السؤال األقل تجانسا .

 اختبار فرضية المحور الثالث التي تنص على ما يلي:وتم 

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى التعليمي.إال يوجد أثر ذو داللة  فرضية العدم:

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى التعليمي.إيوجد أثر ذو داللة  الفرضية البديلة:

 .µ=3ومتوسط  ، 0902عند مستوى داللة  One Sample Testوذلك باستخدام اختبار  

: µ = 30H 

3 ≠: µ 1H 

 :للفرضية الثالثة One Sample Test( نتائج اختبار  2-3ويوضح الجدول )

 الثالثلفرضية المحور  One Sample Test( نتائج اختبار  7-3الجدول )

M≠3 

 
t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

 07451 07000 1471.4 المحور الثالث

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

بالتالي نقبل الفرضية البديلة التي  ،0902وهي أقل من  0900المحسوبة بلغت  sigُيالحظ أن قيمة    
هناك أثر ذو داللة احصائية  أفراد عينة الدراسة يجدون أنَّ  نَّ أي إ ،3 ط ال يساويالمتوستنص على أن 

 لمؤسسات التمويل الصغير في المستوى التعليمي.

، ويمكن رد هذا األثر إلى اهتمام شريحة كبيرة من المستفيدين بالعملية التعليمية ألبنائهم أو حتى لهم   
ت العملية كان القرض موجها لخدمة العملية التعليمية كقروض إيفاء أقساط الجامعات أو شراء مستلزما إذا

 الحصر.التعليمية كأجهزة الحاسب على سبيل المثال ال 
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 أثر مؤسسات التمويل الصغير في مستوى السكن: 4 - 3 – 3

تم استخراج التكرارات والمتوسطات  ،أثر لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى السكنما إذا هناك لتحديد 
إليها  ت( النتائج التي توصل9-3ويوضح الجدول رقم ) ،واالنحرافات المعيارية ألسئلة المحور الرابع

 :ةالباحث

 ( التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة محور أثر مؤسسات التمويل الصغير في مستوى السكن8-3الجدول )

 السؤال الرمز

 التكرار
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
معامل 
غير  النتيجة االختالف

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

Q19 
هم مشروعك بتحسن مكان السكن أس

 الذي تعيش فيه: 
110 298 177 80 47 2.52 1.087 43.18 

غير 
 موافق

Q20 
هم مشروعك على انتقالك إلى أس

 سكن أفضل:
140 239 201 82 50 2.53 1.138 45.06 

غير 
 موافق

V4 
أثر مؤسسات التمويل الصغير في 

 السكنمستوى 
- - - - - 2.5218 1.00974 40.04 

غير 
 موافق

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

 ي:أت( ما ي9-3ُيالحظ من الجدول )

 . "غير موافقضمن شريحة الـ "جميع متوسطات إجابات أسئلة هذا المحور كانت  نَّ إ -0

السؤال  " من%23909االختالف كانت إجابات السؤال التاسع عشر أقل تشتتا  حيث بلغ معامل  -9
 .%22909العشرين حيث بلغ معامل االختالف 

 ي:أتالمحور األول التي تنص على ما ي وتم اختبار فرضية

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى السكن.إال يوجد أثر ذو داللة  فرضية العدم:

 التمويل الصغير في مستوى السكن.حصائية لمؤسسات إر ذو داللة يوجد أث الفرضية البديلة:

 .µ=3ومتوسط  ، 0902عند مستوى داللة  One Sample Testوذلك باستخدام اختبار  

: µ = 30H 

3 ≠: µ 1H 

 للفرضية الرابعة One Sample Test( نتائج اختبار  2-3ويوضح الجدول )
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 الرابعلفرضية المحور  One Sample Test( نتائج اختبار  9-3الجدول )

M≠3 

 
t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

 -075.1 07000 -1.7.01 المحور الرابع

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

بالتالي نقبل الفرضية البديلة التي تنص  ،0902وهي أقل من  0900المحسوبة بلغت  sigُيالحظ أن قيمة 
داللة احصائية  أثر ذويجدون أن هناك أفراد عينة الدراسة  نَّ أي إ ،3 ال يساويالمتوسط على أن 

 لمؤسسات التمويل الصغير في مستوى السكن.

المحسوبة نجد أن قيمتها سالبة أي أن الفرق من جهة الرفض، وبالتالي ال يمكن  tلكن بالنظر إلى قيمة 
 القبول بوجود أثر لمؤسسات التمويل الصغير في السكن.

التمويل الصغير لم تسهم في تحسين مكان السكن الذي يعيش فيه المستفيد، ولم أي أن قروض مؤسسات 
 تسهم في انتقاله إلى سكن أفضل.

ذو الداللة اإلحصائية لكون المبالغ المستفاد منها من التمويل عدم وجود األثر اإليجابي  ويمكن رد
يف الترميم، حيث ي أو حتى مع تكالما تمت مقارنتها بأسعار المنازل أو األراض إذاالصغير صغيرة نسبيا 

 ل.س( مثال قد ال يكون كافيا لطالء المنزل في كثير من األحيان. 300000أن مبلغ )

 أثر مؤسسات التمويل الصغير في البطالة: 5- 3 – 3

تم استخراج التكرارات والمتوسطات  ،أثر لمؤسسات التمويل الصغير في البطالةما إذا هناك لتحديد 
إليها  ت( النتائج التي توصل00-3)ويوضح الجدول  ،المحور الخامسواالنحرافات المعيارية ألسئلة 

 :ةالباحث

 ( التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ألسئلة محور أثر مؤسسات التمويل الصغير في البطالة11-3الجدول )

 السؤال الرمز

 التكرار
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
معامل 
 النتيجة االختالف

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق  محايد
موافق 
 بشدة

Q21 
هم مشروعك في خلق فرص عمل أس

 ألفراد أسرتك:
120 290 194 67 41 2.46 1.059 42.96 

غير 
 موافق

Q22 
هم مشروعك في إيجاد عمل دائم أس

 39 83 235 230 125 لك:
2.55 1.078 42.24 

غير 
 موافق

V5  أثر مؤسسات التمويل الصغير في
 البطالة

- - - - - 2.5084 1.04164 41.53 
غير 
 موافق

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث
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 :أتي( ما ي00-3ُيالحظ من الجدول )

 . "غير موافقضمن شريحة الـ "جميع متوسطات إجابات أسئلة هذا المحور كانت  نَّ إ -0

من السؤال  %29992مل االختالف حيث بلغ معا ،كانت إجابات السؤال الثاني والعشرين أقل تشتتا   -9
 .%29929والعشرين حيث بلغ معامل االختالف  واحدال

 :أتيالمحور األول التي تنص على ما يوتم اختبار فرضية 

 الصغير في البطالة. حصائية لمؤسسات التمويلإال يوجد أثر ذو داللة  فرضية العدم:

 حصائية لمؤسسات التمويل الصغير في البطالة.إيوجد أثر ذو داللة  الفرضية البديلة:

 .µ=3ومتوسط  ، 0902عند مستوى داللة  One Sample Testوذلك باستخدام اختبار  

: µ = 30H 

3 ≠: µ 1H 

 للفرضية الخامسة One Sample Test( نتائج اختبار  00-3ويوضح الجدول )

 الخامسلفرضية المحور  One Sample Test( نتائج اختبار  11-3الجدول )

M≠3 

 
t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

 -.0752 07000 -.1.742 المحور الخامس

 SPSSباستخدام برنامج  ةالمصدر: من إعداد الباحث

بالتالي نقبل الفرضية البديلة التي تنص  ،0902وهي أقل من  0900المحسوبة بلغت  sigُيالحظ أن قيمة 
داللة احصائية  أثر ذوأن هناك  يجدونالدراسة أفراد عينة  نَّ أي إ ،3 ال يساويالمتوسط على أن 

 لمؤسسات التمويل الصغير في البطالة.

المحسوبة نجد أن قيمتها سالبة أي أن الفرق من جهة الرفض، وبالتالي ال يمكن  tلكن بالنظر إلى قيمة 
 القبول بوجود أثر لمؤسسات التمويل الصفير في مستوى البطالة.

أي إنَّ قروض مؤسسات التمويل الصغير لم تسهم في خلق فرص عمل ألفراد أسرة المستفيد، ولم تسهم 
 في إيجاد عمل دائم له.
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حصائية لكون غالبية القروض المقدمة تخدم ذو الداللة اإلاإليجابي وجود األثر م عدويمكن رد    
وجود ا يخص استدامة العمل فقد يرد أما فيم .نها تقديم عمل ألفراد أسرته مثالصاحب العالقة فقط وال يمك

هر أن أغلب أن التحليل يظ حيث ،ذو الداللة االحصائية لطبيعة المشاريع التي تم تمويلهاالسلبي األثر 
أن القرض لم يسهم في أي  ،المشاريع هي مشاريع تجارية لكنها قامت بغالبيتها بعد الحصول على القرض

 .دائم بشكل لبدء بها أو في استمراريتهاا

 :النتائج والتوصيات

 نتائج البحث:

   مستوى دخل الفئات المستفيدة في وجود أثر واضح ذو داللة احصائية لمؤسسات التمويل الصغير 
لبى من خالله منه، ولعل هذا هو الهدف األهم من أهداف التمويل الصغير، وهو الهدف الذي تُ 

 األهداف األخرى كتحسين الوضع الصحي والتعليمي.
    المستوى الصحي للفئات  فيصائية لمؤسسات التمويل الصغير وجود أثر واضح ذو داللة اح

من المشاريع التي قام بها العمالء ال تمت لقطاع الصحة بصلة، إال  ا  المستفيدة منه مع مالحظة أن أي
 أن االهتمام بالنواحي الصحية من أهم القطاعات التي يهتم بها اإلنسان في أي مجتمع كان.

    ية التعليم الذي يتلقاه المستفيد أو أحد وذو أثر في تحسين نوع مهما  دورا  يؤديتمويل الصغير إن ال
التي ترتفع تكاليفها  بعض الفروع الجامعيةالعملية التعليمية كقرطاسية أفراد عائلته، أو توفير مستلزمات 

 عادة أو أجهزة الحاسب المحمول على سبيل المثال.
     ذو داللة جو المر ثر األإن انخفاض مبالغ قروض التمويل الصغير بشكل عام أدى لعدم وجود

لقرض ال تتجاوز قيمته تكلفة بناء حائط أن امستوى السكن، حيث أن  فية لهذه المؤسسات احصائي
 تحسن نوعية السكن لدى األفراد المستفيدين.

     ة لهذه ذو داللة احصائيالمرجو ثر األفيما يخص مستويات البطالة، أوضح التحليل عدم وجود
وهو  ا  واحد ا  لمشروع الذي تم القيام به غالبا ال يشغل إال فردمستويات البطالة، فا فيالمؤسسات 

 وهذا ال يقضي على البطالة في مجتمع من المجتمعات. ،المستفيد من التمويل الصغير
     يتصاعد دور مؤسسات التمويل الصغير يوما بعد يوم ويتزايد اإلقبال على االستفادة من قروضها

لى االستشارات ا  ، و سدادهرض و قيالت في الشروط المطلوبة لمنح البشكل كبير، وقد يعود ذلك للتسه
، دى المستفيد أو المزمع القيام بهالممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير لتطوير المشروع القائم ل

على الرغم من أنَّ المؤسسات العاملة في محافظة دمشق التزال تفتقر إلى بعض الخدمات التمويلية 
 مثال. كتدريب العمالء
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 التوصيات:     

    دارات مام والتنظيم من قبل الحكومة واإلضرورة إيالء مؤسسات التمويل الصغير المزيد من االهت
وفقا لخطة التنمية االقتصادية  ،ل عادلبشككافة  القطاعات  بحيث تلبي احتياجات ،المختصة

وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة في دعم قطاعات  ،واالجتماعية التي تتبناها الدولة في المجتمع
 معينة كقطاع الصحة والتعليم مثال.

    ضرورة وجود سياسات حكومية فعالة للنهوض بمستوى معيشة األسر السورية صحيا وتعليميا، 
ا نظر  ومن ناحية الدخول والتكافؤ في تأمين فرص العمل والنهوض بالريف والعملية التنموية الزراعية

 ألهميتها.
     ضرورة تقديم حوافز لسداد القروض من قبل المستفيدين من التمويل الصغير مما يشجع على

االلتزام بالسداد واالستفادة مرة أخرى في حال الحاجة، مما ينشط العملية التمويلية ويؤدي إلى تداول 
ة سداد القرض قريبة إلى ، كما أنه من الضروري جعل مدالزراعيوالصناعي و والنشاط التجاري النقد 

 أقرب فترة زمنية ممكنة.
     وفاعلية من قبل المستشارين الموجودين في مؤسسات التمويل الصغير  ةأكثر كفاءالقيام بدور

 ،لتقديم المشورة للمستفيدين وتطوير مشاريعهم والنهوض فيها مما يحقق أرباحا أكثر بالنسبة للمستفيد
 تي تهدف الحكومة إلى دعمها.يحقق التكامل بين القطاعات الو 
    فالتضخم وتدني  .ضرورة رفع سقف القروض لتتالءم مع التضخم الحاصل في االقتصاد السوري

قيمة العملة أديا إلى عدم كفاية قروض التمويل الصغير في كثير من األحيان إلتمام المشروع الذي 
 طلب القرض من أجله.

    نية وثالثة من عندئذ التشجيع على االستفادة مرة ثا وجب ،ال عدم إمكانية رفع سقف القروضفي ح
يخل بشرط الفرص المتساوية ال لعدالة في توزيع القروض و بما يتناسب أيضا مع ا التمويل الصغير

 .كافة   لعمالءل
    وفي جميع  ،دمشقزيادة رقعة انتشار مؤسسات التمويل الصغير العاملة في محافظة  يجب

مما يسهل عملية االستفادة منها  ،ع لها في األريافو فر ربية السورية وفتح الجمهورية العمحافظات 
ويضمن التنوع والتنافسية وتحسين األداء، كما يجب تشجيع القطاع الخاص للدخول أكثر في مجال 

، وتقديم مستهدفةخدمات أخرى تناسب الفئات التقديم إلى ه، إضافة ر وتوسيع نشاطالتمويل الصغي
 عمالء، والخدمات االستشارية لهم ودراسة جدوى مشاريعهم االقتصادية.خدمات تدريب ال

     تشجيع المستفيدين من التمويل الصغير على إقامة مشاريع مشتركة تمكنهم من القيام بمشاريع
هم في زيادة دخولهم أوال وبالتالي تسأضخم من مشاريعهم الفردية والمساعدة على استمراريتها، 

 ناس آخرين ثانيا مما يؤدي إلى تحسين مؤشرات البطالة في المجتمع.أوتساعد على توظيف 
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 :المراجع قائمة

 :العربية المراجع-أوال

 :الكتب

 االقتصادية التنمية في واالجتماعية االقتصادية المؤسسات مساهمة مدى(. 9002) سعيد بريبش، •

 .بسكرة جامعة منشورات: الجزائر. واالجتماعية

 .فلسطين دار: األردن. الصغيرة المؤسسات في الالبؤري التمويل(. 9000) جميل خطاطية، •

 .الدولة تخطيط هيئة: دمشق. سورية في الصغر المتناهي التمويل(. 9000) أمل داالتي، •

 .النهضة دار: مصر. والتطبيع التمويل(. 9002) عبلة رويني، •

 الفقر على القضاء في رهاودو  األصغر التمويل برامج(. 9000) العربي ودغري، عمران؛ الحكيم، عبد •

 .المسيلة جامعة منشورات: الجزائر. والبطالة

 االسكندرية دار: مصر. الصغيرة المشروعات تمويل اقتصاديات(. 9002) المطلب عبد الحميد، عبد •

 .الجامعية

 .للنشر اقرأ دار: األردن. الدولي التمويل(. 9000) خلف فلح، •

 المشروعات وتمويل بالتجزئة اإلقراض على وأثرها والمالية النقدية السياسات(. 9002) عدلي قندح، •

 .البنوك جمعية: األردن. والمتوسطة الصغيرة

 : واألبحاث الدراسات

 جامعة: السودان. المشروعات تطوير في الصغير التمويل دور (.9002)عثمان وعال، عصام؛ محمد، •

 .النيمين

 األصغر التمويل على الكلي االقتصاد سياسات تأثير(. 9009) اسماعيل وفارس، ابراهيم؛ الدين، بدر •

 .الخرطوم جامعة السودان:. السودان في
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 .سورية. سورية في الصغير التمويل واقع(. 9000) مهند دالل، •

. الفلسطيني الغذائي األمن مستوى تحسين في األصغر التمويل برامج دور(. 9000) ميسون زينة، •

 .القدس جامعة منشورات: فلسطين

 .وهران جامعة منشورات: الجزائر. البطالة من الحد في األصغر التمويل دور(. 9000) فوزي سدرا، •

 .دمشق جامعة: سورية. الصغيرة المشروعات كفاءة في التمويل أثر(. 9002) حسن سلطان، •

 .التطبيقية العلوم جامعة منشورات: األردن. الصغيرة المشروعات تمويل(. 9009) ثائر قدومي، •

. المرأة على الصغير التمويل سياسات أثر(. 9000) وداد الرحمن، عبد مصطفى؛ كساوي، أبو •

 .السودان

 جامعة: الجزائر. والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في البنوك دور(. 9009) لوكادير مالحة، •

 .معمري مولود

 جامعة: السودان. المشروعات تطوير في الصغير التمويل دور(. 9002) عثمان وعال، عصام؛ محمد، •

 .النيلين

 .السودان. واإلجراءات الضوابط السياسات، الصغير، التمويل(. 9009) إقبال مفرح، •

 المناطق في الفقر محاربة في الصغير التمويل دور(. 9000) توفيق وشاوش، موسى؛ منصور، •

 .تونس. الريفية

 .الخرطوم جامعة: السودان. الفقر خفض في الصغير التمويل دور(. 9003) العظيم عبد المهل، •

 جامعة: سورية. واالجتماعية االقتصادية ومنعكساتها الصغيرة المشاريع تمويل(. 9002) هبة هارون، •

 .تشرين

 :والدوريات التقارير

 .سورية. السورية العربية للجهورية الوطني التقرير(. 9002) األسرة لشؤون السورية الهيئة •



 87من  69الصفحة 
 

 .عمل ورشة. المحلي المجتمع لتطوير المالئمة الصغير التمويل أنظمة(. 9002) سليم نابلسي، •

 .سورية. سورية في الصغير التمويل سوق تقييم(. 9002) الدولي التمويل مؤسسة •

 ظاهرة معالجة في ودوره سورية في الصغير التمويل(. 9000) الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة •

 .سورية. الفقر

 .سورية. سورية في للتنمية االستراتيجية األولويات(. 9000) الدولة تخطيط هيئة •

 .الصغير التمويل اقتصاديات(. 9000) العربي العمل مكتب •

 .سورية. االقتصادية والتنمية الصغير التمويل(. 9003) الصغيرة للقروض خان االغا وكالة •

 .سورية. البشرية التنمية تقرير(. 9002) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج •

 .سورية. تجنبها في الصغير التمويل ودور االقتصادية الخسارة(. 9002) المتحدة األمم تقرير •

 مؤتمر   في عمل ورقة. الصغيرة القروض مخاطر وضمان المشروعات تمويل(. 9002) ديمة صابر، •

 .سورية. المشروعات وتنمية للتشغيل العامة للهيئة

 .اليمن. اليمن في الصغير التمويل سوق(. 9002) للتنمية االجتماعي الصندوق •

. عمل ورشة. االقتصادي واالستقرار الكبيرة للمشاريع نواة الصغير التمويل(. 9002) محمد سيفو، •

 سورية.

 هدر(. 9002) واالستراتيجية السياسية للدراسات السوري المركز مع بالتعاون المتحدة األمم تقرير •

 .سورية. اإلنسانية

 .اليمن. عمل ورشة. الشباب ودعم الصغير التمويل(. 9002) محمد العي، •

 .سورية. االجتماعي والتكافل الصغير التمويل مؤسسات(. 9002) للدراسات ليفانت معهد •
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 الموضوع: استبانة دراسة ماجستير

 السيدة المحترمة/ السيد المحترم ........

 بإجراء دراسة بعنوان: الباحثةقوم ت

 

 مؤسسات التمويل الصغير وأثرها في الوضع المعيشي لألسرة
منكم اإلجابة بدقة وموضوعية على فقرات االستبيان لما يمثله رأيكم من إضافة نوعية  لنأم

تامة ولغايات  إلتمام هذه الدراسة على أكمل وجه، مع العلم أن البيانات ستعامل بسرية
 البحث العلمي فقط.

 
 

 الطباع دإشراف: د. أحم                                                حنان البنا :الباحثة
             

 :"( أمام اإلجابة المناسبة)الرجاء وضع إشارة " البيانات الشخصية:أواًل: 

  :جنسال -0
o      .ذكر 
o .أنثى 

 
 :العمر -9
o 09-92 .سنة 
o 99-32  .سنة 
o  سنة. 32أكبر من 
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 الحالة االجتماعية: -3
o  .عازب/ة 
o .متزوج/ة 
o .غير ذلك 

 
 عدد األوالد: -2
o .ولد واحد 
o .ولدين 
o .أكثر من ولدين 

 
 

 :مكان اإلقامة -2
o .ريف 
o .مدينة 

 
 

 مستوى التعليم: -9
o .دون الثانوية العامة 
o .ثانوية عامة 
o .جامعة 
o .دراسات عليا 

 
 :للمؤسسةيل تاريخ انضمام العم -2
o .سنة واحدة 
o ن.اسنت 
o .أكثر من سنتين 
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 :بهطبيعة المشروع الذي قمت  -9
o .تجاري 
o .صناعي 
o .زراعي 
o .غير ذلك 

 
 

 القرض:هل كان المشروع قائما قبل حصولك على  -2
o .نعم 
o .ال 

 
 ها العميل من مؤسسات التمويل الصغير:منعدد المرات التي استفاد  -00
o .مرة 
o ن.امرت 
o .أكثر من مرتين 

 
 مقدار القرض الذي حصلت عليه: -00
o ل.س. 0009000أقل من 
o ( ألف ل.س900و 000بين ). 
o 900،000نأكثر م.  

 
 القرض:مدة  -09
o  واحدة.سنة 
o ن.سنتا 
o  سنتين.أكثر من 
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 مستوى الدخل: فيمؤسسات التمويل الصغير  أثر-ثانياً 
 

 رقم
 مؤشرال السؤال

 
موافق 
 تماما
 
 

 موافق
 

 محايد
 

 غير
 موافق
 

 
 غير
 موافق
 تماما
 

      هم القرض في زيادة أرباحك:أس 1

هم القرض في ادخار أية مبالغ مالية تستخدمها أس 2
 عند حدوث أمر طارئ لك أو ألحد أفراد أسرتك:

     

      هم مشروعك في إيفاء األقساط المترتبة عليك:أس 3

      هم مشروعك في توفير مصدر دخل ثابت:أس 4

هم مشروعك بتحقيق مستوى مقبول من االستقرار أس 6
 المالي:

    
 
 
 

هم مشروعك في امتالكك أو شرائك ألية ملكيات أس 7
 عينية:

     

إن الدخل المكتسب الذي حصلت عليه مناسب في  8
 استمرار مشروعك:

     

استطعت من خالل العائد الذي يدره عليك  9
 مشروعك البدء بأية مشاريع أخرى:
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11 
الدخل المتحقق من المشروع أعلى من الحد األدنى 
للرواتب واألجور الذي تقدمه الدولة في الوظائف 

 الحكومية:
     

الدخل المتحقق من المشروع أعلى من الحد األدنى  11
 الخاص:للرواتب واألجور المقدم في القطاع 

     

12 
يدره عليك  العائد الذياستطعت من خالل 

مشروعك من توفير أية أجهزة كهربائية تحتاجها 
 /:تلفاز-حاسوب-غسالة-مدفأةمثل /

     

 

 المستوى الصحي: فيالتمويل الصغير  أثر-ثالثاً 

 رقم
 مؤشرال السؤال

 
موافق 
 تماما
 
 

 موافق
 

 محايد
 

 غير
 وافقم

 

 غير
 موافق
 تماما
 

1 
هم العائد الذي حصلت عليه من مشروعك في أس

توفير مصاريف عالج وأدوية ضرورية لك 
 وألسرتك:

     

2 
هم مشروعك في زيارة الطبيب لالطمئنان أكثر أس

الطبيعية ودون على صحتك وذلك في الحاالت 
 الحاجة لزيارة الطبيب:

     

هم مشروعك في تحسين نوعية الخدمات الطبية أس 3
 المقدمة لك وألفراد أسرتك:
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المستوى التعليمي: فيالتمويل الصغير  أثر-رابعا  

 رقم
 مؤشرال السؤال

 
 

موافق 
 تماما
 
 

 
 موافق
 

 
 محايد
 

 
 غير
 موافق
 

 
 غير
 موافق
 تماما
 

1 
مشروعك في إخضاعك أنت أو أحد أفراد هم أس

أسرتك لدورات تعليمية تغني مستوى تحصيلهم 
 العلمي:

     

هم مشروعك بتأمين مستلزمات العملية التعليمية أس 2
 ألفراد اسرتك:

     

      هم مشروعك بمتابعة أفراد أسرتك لتعليمهم:أس 3
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:السكن فيالتمويل الصغير  أثر-رابعا  

 رقم
 مؤشرال السؤال

 
موافق 
 تماما
 
 

 موافق
 

 محايد
 

 غير
 وافقم

 

 غير
 موافق
 تماما
 

 الذي السكن مكان بتحسين مشروعك أسهم 1
 :فيه تعيش

     

      :أفضل سكن إلى بانتقالك مشروعك أسهم 2

 

:البطالة فيالتمويل الصغير  أثر-رابعا  

 رقم
 مؤشرال السؤال

 
موافق 
 تماما
 
 

 موافق
 

 محايد
 

 غير
 وافقم

 

 غير
 موافق
 تماما
 

 ألفراد عمل فرص خلق في مشروعك أسهم 1
 :أسرتك

     

      :لك دائم عمل إيجاد في مشروعك أسهم 2

 

 شكرا لتعاونكم


