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 :الملخــــص 
لمجتمع في كافة المجاالت فمنها ينبع الفكر المستنير الذي                 تعتبر الجامعات هي الركيزة األساسية لتطوير وتنمية ا       

يعتمد علي البحث والتجربة المعملية والمنهاج العلمي المتخصص وهي أمل األمة نحو مستقبل أفضل ومعالجة للسلبيات                
سمي علي  وتعتبر التنمية البشرية المستمرة للمجتمع المحلي هي هدف أ        . واألزمـات البيئية الحادة بمخططات ذات أجل      

المـستوي الكلـي يمكـن تحقيقه من خالل وحدات تنمية منتشرة ومتنوعة النشاط علي المستوي الجزئي، وتقوم جامعة                   
القاهرة بدور فعال في إنشاء وحدات ذات طابع خاص يتم من خاللها تقديم إسهامات بناءة في مجال التنمية البشرية في                    

وتعمل تلك المنظومات الصغيرة     . الخ…بية العالجية واالقتصادية واألدبية     مجـاالت متنوعة منها الخدمية والثقافية والط      
ومن خالل النظر إلى مشكالتنا     . مـن خـالل هيكلة إدارية متخصصة وإدارة  ترسم الخطي المستقبلية  للتقدم والعطاء              

ردة وتتناولها الصحف   المعاصـرة نجـد أن هـناك أولويات اقتصادية واجتماعي تتزايد حدتها مع الزيادة السكانية المط               
وقد نالت تلك المشكالت حظا ال بأس به من االهتمام من خالل            . والمجـالت اليومـية واألسبوعية بدون معالجة إيجابية       

تخـصيص بعـض مهام الوحدات ذات الطابع الخاص لخدمتها، وتهدف ورقة العمل القتراح أسلوب نموذجى يمكن أن                  
 التنمية البشرية الذى يتحقق من خالل المشروعات والصناعات الصغيرة          يكـون مدخل علمى وتطبيقى لمعايرة مستوى      

التـى تعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان لتوفير قوت حياتهم الضرورى وتحقيق مستوى معيشى مناسب وذلك من                  
الجمهورية خالل عشر   خالل منهاج استقرائي والخبرة العملية التى اكتسبها أحد الباحثين من األبحاث الميدانية فى ريف               

سـنوات مـن جهـة، ومن جهة أخرى الخبرة العملية للباحث الثانى فى مجال الحاسبات والبرمجة وتقييم المشروعات،           
ويعتبر هذا التكامل العلمى مرغوباً فى سبيل       . وتـصميم واسـتخدام نماذج التقييم المبنية على استخدام الحاسبات اآللية          

وتؤكد ورقة العمل علي المجاالت الحيوية التي ترتبط بالدوائر اإلنتاجية واألداء           . حاثإنجـاح أداء هـذا النوع من األب       
 .الناجح للمنظومة علي مستوي المجتمعات الريفية علي وجه الخصوص

 
 :المقدمــــــة

م بكثير  فالموارد البشرية في أي مجتمع هي األه      .          إن أعظم الموارد قيمة في أي مجتمع هي أناس هذا المجتمع          
والمجتمع المتقدم هو المجتمع الذي استطاع بنجاح أن يرع ويحسن استخدام ما أتيح له              . مـن موارده الطبيعية أو المادية     

مـن نعمـة المواهب البشرية والمهارات الفنية واإلمكانات، ولذا يجب أن تركز المجتمعات والهيئات والمنظمات، التي                 
 .، جهودها للعامل البشري والطاقات البشرية الوفيرةتسعى لتحقيق قسطا من التنمية مستقبال

 
 المنظور العالمي والشامل للتنمية البشرية
 أن معدل النمو االقتصادي في العلم اليوم أكثر انخفاضا مما كان            )٨،١٣( ١٩٩٧         الحـظ تقرير األمم المتحدة لعام       

وذلك بسبب كثرة الديون المتراكمة، كما أن       . ول النامية علـيه فـي الثمانيـنات بسبب فتور االنتعاش االقتصادي في الد           
مـستويات الدخل الحالية بالنسبة للفرد أقل مما كانت عليه في الثمانينات في الكثير من البالد األفريقية وأمريكا الالتينية                   

شون في حالة من الفقر     وبالرغم من التقدم في المستويات المرتفعة للدخل، فان ربع سكان العالم تقريبا يعي            . وغرب آسيا 
ويذكر أيضا في التقرير أن العدد اإلجمالي لمن يعانون من نقص التغذية في الدول النامية يتجاوز العد اإلجمالي                  . المدقع

ومما يذكر أيضا أن . وهناك فجوة واضحة وتزداد اتساعا بين الدول الغنية والدول الفقيرة. للـسكان فـي الدول المتقدمة    
فقد . )١٣،١٤،١٥(ي الثالثين عاما األخيرة  قد قطع شوطا اجتازه العالم الصناعي في قرن كامل من الزمان           العـالم النامي ف   

أما معدالت الوفيات فتتناسب مع الفقر الواسع االنتشار،        . قلـت نسبة األمية بين البالغين؛ مثال إلى ما يقرب من النصف           
ويتبلور هذا من األرقام    . ين التقدم والتخلف فى آن واحد     وخـصوصا فـي الدول النامية، مما يسفر عن صورة تناقض ب           

  :١٩٩٧التالية المستقاة من برنامج األمم المتحدة للتنمية عام 



 

 ٢

 . بليون نسمة يعيشون علي أقل من دوالر في اليوم١,٣  -
 . نصف بليون نسمة يعانون من سوء التغذية بشكل مزمن-
 .ن القراءة والكتابة  مليونا من البالغين أميون ال يعرفو٨٤٠ -
 .  بليون نسمة ال تتاح لهم المياه النظيفة اآلمنة١,٢ -
 .  ماليين طفل ال يذهبون إلى المدارس١١٠ -
 . أكثر من خمسين في المائة من سكان العالم يحصلون علي أقل من خمسة في المائة من دخل العالم-
 

ية فقد ورد في التقديرات أنه في الدول المتقدمة         والجديـر بالذكـر أن الحرمان ليس مقصورا علي الدول النام          
، وسبعة وثالثين مليون بال وظائف وثلث البالغين لم يكملوا          )٣،٤،٨(أيـضا مائة مليون من الناس يعيشون تحت خط الفقر         

ل، والريف  والتقدم غير المتكافئ قد دعم التفاوتات بين الدول وبين الفقراء واألغنياء، والمرأة والرج            . دراسـتهم الثانوية  
من % ٢٠من سكان الحضر تتاح لهم الرعاية الصحية علي حين تتاح فقط            % ٧٢والحضر، واإلحصائيات تشير إلى أن      

 .سكان الريف
 

وتـواجه أفـريقيا والـدول التي في مرحلة التحول االقتصادي أيضا معدالت مرتفعة من البطالة وكذلك الفقر                  
حسب تقديرات منظمة   –ت البطالة في الحضر في أفريقيا مثال قد وصلت          فمعدال. )٨(المستـشري واالستبعاد االجتماعي   

 – كذلك   – وفي روسيا االتحادية     ٢٠٠٠عام  % ٣٥وكان من المتوقع أن تصل إلى       % ٢٠ إلى أكثر من     -العمـل الدولية  
رة لكسب العيش لـم يعد االقتصاد الرسمي يستوعب القوة العاملة المتاحة، وبالتالي تحول الكثيرون إلى أشكال غير مستق        

وقـد أسـفر هـذا عـن عدد من الفقراء، قدر بأربعين مليونا، مقترنا بزيادة كبيرة في االضطرابات االجتماعية وعدم                     
ومن الواضح أن الفقر سبب أساسي وأصلي لالستبعاد االجتماعي، ويجب مواجهته إذا كان البد من تحقيق                . االسـتقرار 

 .م بأنواعه ومراحله المختلفةالتكامل االجتماعي ومن مشتمالته التعلي
  

وهو ) ٢() ١٩٩٥أول قمة عالمية للتنمية االجتماعية      (         وهـناك اإلعـالن الرسمي الذي تم في مؤتمر كوبنهاجن           
يحـتوي علي برنامج العمل بموضوع خلق بيئة قوية متينة للتنمية االجتماعية، بمعني بيئة اقتصادية مناسبة للتوجه نحو                  

وإذا كان هناك اتفاق ومبادرة بين      . ن أكثر تكافؤ للجميع بالنسبة للدخل والموارد والخدمات االجتماعية        فرص متاحة تكو  
من % ٢٠في المتوسط من المساعدات الرسمية للتنمية و      % ٢٠الـدول المـتقدمة والمتنامـية ذات المصلحة لتخصيص          

 الصناعية قد تخلت عن مساعداتها بالنسبة المئوية الميـزانية القومـية للخدمات االجتماعية األساسية، وقد ثبت أن الدول       
 وعلي الصعيد العالمي أيضا يالحظ أن هناك أزمة  .الموضـحة ووصـل ذلـك إلـى الحد األدنى من  النسبة المستهدفة             

ج فقد أصيبت تلك الدول كإندونيسيا وتايالند وماليزيا وسنغافورة وهون        ) ١(اقتصادية كبري في آسيا لدول النمور اآلسيوية        
وتأثر بهذا علي وجه    . كـونج بانهـيار اقتـصادي عنيف أدي إلى فقد مئات الماليين من الناس ألعمالهم وسبل رزقهم                

والواضح أن بقية   . الخـصوص الطـبقة المتوسطة وتم تغيير أربع حكومات ألربعة دول بسبب هذه النكسة االقتصادية              
بل القريب بسبب الفجوة التي تزداد اتساعا بين العالمين العـالم النامـي سـوف يعاني من التخلف االقتصادي في المستق           

وطبقا لتقارير المعهد الدولي للتمويل، فان إقراض       . المـتقدم والمتنامـي وكذلك سلبية األغنياء تجاه حل مشاكل الفقراء          
 .١٩٩٨ باليين دوالر في عام ١٠ إلى ١٩٩٧ بليون دوالر في عام ١٢١البنك التجاري للدول النامية قد هبط من 

 
 :القطاع الخـــاص 

يعتبر القطاع الخاص متنفس أساسي للذين يعيشون علي الهامش، والذين يفتقدون الفرص للمشاركة في القطاع               
ويعتبر القطاع الخاص غير    ). الخصخصة(العام بل إن كثيرون يخسرون وظائفهم نتيجة لعملية التحجيم في القطاع العام             

ادية القانونية ال تسجل رسميا وبعضها يخضع للضرائب والبعض اآلخر ال يخضع،            رسمي من حيث أن معامالته االقتص     
من األعمال والوظائف التي نشأت في أمريكا الالتينية في أثناء النصف           % ٨٥وتـشير اإلحـصائيات الرسمية إلى أن        

تعمل في القطاع   فقط من القوة العاملة في الهند هي التي         % ١٠األول مـن التـسعينات كانـت قطاع غير رسمي وأن            
ويتحـتم علـي الحكومات أن تولي اهتماما أكبر للقطاع الخاص، حتى تدخله في االقتصاد الرسمي دون أن                  . الرسـمي 

 في ظل العوامل المتعلقة بالوضع مثل       - ويتطلب التكامل االجتماعي   .تقضي عليه أو علي المنافع التي يدرها أو يأتي بها         
االستثمار في المؤسسات   -نظام تصنيف المجتمع ووضعه في طبقات اجتماعية        اللـون والعـرقية والسمات األخرى في        

 .االجتماعية وكذلك فى رأس المال كما يتطلب تفجير القدرات الفردية والتنظيمية
والمطلوب في هذا الصدد توسيع القاعدة . والتعلـيم أمـر جوهـري وأساسـي للمشاركة وقوة هائلة للتكامل االجتماعي       

 ولوسـائل اإلعـالم دور تعليمى هام بالنسبة للذين يعيشون علي الهامش حيث في إمكانها   .لفـرص والكـيف وتكافـؤ ا   
 .تعويضهم عن جزء من الحرمان والتكامل االجتماعي



 

 ٣

 :أهمية التعليم كأحد العناصر األساسية للتنمية البشرية
للتنمية البشرية من خالل توصيات القمة               علي المستوي العالمي أيضا يبرز دور التعليم كأحد الركائز األساسية           

العالمـية للتنمـية االجتماعية  في كوبنهاجن وهي التيسير الشامل والمتكافئ للتعليم النوعي لكل المواطنين بما في ذلك                   
ة الـتدريب والمهارات المطلوبة، وتحقيقا لهذه الغاية ألزمت الدول األعضاء نفسها بتنفيذ استراتيجيات قومية لمحو األمي               

 .وتعميم التعليم األساسي وتحسين نوعية التعليم والتأكيد علي تيسير ذلك للبنات والنساء
 والـسلع والمـوارد في عالم اليوم وفيرة العرض كالصلب والبترول والسيارات والسفن أو أجهزة الحاسبات أو خطوط                  

هم وخصوصا مهارات ومواهب المهنيين   االتـصاالت عـن بعد، أما البند الذي يظهر فيه النقص فهو تعلم البشر وبراعت              
ذوو التعليم والتدريب الجيد سواء كان هؤالء من الذين يصممون برامج الكمبيوتر أو يقومون بتحليل النظم أو المهندسين                  

والمثال واضح في الهند؛ حيث     . )١(وغيرهم من المهنيين والفنيين الذين يمثلون عامل الندرة وإيراداتهم تعكس هذه الندرة             
نـه تـم االسـتفادة مـن تنمية الموارد البشرية حيث أصبح بعض الشباب الذين تلقوا تدريبات في مجاالت جديدة مثل                      أ

البـرمجة وعلوم الحاسبات واالتصاالت للمجاالت الطبية أو الهندسية، مفخرة ألنفسهم، وللهند بتفوقهم في المجاالت التي    
لب أكبر المبالغ من العمالت األجنبية للهند هم هؤالء الناس المهرة           والـيوم نجـد أن الفئة الوحيدة التي تج        . اخـتاروها 

 .باختالف تخصصاتهم وهم أكبر مساهم في احتياطي النقد األجنبي في الهند
 

 :التنمية البشرية علي المستوي المحلي 
بشرية علي المستوي            بعـد اسـتعراض المستوي المتردي للعوامل السلبية التي تؤثر بشكل مباشر في التنمية ال              

العالمـي الكلـي والتـي تمثلت في الفقر المدقع والبطالة بالدرجة األولي وتتالزم بشكل مباشر مع التعليم بشتى صوره                    
ومـستوياته، ننـتقل إلـى المستوي الجزئي لنتعرف علي تلك المالمح علي المستوي المحلي في ريف وحضر البالد،                   

، أكثر القارات تعرضاً لألزمات االقتصادية والبشرية، وبالتالي تنطبق عليها وبالطـبع مـصر هي جزء من قارة أفريقيا        
معظـم المالمح العامة للعوامل السلبية ذاتها مع التباين الواضح بين الريف والحضر حيث يتحول الريف شيئا فشيئا إلى                   

ستويات التعليمية والصحية   عـبء علي عاتق المناطق الحضرية التي تنعم بوجود مستوي أفضل للخدمات علي كافة الم              
والترفيهية، وبالتالي فان الريف تتبلور فيه الحاجة إلى أحقية ساكنيه باالهتمام الستثمار الموارد البشرية والطبيعية بشكل                
أنجـح مـن الوضع الراهن، يضاف إلى هذا أن المناطق العشوائية التي تغلب علي المناطق المخططة في  الحضر هي                     

 .يئية والجريمة ومستويات المعيشة المنخفضة إلى أدني المستوياتمنبع المشاكل الب
 

 )٥،١٠ (: ويمكن من خالل ذلك بلورة مشاكل التنمية البشرية التي تعاني منها المنطقة من خالل ما يلي 
اعـتماد المـصدر البشري في المناطق الريفية بشكل أساسي علي الحضر لتعويض النقص الحاد في مستوي                  -١

حية والتعليمية مما يؤدي إلى تزايد البطالة في تلك المناطق بشكل واضح، وقد تمتد الخدمات التعليمية                الخدمات الص 
إلـى المـراحل الـثانوية في كثير من األحيان وتتوقف بعد ذلك ألسباب متعددة منها انخفاض المستوي المعيشي                   

ع الزيادة السكانية المطردة وضيق الوادي      والـدخل بمـا ال يتناسب مع استكمال مراحل التعليم المالئمة للفرد، وم            
 .تتفاقم أبعاد المشكلة الحيوية بشكل واضح

 
المشاكل الناجمة عن تراكم المورد البشري بدون استثمار تظهر واضحة في تلك الناطق الريفية حيث ال يوجد                  -٢

ي تلك المناطق تحقق أدني     تخطـيط عملي الستثمار هذا المورد ومعظم األنشطة االقتصادية التي يقوم بها األفراد ف             
وبالتالي ينعكس هذا علي مستوي المنتج الذي يفتقد        ) ١٢(مـستويات الـدخل بما يحقق أدنى مستويات المعيشة للفرد           

وتتمثل هذه الصناعات الحرفية البسيطة في      . المـستوى الفنـي المـتطور ليرقـي إلى مستوي التسويق والمنافسة           
خيل وصناعة التريكو والسجاد وأشغال اإلبرة وغيرها من الصناعات         صـناعات الجـريد والخوص والليف من الن       

٧راجع األشكال   . (البسيطة التي ال تحتاج إلى رأس مال أو مكان متسع بل تمارس في أي ركن من أركان المسكن                 
 ). فى الملحق للتعرف علي أنماط مختلفة للصناعات١٩-
 

اهرة واإلسكندرية، بالمناطق العشوائية الغير مخططة      تكـتظ المـناطق الحضرية السيما الكبرى منها، مثل الق          -٣
 )٦،٧(من سكان الجمهورية    % ٢٥والتـي ترتفع فيها الكثافات السكانية بشكل حاد وتستوعب هذه المناطق العشوائية             

وتحمـل هـذه المـناطق أخطـار جـسيمة علـي المجتمع حيث أن بها أوكار الجريمة والصناعات الغير قانونية           
ـ    ا أنها تعتبر المدرسة التي تؤهل العنصر البشري للتسول واألعمال الهامشية والصناعات رديئة             كالمفـرقعات، كم

من هنا يتضح أبعاد خطورة هذه المناطق علي المجتمع وأهمية تكثيف الجهود لمعالجة             . الجـودة والغـش التجاري    
 .المشاكل العمرانية التي تغرق بها تلك المناطق المنكوبة اجتماعيا واقتصاديا

  



 

 ٤

 :التعريف بالمشكلة 
         مـن خالل العرض السابق لعناصر التنمية البشرية علي المستوي الكلي والجزئي والمشاكل الخطيرة التي تمر                
بها دول كثيرة علي المستوي العالمي عامة، ومعظم مناطق الجمهورية خاصة، نستطيع تحديد الجزئية األولي باالهتمام                

العمل هذه؛ وهي مشكلة األداء للمشروعات والصناعات التي تؤثر مباشرة علي مستوي            والمعالجـة مـن خـالل ورقة        
التـسويق وبالتالـي علـي العائد الذي يحقق المستوي المعيشي المناسب للفرد في المجتمع المحلي والتي تبرز واضحة                   

مالمح العامة السلبية التي تتميز     كما يظهر في الملحقات من خالل العرض المصور، ال        . المعالم أكثر في المناطق الريفية    
 :بها تلك المشروعات علي المستوي العام والريف خاصة ما يلي 

 
 تفتقد إلى   Segments معظـم المشروعات والصناعات الحرفية الصغيرة التي يقوم بها األفراد هي مشروعات مفتتة               -١

األسس والمعايير التي تعمل علي االنتشار      الـوحدة وتعـتمد علي التنافس الفردي في التسويق واالنتشار، وقد تكون             
 .لبعض األفراد غير قياسية

 تفتقـر المـشروعات والـصناعات إلى الخبرة التدريبية في المعاهد الفنية والمراكز المتخصصة بما يحقق الجودة                  -٢
 .المطلوبة والتوحيد القياسي للمنتج

معزل عن القوانين التنظيمية والتصاريح الرسمية بما  تعمل الصناعات الصغيرة بدون تسجيل رسمي؛ أي أنها تعمل ب        -٣
 .يمكن صاحب الصناعة من التالعب في أصول الصناعة، كما ال تتوافر مبادئ األمن والسالمة للمراحل الصناعية

 غـياب دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغيرة يؤدي إلى فشل سريع وخسارة تؤدي إلى توقف النشاط                 -٤
غالبا ما يؤدي إلى الحجز اإلدارى علي أصول المشروع والممتلكات الخاصة لتسديد الديون المستحقة              اإلنتاجـي، و  

 .للبنوك بسبب إقامة المشروع
التـسويق الـناجح هـو عـصب نجـاح أي مشروع والمشروعات القائمة محل المناقشة تفتقر إلى الدراسة العلمية                    -٥

لمتطور والترويج المطلوب للسلعة مما يؤثر علي مدي استمرارية         واألسـاليب المناسـبة ونظـام التعبئة والتغليف ا        
 .المشروع

المنظومة الشاملة من أحد العوامل الرئيسية التي تجمع مجموعة من المنتجين داخل نظام مركزي أوال مركزي لدعم                 -٦
نجاح األداء، ويتطلب   فكرة الصناعات التجميعية بتوحيد قياسي منسق، ويعتبر التنسيق الموحد هذا من أحد العوامل ل             

 .هذا، تخطيط علمي وتدريب فني وإدارة وإشراف ومتابعة ال تتحقق غالباً علي المستويات الفردية واألعمال الحرة
فـراغ التـشغيل هـو أحد العوامل الرئيسية لنجاح الصناعة بحيث يتالءم الفراغ المخصص للصناعة مع المراحل                  -٧

 .شطة ويساعد علي عوامل الصحة واألمان لألفرادالصناعية المختلفة وحجم األداء واألن
 

 :الهدف من ورقة العمل 
اقتـراح أسلوب نموذجى يمكن أن يكون مدخل علمى وتطبيقى لمعايرة مستوى التنمية البشرية الذى يتحقق من    

الضرورى خـالل المشروعات والصناعات الصغيرة التى تعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان لتوفير قوت حياتهم                
التى تتناول  ) ١جدول رقم (وتحقـيق مـستوى معيشى مناسب، و يتحقق ذلك من خالل تصميم استمارة للمسح الميدانى                

جمـيع المفـردات التـى تؤثر على األداء الناجح وبرمجة نموذج على الحاسب اآللى يستطيع التعامل مع مدخالت هذه                    
لمشروعات، وتحويل هذه النتائج إلى أشكال بيانية بغرض سهولة         االسـتمارة وتقيـيم مستوى التنمية البشرية لعدد من ا         

 .التعرف على عوامل الفشل أو النجاح واقتراح التوصيات المناسبة لالرتقاء بالتنمية البشرية فى هذا الصدد
 

 :االستراتيجية المطلوبة للتنمية البشرية
الراهن للمصدر البشري علي مستوي دول العالم                من خالل العرض السابق في المقدمة ألوضاع وحالة الوضع          

النامـي عامـة ومصر خاصة يلزم أن يكون هناك خطة تتضافر فيها الجهود علي كافة المستويات التخطيطية لمعالجة                   
والعناصر التالية هي عناصر أساسية لتشخيص الوضع       . الـسلبيات الـناتجة عن الزيادة السكانية المطردة بشكل علمى         

ع صناعي أو تجاري بناء علي المدخالت الحقيقية للبيئة الخارجية والداخلية المحيطة بالمشروع حيث              الـراهن لمـشرو   
وتنقسم تلك العناصر إلى قسمين متناظرين أحدهما       . تكـون مـنطلق لالرتقاء والتطوير لتحقيق التنمية البشرية المرجوة         

قاء بالمصدر البشري من خالل األداء الناجح       يخـتص بالمـصدر البـشري واآلخر يتناول العناصر المؤثرة علي االرت           
 .للصناعة الصغيرة أو المشروع

 
 
  



 

 ٥

 حيث ينقسم إلى خمسة أقسام Organizational structure and system والقـسم األول يتـناول النظام والبناء االجتماعي  
 )٩(: أساسية كما يلي

 .بناء ذكور وإناث ويتكون من رب وربة األسرة واأل Householdـ النظام العائلي ١
 ويمكن تقسيمه إلى قسمين أساسين؛ األول المتفرغ للعمل بصفة أساسية والثاني الذي             Individualــ الـنظام الفردي      ٢

 .يدرج كعمل أو عامل مؤقت أو ثانوي ويمارس الحرفة في أوقات فراغه فقط
عمل واحد سواء الحتياج هذا العمل      ويعـتمد علي األفراد المشاركون في أداء         : Partnershipــ نظـام المـشاركة       ٣

للمـشاركة بالضرورة أو مشاركة من أجل زيادة اإلنتاجية فقط، وربما تكون المشاركة برأس مال أو معدات بدون                  
 .االحتياج إلى المهارة والموهبة الفنية

الحرفية الصغيرة  ويعتبر النظام األكثر شيوعا في حقل المشروعات والصناعات          : Contractorـ مقـــاول األفراد    ٤
ال سيما التي تحتاج إلى قوة عاملة بكثرة وأعداد كبيرة حيث يلجأ صاحب رأس المال إلى استغالل عدد من العمال                    
بصفة دائمة أو مؤقتة لتجهيز الخامات أوفي مراحلها التحويلية وذلك لنوعيات العمالة التي ال تحتاج إلى درجة من                  

 العملية والقوة العضلية وتحمل العمل الشاق في ظروف وبيئة غير مجهزة            التعلـيم بـل تعتمد فقط علي الممارسة       
 .ومالئمة

يعتبر هذا الشكل والهيكل العمالي غير واضح ومنتشر غالباً في حقل            : Administrativeــ النظـــــام اإلداري     ٥
ط علي األعمال الكبيرة    األعمال الصغيرة التي تقوم علي فرد أو مجموعة صغيرة  من األفراد، ويعتبر مقصورا فق              

ولكن من الممكن أن    . مثل المصانع واإلدارات والهيئات أو الشركات، وذلك لقصور في التخطيط للمصدر البشري           
تـستغل الطاقات البشرية الهائلة التي يزخر بها الريف أو الحضر بأسلوب علمي يرقي إلى حدود التنمية البشرية                  

حقيقا فعليا للتنمية البشرية حيث يمكن أن يتوافر في ذلك التسجيل الرسمي           وهذا هو المطلوب علي الصعيد المحلي ت      
واإلحـصائي للعاملـين، ودراسة تعيين الخبرات الفنية والمؤهالت والتركيب العمرى كل في محله، كما يمكن أن                 

 .يكون هناك تحكم في الجودة والنوعية التي ترقي بالمنتج إلى المستوي المطلوب
 

ثانـى المقابل لألول من عنصرين أساسيين؛ األول يتناول العوامل البشرية، والثانى يتناول العوامل              ويـتكون القـسم ال    
 )١١ (.الفيزيقية التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح األداء وبالتالى على تحقيق مستوى التنمية البشرية المطلوب

 : العوامل البشرية وتتكون من-أ
 
ر الثقافة المهنية عامل أساسي لالرتقاء بالفرد وتحسين المستوي العام المعيشي من             تعتب :ــ الـثقافــــة المهنية      ١

واقـع كيفـية االستفادة من األنماط اإلنتاجية الناجحة وهذا مبدأ أساسي للتقدم في أي مجال وهو أن نبدأ من حيث انتهي                      
االرتقاء بالفكر اإلنساني من أجل تحسين      اآلخـرون وبالتالـي تعتبـر المحاكاة أحد األسباب األساسية للتنمية البشرية و            

 :األنماط اإلنتاجية وتطوير األساليب اإلدارية وجمع المعلومات ويمكن توضيح ذلك من خالل النقاط اآلتية 
 . ـ المعارض المحلية

ات ــ االشـتراك فـي المنتديات الثقافية المهنية التي يدعي إليها المفكرون والمبدعون في كافة المجاالت والتخصص                 
 . المهنية

 . ـ المكتبات المركزية المتخصصة
 .ـ المعارض العالمية

 
 التعلـيم هو القاعدة القوية التي يرتكز عليها أي عمل ناجح، وليس التعليم المقصود هو امتالك شهادة                  :ــ التعلـيم     ٢

 أدني وهو التعليم الثانوي     مدرسية أو جامعية، ولكن التعليم المقصود أن يعمل الفرد بما تعلمه بعد أن يكون هناك مستوي               
أو ما يعادله ثم يكون التخصص في التعليم الفني الذي يخدم العمل والوظيفة بطريقة مباشرة، ولتشخيص الوضع الراهن                  

 :للمستويات التعليمية للمجتمع المستهدف يتم تقسيم المستويات التعليمية إلى قسمين رئيسين وهما 
 :التعليم العام ويشمل : أوال

 . ابتدائي، إعدادي–حل التعليم األولي ـ مرا
 .ـ التعليم الثانوي
 .ـ التعليم الجامعي

 .ـ أخري
 :التعليم الفني ويشمل الدرجات اآلتية : ثانيا 

 .ـ المعاهد المتخصصة
 .ـ الدورات التدريبية



 

 ٦

 .ـ البعثات الخارجية
 .ـ تواصل األجيال ويقصد به تعليم األجيال بعضهم لبعض

 
 المواكبة عامل أساسي للمنافسة المحلية والخارجية والتغيير شيء محتم في شتي المجاالت             :كنولوجيةــ التغيرات الت   ٣

والبـد من مسايرة التطور والتغيير في سبيل نجاح األداء كما أن هناك عوامل سلبية ال يمكن التغلب عليها إال من خالل     
 :لى ما يلي استعمال تكنولوجيا حديثة ويمكن تحليل مفردات هذه الجزئية إ

 . ـ أساليب التعبئة والتغليف
 .ـ أساليب التسجيل الرسمي واإلحصائي للعمل

 . ـ عمليات المعالجة الطبيعية للخامة
 .ـ التأثير الكمي للمنتج
 .ـ التأثير النوعي للمنتج

 . ـ المعالجة البيئية لعمليات اإلعداد األولي
 .للخامةـ المعالجة التكنولوجية لعمليات التخزين العلمي 

  
 ينقسم األداء القياسي للمنظومة إلى قسمين رئيسين لكي يشمال جميع األنشطة الدارجة             :ــ األداء القياسـي للمنظومة     ٤

علي المستوي المحلي بالمفهوم الشامل سواء كانت مخططة أو غير ذلك والقسم األول هو النظام المركزي الذي يتلخص                  
 مجموعة من الصناعات المختلفة يربطها نوع من التكامل والترابط في دائرة            في نظام الصناعات التجميعية وتتكون من     

مغلقـة تنتهـي بتجمـيع لمجموعة من األجزاء في منتج واحد كما يمكن أن يكون في كثير من الصناعات التكميلية أو                      
ن الصناعة التجميعية   ويحتاج هذا النوع م    .الخدمـية للصناعات الثقيلة كصناعة بعض أجزاء السيارات علي سبيل المثال          

والقسم الثاني هو النظام الالمركزي وهو الدارج في الريف         . إلـى تخطـيط دقيق وأسلوب توحيد قياسي عالي المستوي         
 .والحضر حيث يعتمد علي الفردية المطلقة في التفكير والتسويق

 
 :العوامل الفيزيقية وهى-ب
 
  Physical environment فراغ التشغيل -

بـر فراغ التشغيل الوعاء الالزم ألي نشاط أياً كان، والفراغ يتحدد بأبعاد محددة تمثل الطاقة االستيعابية له                           يعت
 ومن هنا   …وبالتالي يتحكم في حجم النشاط الداخلي وأسلوب الحركة والتعامل مع اآللة والخامة واحتياجات التخزين الخ              

لنشاط وحجم النشاط كما تؤثر األوضاع القانونية والحيازة علي مدي          يؤثـر الفراغ المتاح بالدرجة األولي علي نوعية ا        
استمرار العمل واإلنتاج في المشروع من جهة ومن جهة أخري يحتاج الفراغ المالئم للصناعة لمجموعة من التجهيزات                 

اسبة كاإلنارة والتهوية للمصدر    الفنية لتالفي األضرار البيئية للتشغيل والمالئمة الفنية للميكنة وتوفير البيئة الطبيعية المن           
 والفراغ المعماري المالئم للمشروع يمكن      .البـشري وبالتالي يعتبر هذا قاعدة قوية ترتكز عليها إقامة أي مشروع ناجح            

كما يمكن أن يكون    "  أي مفتوح "ويمكن أن تتطلب طبيعة األعمال أن يكون  خارجي          " أي مغلق "أن يكـون فراغ داخلي      
 : ويمكن أن تقسم المفردات التي نحلل من خاللها الفراغ سواء كان خارجي أو داخلي كما يلي .اكمزيجا بين هذا وذ

 
 الفراغ المفتوح : أوال
 . الضوضاء-١
 .ـ عدم إعاقة الحركة العامة والمرور٢
 .ـ التلوث البيئي باألبخرة والسموم٣
 . رف الصحيـ األوبئة المتوقعة من عدم توافر المرافق األساسية كالمياه والص٤
 .ـ عدم مالئمة تنسيق الموقع وتشويه الشكل العام٥

 الفراغ المغلق ويمكن تقسيمه إلى قسمين : ثانيا
 . أ ـ ملحق بالمسكن أو داخل المسكن

 .ب ـ منفصل عن المسكن كورشة مستقلة مكونة من غرفة أو مجموعة من الغرف
 

 :نفصل إلى ما يلي وتنقسم المفردات المكونة لكال من الفراغ الملحق والم
 . ـ مالئمة الخصوصية الداخلية للفراغات الداخلية للمسكن١
 .ـ المسطح الالزم للتشغيل٢



 

 ٧

 .ـ التجهيزات الفنية لفراغ التشغيل٣
 .ـ اإلنارة والتهوية٤
 .ـ اآلثار السلبية لبيئة التشغيل٥

 والعناصر األساسية التي تعمل علي               مـن خـالل العرض السابق للمنظومة الكلية التي تحوي المصدر البشري           
تنميـته واالرتقاء به من خالل المشروعات الحرفية الصغيرة والتي تمثل نقطة انطالق للغالبية العظمي من المجتمع ال                  
سـيما فـي الريف وتعمل علي التغلب علي مشاكل البطالة والتكدس كما ذكر، ويمكن إدراج تلك العناصر مجتمعة في                    

لة بحيث يتم توجيه النظر للمصدر البشري في جهة والجهة المناظرة العناصر المتعددة للتنمية              اسـتمارة خاصـة مفص    
والهـدف هو عمل تمثيل بياني يشمل المصدر البشري في كافة أنماطه والمستوي العام له من خالل التمثيل                  . البـشرية 

وشموليته علي كيفية إجراء الفحص الميداني البيانـي لعناصر التنمية البشرية، وبالتالي يمكن عمل تشخيص تتوقف دقته       
للعيـنة الدراسية وكلما توسعنا في جمع المعلومات عن المصدر البشري ومفردات الصناعة وعوامل أدائها الناجح يمكن                 

ومن خالل التشخيص الدقيق تكون بداية العالج والخطط اإلرشادية المستقبلية          . الحصول علي أشكال بيانية أكثر تفصيال     
 بمعني أنها يمكن أن تحتاج إلى مزيد من التفاصيل مع المسح الميداني             Prototypeمية، وتعتبر هذه المرحلة نموذجية      للتن

 .لتعطي نتائج أدق وأخص مع احتفاظها بنفس التكوين األساسي
 

 :أسلوب التشخيص 
 يتم معايرة األمثلة    يتعـين عمـل أوزان لكـل عنـصر من عناصر التنمية البشرية من خالل الصناعات الصغيرة لكي                 

وهذه األوزان تتفاوت بالزيادة والنقصان  كما يمكن إلغاء بعض العناصر           . والـنماذج المخـتارة والمعنـية بالتشخيص      
بالكامـل تـبعاً لطبيعة كل صناعة ومتطلباتها الفنية والبشرية، ولذا فقد تم عمل أسلوب نموذجى بإعطاء نسب متساوية                   

  وتجزئتها بنسب متفاوتة بترجيح كل       -ع اختالف أوزان العناصر الكلية من مشروع آلخر       ويمكن بالطب -للعناصر الكلية   
كما يمكن تطبيق هذا    . ذى صـلة مباشرة بنجاح األداء، وعلى سبيل المثال إعطاء األولوية للتعليم الفنى عن التعليم العام               

 .علي الفراغ الالزم للتشغيل كذلك
 

 :شرية العناصر المعنية بالتنمية الب: أوال
 
 :وتنقسم إلى % ١٠٠ـ الثقافة المهنية ١

ـ % ٥٠ــ االشـتراك في المنتديات الثقافية المهنية         % ١٥المعـارض المحلـية     
 %٢٥ـ المعارض العالمية % ١٠المكتبات المركزية 

 :وتنقسم إلى % ١٠٠ـ التعليم ٢
 % ٦٥ـ التعليم الفني % ٣٥التعليم العام 

 :نقسم إلى وت% ١٠٠ـ التغيرات التكنولوجية ٣
% ٨ـ أساليب التسجيل الرسمي واإلحصائي للعمل       % ١٧أساليب التعبئة والتغليف    

ـ التأثير  % ١٥ـ التأثير الكمي للمنتج     % ١٠ـ عمليات المعالجة الطبيعية للخامة      
ـ المعالجة  %  ٥ـ المعالجة البيئية لعمليات اإلعداد األولي       % ٣٠النوعـي للمنتج    

 %١٥العلمي للخامة العلمية لعمليات التخزين 
 :وتنقسم إلى % ١٠٠ـ األداء القياسي للمنظومة ٤ 

ـ النظام  % ٢٥ـ القانون والقواعد التنظيمية     % ٣٥التـسجيل الرسـمي للعمالـة       
 %١٥ـ االستقرار في العوامل الديموجرافية % ٢٥التجميعي والتوحيد القياسي 

 )١أنظر رسم بيانى رقم(          
 

 : ويتم عمل األوزان المخصصة للتشخيص في المراحل الصناعية المختلفة كما يلي فراغ التشغيل: ثانيا 
 . ويتمثل في الفراغ المخطط المالئم من جميع الجهات والبيئة%) ٧٥أكثر من  ( ـ مرغوب ويرمز له بالرمز ١
عض السلبيات  ويتمثل في الفراغ الذي يتسم بوجود ب      %) ٧٤والى  % ٥٠من    (ــ محـتمل ويرمز للفراغ بالرمز        ٢

 .التي ال تعوق العمل وال يسمح فيه باالمتداد المستقبلي
ويتمثل في الفراغ الذي له بعض الخصائص       %) ٤٩والى  % ٢٥من   (ــ غيـر مـرغوب ويرمز للفراغ بالرمز          ٣

 .السلبية مثل تلوث البيئة وعدم وجود تجهيزات فنية تسمح بنوعية الصناعة والعمل
وهو الفراغ الذي ال يسمح أساسا بممارسة المهنة والصناعة         %) ٢٥أقل من     (⌧مز  ــ غير محتمل ويرمز له بالر      ٤

 .من جميع الجهات المعمارية والبيئية والقانونية



 

 ٨

 )٩(: صناعة الكرينة من خوص النخيل) ١(مثال تطبيقي 
 

اإلسفنج برخص ثمنها            تعتبـر صناعة الكرينة أحد الصناعات الهامة المكملة لصناعة الموبيليا حيث تمتاز عن              
باإلضـافة إلـى توافر المورد المحلي وهو الخوص بكثرة بدون استغالل في أماكن كثيرة من الوجهين البحري والقبلي                   
ويمكن تناول كال من فراغ التشغيل والعناصر المكونة للتنمية للمجموعة العمالة التي تشترك في هذه الصناعة بالوصف                 

 :والتحليل
 تعتمد الصناعة في الوقت الحالي علي نظام المقاول صاحب رأس المال ومجموعة             : االجتماعي   ــ الـنظام والبناء    ١

 .العمالة التي تعمل معه بصفة دائمة أو مؤقتة ومن مختلف األعمار
 
 : ـ الخصائص النظامية للمشروع التي توضح مستوي التنمية البشرية ٢
ـ ٢  الحالي علي أي نوع من أنواع االحتكاك بالمجتمعات األخرى          ال تعتمد الصناعة في شكلها    : ــ الثقافة المهنية     ١ـ

 .وأساليب التطوير والتحسين ومعالجة السلبيات
تعتمد الصناعة في شكلها الحالي علي عمالة األطفال في سن المدرسة األساسية أو بدون تعليم لألعمال                : ـ التعليم   ٢ـ٢

ة الذاتية علي الميكنة البسيطة التي تسمي ماكينة الدش         الـيدوية بـدون ميكنة وتعتمد علي الفني المتدرب بالخبر         
 )١شكل رقم. (للخوص المعطن بالموقع وال يلزم أن يكون متعلم القراءة والكتابة

ـ ٢ تحتاج الصناعة إلى تطوير شكلها الحالي البدائي نظرا لما تسببه من أضرار بيئية             : ــ التكنولوجيا والتغيرات     ٣ـ
ن التـي تـتم بالموقع وتتسبب في انتشار البعوض الذي يسبب المالريا                    جـسيمة ناشـئة عـن عملـية التعطـي         

، كما أن أسلوب الميكنة الحالي شديد الخطورة علي العامل حيث غالبا ما يؤدي إلى فقد أحد أطرافه                  )٢شكل رقم (
د حيث تمكن   وتحـتاج هذه المحاولة للتغيير إلى دراسة عملية للموائمة بين رأس المال والعائ            ). ٣شـكل رقـم   (

 .التكنولوجيا الجديدة من زيادة اإلنتاج وفتح أسواق للتصدير
يعتبر نظام الصناعة ال مركزي حيث أنه مشروع فردي يعتمد علي الفرد وال يعتمد              : ـ األداء القياسي للمنظومة     ٤ـ٢

 …علي التسجيل الرسمي والقانونى الخ 
 
علي الفراغ المفتوح والملكية الخاصة وتتركز المشاكل األساسية         تعتمد الصناعة في وضعها الحالي       :ـ فراغ التشغيل    ٣

للفـراغ المفـتوح علـي انتشار األوبئة التي تتمثل في المالريا بسبب البعوض كما أن المكان غير مجهز بالمرافق                    
يانى رسم ب .(الالزمـة وغير منسق وال يوجد طريق للسيارات وأماكن االنتظار وعالقتها بالطريق الخارجي الرئيسي             

 )٢رقم
 

 )٩(: صناعة السجاد الحرير بدسيا مركز فيوم ـ فيوم) ٢(المثال التطبيقي 
 
 تعتمد الصناعة علي نظام المشاركة بين الجيران واألقرباء ووجه المشاركة احتياج            :ــ الـنظام والبناء االجتماعي       ١

شكل . ( أفراد علي النول الواحد    ٣ أو ٢الصناعة اليدوية بالضرورة إلى المشاركة في العمل علي النول اليدوي بعدد            
 ) ٤رقم

 
 :ـ الخصائص النظامية للمشروع التي توضح مستوي التنمية البشرية ٢
ـ ٢ تحتاج الصناعة إلى مكانة هامة في المعارض المحلية والخارجية عن طريق القوة اإلدارية             : ــ الثقافة المهنية     ١ـ

 األسواق العالمية وتشتهر وبالتالي تتحسن أوضاع       المحـركة للمـشروع ككل في القرية حتى تحتل مركزها في          
العاملـين تلقائيا، كما تحتاج الصناعة إلى تحديث التصميمات المعمول بها وتساهم المنتديات الثقافية المهنية في                

 )٥شكل رقم. (هذا الصدد بتغذية الفكر العام للمشروع من النواحي التنظيمية والعملية
ـ ٢ عة علي التدريب الفني الذي ينبع من وجود مصنع مركزي بالقرية هو أساس والدة              تعتمد الصنا : ــ التعلـيم     ٢ـ

الـصناعة فـي القـرية ويـستغل صاحب المصنع العمالة البشرية المختلفة التركيب العمري لتعليمها الصناعة                 
د أو  وتدريبها لفترة من الوقت حتى تستطيع االنفصال عن المركز وعمل نول خاص لممارسة المهنة لحساب فر               

 )٦شكل رقم. (لحسابها الشخصي
ـ ٢ تتميز الصناعة اليدوية عن الصناعة اآللية في السجاد فتعطي نوعية من الصناعة لها             : ـ التغيرات التكنولوجية    ٣ـ

قيمتها الشرائية وسمعتها ولذا فان التغيرات التكنولوجية يمكن أن تنحصر في مجال إعداد الخامة وخيوط الحرير                
 .ى أساليب التعامل والتسجيل للمصدر البشريالطبيعي، إضافة إل



 

 ٩

ـ ٢ تعتبر الصناعة نظام المركزي حيث أن هناك مجموعة من االتجاهات الفردية           : ــ األداء القياسـي للمنظومة       ٤ـ
للتـسويق لكـل مشروع أو مشاركة علي حدة، تبعا للمنظور الفردي، وأيضا نالحظ عدم وجود تسجيل رسمي                   

 . القانون والقواعد المنظمة للمهنةللمهارات الفردية وال يحكمها
 
 يلزم أن يكون فراغ التشغيل للحرفة فراغ مغلق وهناك نظام المصنع المركزي حيث يتكون من                :ــ فـراغ التشغيل      ٣

 أمتار نظرا الرتفاع النول الخشبي المخصص ألحجام السجاد الكبيرة الحجم           ٤فـراغ متـسع بارتفـاع  ال يقل عن           
ين والعامالت بالمشروع وذلك باإلضافة إلى فراغ مستقل لإلعداد األولي للخامة وحجرة            ويخصص هذا الفراغ للعامل   

لإلدارة والنظام اآلخر هو المشروعات الفردية بالمساكن، والسمات المشتركة لفراغ التشغيل هي عدم المالئمة البيئية               
ي مبدأ الخصوصية التي يتمتع بها      مـن الـداخل من حيث انعدام الرؤية في بعض األحيان وقلة التهوية والقضاء عل              

 )٣رسم بيانى رقم. .(المسكن
 
 
 

 االستنتاج والتوصيات
 

ــ يتـناول هذا البحث موضوع هام وحيوي لقاعدة عريضة من مجتمعنا في أهم شيء يمس األمور الحياتية اليومية                    ١
ومن خالل اإلحصاءات   . الحرفيةللفرد وهو تحقيق التنمية البشرية المطلوبة للفرد العامل فى المشروعات الصغيرة و           

الرسـمية للبـنك الدولي وتقارير األمم المتحدة عن الصورة الكلية علي مستوي العالم التي تبلور الفجوة العميقة بين                   
العـالم الـصناعي والمتنامـي، والصورة المصغرة علي مستوي مجتمعنا المحلي التي تصور مستوي تلك األعمال                 

االنتفاع منها مئات اآلالف من البشر يوميا، في أدني المستويات الثقافية والعلمية            الـصناعية، والتـي يعـتمد علي        
والتكنولوجـية، فمـن األحـرى توجيه االهتمام لهذا الموضوع البالغ األهمية بالدراسة والتوسع في تحليل المفردات             

 وذلك من خالل األبحاث المتخصصة      الـصغيرة التي يتكون منها الكيان العام والبيئة الداخلية والخارجية لهذا القطاع           
وتؤكد هذه الجزئية على    . الخ...والرسـائل العلمية فى شتى فروع العلوم االجتماعية واألنثروبولوجية واالقتصادية           

وجـود تخطـيط علمى مسبق لالحتياجات العلمية والنظرية والتطبيقية فى هذا المجال لكى نحصل على نتائج تؤثر                  
 .بالمصدر البشرى ومستوى المعيشة للفردإيجابياً على االرتقاء 

  
 يعتبـر أسـلوب التقيـيم الوارد بداية جديدة لقراءة المشروع من خالل رسم بيانى مفصل لعناصر التنمية البشرية                    -٢

وتوصى ورقة العمل بإمكان عمل أوزان خاصة بكل مشروع على حدة تبعاً لطبيعته واحتياجاته              . بـصورة نموذجية  
يح األوزان بعضها عن البعض عن طريق االستبيان العملى األولى والميدانى للصناعة فى وضعها              الفعلية، ويتم ترج  

 .الحالى، ومستقبلها المرجو، كما يمكن أخذ رأى المستهلك فى االعتبار
  
 توصـى ورقـة العمل بضرورة مالئمة برنامج الحاسب اآللى المصمم للتعامل مع قطاعات متعددة من الصناعات                  -٣

عات وذلك من خالل إمكانية تقسيمه إلى قطاعات متعددة تبعاً لمنظومة المصدر البشرى أو تبعاً للنواحى                والمـشرو 
 . الفيزيقية

 
توصى ورقة العمل بالتركيز على خصائص المصدر البشرى لكى تكون واضحة فى التمثيل البيانى حيث أنه                 -٤

دة التى تؤثر عليه وأسباب حركته وهجرته اإلقليمية         هـو المعنى باالرتقاء والتنمية من خالل تحليل النواحى المتعد         
 .والتغير الذى يحدث لتواصل األجيال بمرور الزمن

 
 توصـي ورقة العمل بإنشاء وحدة ذات طابع خاص لخدمة أبحاث تطبيقية موسعة تتبع منهاج ورقة العمل بأسلوب                   -٥

ريفية تتبع فرع الجامعة التي ينتمي إليها مفـصل وذلـك لوضـع اسـتراتيجية مستقبلية للتنمية البشرية علي مواقع            
الباحـثان ويكـون ذلـك بالتوسـع فـي عمـل برنامج حاسب آلي يستوعب بنك معلومات عن االحتياجات الفعلية                     
للمشروعات اإلنتاجية بالتفصيل والتي غالبا ما تقوم علي المقومات البيئية للقطاع الجغرافي المختار وذلك من خالل                

عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً، ومحاولة عمل مشروع نموذجي متكامل يتحقق فيه األداء           ة مركزة   أبحاث ميداني تنظيم  
 . الناجح

 
 



 

 ١٠

 -- املرازيق املرازيق --العمالة اليدوية ىف صناعة الكرينةالعمالة اليدوية ىف صناعة الكرينة ) ) ١١شكل شكل ((
   جيزة جيزة--البدرشني البدرشني 

  أحواض تعطني اخلوص ىف صناعة الكرينةأحواض تعطني اخلوص ىف صناعة الكرينة) ) ٢٢شكل شكل ((

  على النول اخلشىبعلى النول اخلشىباملشاركة أساس العمل املشاركة أساس العمل ) ) ٤٤شكل شكل ((ماكينة الصناعة املتسببة ىف اخلطورةماكينة الصناعة املتسببة ىف اخلطورة) ) ٣٣شكل شكل ((

ركن التصميمات املعمول به على مستوى القريةركن التصميمات املعمول به على مستوى القرية) ) ٥٥شكل شكل ((
   فيوم فيوم--ىف صناعة السجاد احلرير بدسيا ىف صناعة السجاد احلرير بدسيا 

  املصنع املركزى بدسيا لتعليم األفراد الصناعةاملصنع املركزى بدسيا لتعليم األفراد الصناعة) ) ٦٦شكل شكل ((



 

 ١١



 

 ١٢
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 ١٦

تعتمد الصناعة على أسلوب يدوى لتغليف اخليطتعتمد الصناعة على أسلوب يدوى لتغليف اخليط  ))٧٧شكل شكل ((
الصقل واإلار الصقل واإلار احمللى بأخر مستورد من اليابان ليعطى له احمللى بأخر مستورد من اليابان ليعطى له 

  املطلوب للمنتجاملطلوب للمنتج

يوضح الشكل املستوى املتدىن للعامل الذى يعمليوضح الشكل املستوى املتدىن للعامل الذى يعمل) ) ٨٨شكل شكل ((
ات السكنية مباكينة مصنعة يدوياً بأقلات السكنية مباكينة مصنعة يدوياً بأقلىف مدخل احدى العمارىف مدخل احدى العمار

اإلمكانات مما يعطى مؤشراً حنو العائد الضئيل للصناعة اإلمكانات مما يعطى مؤشراً حنو العائد الضئيل للصناعة 
وإمكانات اإلبداع احملدودة والتهرب الضريىب والبعد عن وإمكانات اإلبداع احملدودة والتهرب الضريىب والبعد عن 

  التسجيل الرمسى والقانوىنالتسجيل الرمسى والقانوىن

يوضح الشكل أحد صور املشاركة على نوليوضح الشكل أحد صور املشاركة على نول ) ) ٩٩شكل شكل ((
خشىب ملنتجات العقادة باخليوط املغلفة ىف أحد الغرف خشىب ملنتجات العقادة باخليوط املغلفة ىف أحد الغرف 

  املفتوحة على اخلارجاملفتوحة على اخلارج

  --  امللحقامللحق  --
  لريف املصرىلريف املصرىمناذج للمالمح العامة السلبية للصناعات واملشروعات الصغرية على مستوى امناذج للمالمح العامة السلبية للصناعات واملشروعات الصغرية على مستوى ا

  
     غربية غربية-- طنطا  طنطا --صناعة أشغال العقادة حملة مرحوم صناعة أشغال العقادة حملة مرحوم : : أوالً أوالً 



 

 ١٧

أساليب تعبئة ونقل البلح افف من املناشرأساليب تعبئة ونقل البلح افف من املناشر ) ) ١٠١٠شكل شكل ((
املفتوحة إىل املصنع يتم بصورة بدائية بعيدة عن النواحى الصحيةاملفتوحة إىل املصنع يتم بصورة بدائية بعيدة عن النواحى الصحية

أسلوب ختزين البلح خالل املوسم يتم بصورة غري أسلوب ختزين البلح خالل املوسم يتم بصورة غري ) ) ١١١١شكل شكل ((
   وآمنة من احلشرات واآلفات وآمنة من احلشرات واآلفاتصحيةصحية

سلوب فرز البلح يدوياً يتم مبعزل عن أى مراعاة للنواحى الصحية ىف فراغ معبأ بامليكروبات واجلراثيم ويعتمد على اليد سلوب فرز البلح يدوياً يتم مبعزل عن أى مراعاة للنواحى الصحية ىف فراغ معبأ بامليكروبات واجلراثيم ويعتمد على اليد أأ) ) ١٢١٢شكل شكل ((
  امللوثة وعدم االكتراث خبطورة اإلمهال والالمباالة وتكون النتيجة انتشار األوبئة واألمراضامللوثة وعدم االكتراث خبطورة اإلمهال والالمباالة وتكون النتيجة انتشار األوبئة واألمراض

    أسلوب فرم البلح يتم مبيكنة بدائية صدأهأسلوب فرم البلح يتم مبيكنة بدائية صدأه) ) ١٣١٣شكل شكل ((
  وال تتمتع بالنظافة املتكررةوال تتمتع بالنظافة املتكررة

الفرز اليدوى للبلح بعد مرحلة الفرم وتقسيمةالفرز اليدوى للبلح بعد مرحلة الفرم وتقسيمة) ) ١٤١٤شكل شكل ((
  بالوزن للتعبئة والتغليف النهائىبالوزن للتعبئة والتغليف النهائى

 جيزة جيزة-- البدرشني  البدرشني --صناعة العجوة باملرازيقصناعة العجوة باملرازيق::ثانياً ثانياً 



 

 ١٨

 
 

يوضح الشكل العمالة النسائية ىف صناعةيوضح الشكل العمالة النسائية ىف صناعة ) ) ١٥١٥شكل شكل ((
السالل من خوص النخيل وتتم على مداخل البيوت لتوفري السالل من خوص النخيل وتتم على مداخل البيوت لتوفري 

  اإلنارة الطبيعية املناسبة لعدم توافرها باملسكناإلنارة الطبيعية املناسبة لعدم توافرها باملسكن

    من خوص النخيل تتم على مداخل املساكن ىف قرية اإلعالم بالفيوم ، ويقوم ا النساء مع األطفالمن خوص النخيل تتم على مداخل املساكن ىف قرية اإلعالم بالفيوم ، ويقوم ا النساء مع األطفالصناعة الساللصناعة السالل) ) ١١٧٧،،١١٨٨شكل شكل ((

الصورة املعتادة لتخزين األقفاص على أسطحالصورة املعتادة لتخزين األقفاص على أسطح ) ) ١٩١٩شكل شكل ((
املساكن بقرية العجميني لعدم توافر فراغ هلذا الغرض عالوةاملساكن بقرية العجميني لعدم توافر فراغ هلذا الغرض عالوة

  على تكدس املعروض وقلة الطلب  على تكدس املعروض وقلة الطلب  

  صناعات النخيل اليدوية بالفيومصناعات النخيل اليدوية بالفيوم::ثالثاًثالثاً

يوضح الشكل حتول املسكن إىل ورشة عمل يوضح الشكل حتول املسكن إىل ورشة عمل ) ) ١٦١٦شكل شكل ((
لصناعة األقفاص مبساعدة األطفال وحتتاج الصناعة إىل مكانلصناعة األقفاص مبساعدة األطفال وحتتاج الصناعة إىل مكان

مات واملنتج ، كما االحتياج إىل فراغ مات واملنتج ، كما االحتياج إىل فراغ متسع لتخزين اخلامتسع لتخزين اخلا
  متسع للعمل احلرىفمتسع للعمل احلرىف


