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باحث بمعھد اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية -فسم بحوث المجتمع
المستخلص
استھدف البحث التعرف علي كل من أراء عينة من السيدات الفقيرات علي ديناميات العمل الجمعي للمشروعات الصغيرة ،وأي8ضا
علي أراء بعض قيادات منظم8ات المجتم8ع الم8دني المعني8ة بالتنمي8ة الريفي8ة ف8ي إمكاني8ة تطبي8ق نم8وذج مجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة،
وأخيرا التعرف علي معوقات العمل الجمعي من خالل عينتي البحث.
ولتحقيق ھذه األھداف أجري البحث بمحافظة الفي8وم حي8ث ت8م اختيارھ8ا عل8ي أس8اس أنھ8ا م8ن أفق8ر المحافظ8ات عل8ي م8ستوي دلي8ل
التنمية البشرية لمصر  ٢٠١٠وبنفس اآللية تم اختيار قريتين وھما قرية الجعافرة والحسينية ،وتم جمع البيانات باالمناق8شة الجماعي8ة
حيث تم إجراء  ٦حلقات نقاشية بكل قرية بإجمالي  ١٢حلقة نقاشية وبذلك بلغ إجم8الي ع8دد المبحوث8ات  ٩٦س8يدة ،كم8ا ت8م اختي8ار ٤
منظمات عاملة عل8ي م8ستوي الجمھوري8ة وترتك8ز جھودھ8ا التنموي8ة داخ8ل الري8ف الم8صري ب8صفة خاص8ة وجمع8ت البيان8ات خ8الل
شھري فبراير ومارس  ٢٠١٣وتم تحليل البيانات وصفيا ،واستخدم العرض الجدولي باألرقام والتكرارات والن8سب المئوي8ة لع8رض
النتائج.
وكانت أھم النتائج على النحو التالي :
 وجد أن عينة البحث الخاصة بالحلقات النقاشية تتصف بقبولھا المتوسط للفكرة ف8ي ض8وء عناص8ر دينامي8ات العم8ل الجمع8ي وھ8وأمر يمكن أن يبني عليه برامج تدريبية لتفعيل ھذه المھارات بشكل اكب8ر يمك8ن مع8ه تبن8ي م8شروعات اقت8صادية ص8غيرة تح8ت مظل8ة
العمل الجمعي والمسئولية الجماعية المشتركة.
 كما أن ھناك  ٣معوقات رئيسية م8ن وجھ8ة نظ8ر عين8ة البح8ث وھ8ي مع8وق اإلمكاني8ات المادي8ة والمالي8ة تحت8ل المرتب8ة األول8ي ب8ينالمعوق88ات ال88ثالث وتاليھ88ا مع88وق الت88سويق ،ث88م الع88ادات والتقالي88د حي88ث بلغ88ت الن88سب المئوي88ة لھ88ذه المعوق88ات ، %٧٩.٢ ، % ٩٣.٨
 %٥٠لكل منھا على الترتيب.
 كما أوضحت نتائج اللقاءات المنظمية انه ال يمكن تطبيق مثل ھذا النموذج بسھولة وانه يحتاج لجھ8ود منظم8ة ومكثف8ة إلحي8اء روحالعمل الجماعي في الثقافة الم8صرية م8ع إج8راء بع8ض التع8ديالت عل8ي ال8سياسات والق8وانين االئتماني8ة للدول8ة ف8ي إعط8اء الق8روض
الجماعية للتشجيع علي فكرة عمل مشروعات جماعية.
 مقدمة البحث وأھميته:يعد الحرمان والفقر في المجتمعات من أھم األسباب التي تفجر ثورات الشعوب بحثاً عن المساواة والعدالة االجتماعية التي تمكن
األفراد في ھذه المجتمعات من المشاركة في أنشطة الحي8اة بمجتمع8اتھم لتحقي8ق التنمي8ة اإلن8سانية ،ھ8ذه التنمي8ة ترتك8ز عل8ى مح8ورين
أساسيين متكاملين ھما :االرتقاء بجودة حياة الن8اس ،وم8شاركة الن8اس ف8ي االرتق8اء بحي8اتھم بحي8ث ت8شمل ھ8ذه الم8شاركة جمي8ع فئ8ات
المجتم88ع ،وذل88ك م88ن خ88الل اس88تراتيجية التنمي88ة الموجھ88ة لزي88ادة ف88رص العم88ل مم88ا يك88ون م88ن ش88أنه أن يخف88ف الع88بء الواق88ع عل88ى
الريفيين.
وتلعب المشروعات الصغيرة ذات طابع العمل الجماعي دورا ھام8ا ف8ي االقت8صاد الق8ومي لكثي8ر م8ن ال8دول اآلس8يوية وق8د حقق8ت
إنجازات ھائلة خالل العق8دين األخي8رين وتحول8ت م8ن ق8وي اس8تھالكية كبي8رة إل8ي ق8وي إنتاجي8ة خالق8ة ب8اللجوء إل8ي المن8تج ال8صغير
والصناعات الحرفية الصغيرة الت8ي ت8تالءم م8ع الزي8ادة ال8سكانية وقل8ة االس8تثمارات الالزم8ة لھ8ا وذل8ك م8ن خ8الل اس8تغالل الخام8ات
المتاحة وابتكار أساليب تكنولوجية جديدة مع وفرة األيدي العامل8ة إلنت8اج س8لع ت8رتبط بالحي8اة اليومي8ة للم8واطن كال8صناعات الغذائي8ة
والحرف البيئية ،وتعتبر الدول اآلسيوية التي حققت نجاحا ف8ي ھ8ذا ال8شأن ) كالياب8ان ،والھند،وال8صين ،وماليزي8ا( عل8ي س8بيل المث8ال
مثال يحتذي للدول النامية أو الساعية إلي النمو كالدول األفريقية ودول أمريكا الالتينية إال أن نجاح مثل ھذا النموذج يحتاج إلي ن8شر
ثقافة العمل الجمعي بين سكان المناطق الريفية ومصر شانھا مثل ھذه الدول تسعي في ظل النم8و ال8سكاني ،وانخف8اض إنتاجيتھ8ا إل8ي
األخذ بھذا النموذج كمدخل للتنمية خاصة الريفية ،فھل تمتلك مصر ثقافة ومقومات ھذا النوع من العمل اآلن ؟ إن اإلجاب8ة عل8ي ھ8ذا
السؤال يعكس في مضمونھا أھمية البحث الحالي.
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وفي ضوء سعي الكثير من دول العالم الثالث الساعية للنمو لتحقيق تنمية اقت8صادية واجتماعي8ة ريفي8ة لمواجھ8ة الظ8روف المتدني8ة
التي تعاني منھا المجتمعات عامة والريفية خاصة ومنھ8ا م8صر ي8سعى البح8ث إل8ي استك8شاف م8دي انت8شار ثقاف8ة العم8ل الجمع8ي ف8ي
المجتم88ع الريف88ي الم88صري خاص88ة ب88ين ال88سيدات الريفي88ات الفقي88رات بھ88دف تح88سين م88ستوي حي88اتھن كأح88د آلي88ات م88نھج مجموع88ات
المساعدة الذاتية  (SHGS) Self-Help groupالذي يستھدف التخفيف من حدة الفق8ر وال8ذي اس8تخدم ف8ي دول ش8رق آس8يا ب8شكل
أساسي وعلي نطاق واسع كوسيلة للتوظيف الذاتي ودم8ج الفئ8ات الفقي8رة ف8ي عملي8ات التنمي8ة الت8ي تتناس8ب م8ع مھ8اراتھم وم8واردھم
البيئة.
كما ترتكز األھمية التطبيقية للبحث علي أھمية العمل الجمعي باعتباره من اھتمامات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠
الخاص88ة بمح88ور البرن88امج الرئي88سي للم88ساھمة ف88ي اإلنع88اش االقت88صادي واالجتم88اعي للمن88اطق الريفي88ة وال88ذي يدعم88ه وثيق88ة الخط 8ة
التنفيذية لالستراتيجية الخاصة بالبرنامج مشروعين ق8وميين ھم8ا الم8شروع الق8ومي للق8رى المنتج8ة المتخص8صة والم8شروع الق8ومي
لتنمية الموارد البشرية العاملة في مجاالت التنمية الزراعية.
 مشكلة البحث:من منطلق أھمية البحث ونظ8را للظ8روف االقت8صادية المتدني8ة والت8ي يع8اني منھ8ا المجتم8ع وخ8صوصا الري8ف الم8صري  ،والن
كثي8ر م88ن جھ88ود التنمي88ة الت88ي تب88ذل تج88اه تنمي88ة المجتمع88ات الريفي88ة الفقي88رة تت88سم بع88دم االس88تمرارية باإلض88افة إل88ي محاولتھ88ا ف88رض
مشروعات التغيير علي الناس وھو ما يؤدي إلي زيادة حدة المشكالت داخليا مما يؤدي إل8ي انت8شار ال8شعور باإلحب8اط وع8دم الرض8ا
األم8ر ال8ذي ي8دفع األف8راد إل8ي الھج8رة خ8ارج مجتمع8اتھم ف8ي ض8وء ذل8ك وم8ع قل8ة الدراس8ات واألبح8اث الس8سيولوجية ف8ي معالج8ة
موضوع الجماعات الصغيرة في مجال التنمية الريفية فقد ارتئ ذلك البحث أھمية كبيرة في التركيز على العمل الجم8اعي م8ن خ8الل
تبني منھج مجموعات المساعدة الذاتية ٍ( (SHGsفي معالجة القضايا اإلنمائية.
 أھداف البحث:ومن خالل مشكلة البحث يمكن بلورة أھدافه فيما يلي:
 -١التعرف علي أراء عينة من السيدات الفقيرات لديناميات العمل الجمعي للمشروعات الصغيرة.
 -٢التعرف علي أراء بعض قيادات منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الريفية في إمكانية تطبيق نم8وذج مجموع8ات الم8ساعدة
الذاتية.
 -٣التعرف علي معوقات العمل الجمعي من خالل عينتي البحث.
 الخطة البحثية:لتحقيق أھداف البحث تم وضع خطة له اشتملت بموجبھا علي العناصر التالية:
أوال :اإلطار النظري والمرجعي
ثالثا :المنھجية البحثية وإجرائتھا

ثانيا :الدراسات السابقة
رابعا :نتائج الدراسة الميدانية

أوال -اإلطار النظري والمرجعي :
العمل الجماعي ھو عمل إنساني بالدرجة األولى يتعاون في تحقيق أھدافه مجموعة من البشر ويجمعھم رابط مشترك ،أن أول
دواعي العم8ل الجم8اعي ف8ي أي مج8ال م8ن المج8االت ھ8و:إتاح8ة الفرص8ة لتوظي8ف الطاق8ات المختلف8ة ،وص8ھرھا ف8ي بوتق8ة واح8دة،
والخروج منھا مجتمعة بمزيج مفيد يعود بالنفع على الجميع ،كما أنه عن طريق تطور فكرة دراسة الجماع8ة اس8تطاع علم8اء العل8وم
االجتماعية إنھاء ذلك الجدل الذي استمر لسنوات طويلة بين أھمية الف8رد أو المجتم8ع  ,واتج8ه تفكي8رھم إل8ى أھمي8ة" الجماع8ة "الت8ي
حقق8ت دراس8تھا نجاح8ا كبي8راً ،حي8ث ان8صبت جمي8ع الجھ8ود حولھ8ا ،باعتبارھ8ا وح8دة المجتم8ع األساس8ية وخليت8ه األول88ى.
وبالرغم من أن العمل الجماعي كان جزء من ثقافة المجتمع المصري وأنماط سلوك أفراده  ،إال أننا أصبحنا نواج8ه ظ8اھرة قل8ة
الوعي بأھمية العمل الجماعي وكأن8ه ل8م يع8د ج8زءا م8ن ثقاف8ة أف8راد المجتم8ع  ،وأكث8ر م8ن ھ8ذا فان8ه يمك8ن الق8ول ب8ان أف8راد المجتم8ع
أصبحوا غير قادرين على ممارسة العمل الجماعي و غير ق8ادرين عل8ى قب8ول األخ8ر لي8شاركنا الق8رار والرؤي8ة .ذل8ك الوق8ت ال8ذي
سعت فيه المجتمعات الغربية للتخلي التدريجي عن فكرة اإلفراط في تعميق النزعة الفردية ،لما سببته من الوصول إلى حالة العزلة
والتنافس غير االيجابي في الحياة .
وفيما يلي نعرض نبذة مختصرة عن مجموعات المساعدة الذاتية
أ -ما ھي مجموعة المساعدة الذاتيةSelf-Help group :
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ھي جمعية طوعية صغيرة تتشكل غالبا من الفقراء ويفضل أن تك8ون لھ8م خلفي8ة اقت8صادية واجتماعي8ة واح8دة يتجمع8ون مع8ا لح8ل
مشاكلھم المشتركة من خالل المساعدة المتبادلة بينھم و تجميع مدخراتھم البسيطة( M.K. Ghadoliya:2008) .
كما تعرف بأنھا مجموعة صغيرة من األف8راد لھ8م ھ8دف م8شترك إليج8اد ح8ل لم8شاكلھم األكث8ر ش8يوعا والمتعلق8ة بكيفي8ة تولي8د
الدخل ليتثنى تحقيق االكتفاء الذاتي  ،لذا أنھا تعتبر إحدى األدوات الرئيسية للتمكين وتخفيف حدة الفقر وأثاره على أفراد المجتمع .
و تعرف أيضا بأنھا مجموعة طوعية تتشكل لتحقيق مكاسب اقتصادية لتغيير نوعية الحياة من خالل فرص للحصول على عم8ل
خاص ذاتي  self employmentوتعتمد على التفاعالت االجتماعية داخل المجموعة وجھا لوج8ه ،وتوزي8ع الم8سئولية عل8ى
جميع األفراد ،وتوفير الدعم المالي والعاطفي ألفراد المجموعة ،وتمكين أفراد المجموعة من اإلحساس بالھوية.
(Anuppalle.R.Reddy:2008).
وق88د أطل88ق آخ88رون عل88ى مجموع88ات الم88ساعدة الذاتي88ة بأنھ88ا ھ88ي م88صدر الثق88ة واإليم88ان واإلقن88اع ب88أن الجماع88ة مھم88ا كان88ت متخلف88ة
) (backwardفلديھا من القدرات واإلمكانيات التي يمكن اكتشافھا لتلبية االحتياجات المحلية والمجتمعية للفرد بم8ا يمك8ن م8ن العم8ل
على إحداث التغيرات االجتماعية المطلوبة(Oscar Pereira, S.J:2000) .
ب -فلسفة العمل بمجموعات المساعدة الذاتية Self-Help Group philosophy :
تعتمد فلسفة العمل بمجموعات المساعدة الذاتية على إحياء ونشر العناصر الثقافية االيجابية خاصة تلك التي ترف8ع م8ن قيم8ة الف8رد
لتحقيق ذاته وتمكينه من العمل في جماعة متعاونة لذا فان العمل على نشر مفھوم مساعدة اإلنسان لنفسه ھ8ي أف8ضل م8ساعدة ،و أن
االتحاد قوة ،وعندما نتحد نصير أقوى  ،كما نعلم انه من السھل كسر عصا واحدة ولكن8ه م8ن ال8صعب ك8سر مجموع8ة م8ن الع8صي،
يطير اإلوز في جماعات على ش8كل  Vوي8ستطيع أن يطي8ر أس8رع بن8سبة  70%م8ن طيران8ه بمف8ردة .مجموع8ة الم8ساعدة الذاتي8ة
توضح لنا انه في االتحاد قوة ومساعدة النفس ھي أحسن مساعدة  ،وان الفرد داخل المجموعة تتضاعف قدراته فيما لو عمل ب8شكل
فردي ،والفكرة األساسية وراء تشكيل المجموعات ھي التطوع ،والتجانس ،وتقاسم المسئولية والسلطة بين أفراد المجموعة.
)(National Bank for Agriculture and Rural Development:2008
ج -أھداف مجموعات المساعدة الذاتية Goals of SHGs :
بدأت مجموعات المساعدة الذاتية بواسطة المنظمات غي8ر الحكومي8ة  NGOsوالت8ي ل8ديھا ج8دول أعم8ال لمكافح8ة الفق8ر  ،وتعتب8ر
مجموعات المساعدة الذاتية أداة لمجموعة متنوعة من األھداف والت8ي تعب8ر ف8ي محتواھ8ا ع8ن التمك8ين ،أال وھ8ي تط8وير الق8درات
القيادية بين الفقراء ،وزيادة معدالت االلتحاق بالم8دارس ،وتح8سين التغذي8ة ،واس8تخدام وس8ائل تنظ8يم الحم8ل ،ذل8ك م8ن خ8الل.زي8ادة
قدرةأفراد أعضاء الجماعات على توليد الدخل والذي يعتبر مدخال أساسيا لتحقيق ھذه األھداف.
د -خصائص مجموعات المساعدة الذاتيةCHARACTERISTICS OF SHGs :
تتميز مجموعات المساعدة الذاتية بصغر عدد أفراد المجموعة وتجانسھم وإمكاني8ة تحقي8ق التفاع8ل ال8دينامي ب8ين أف8راد المجموع8ة
بشكل مباشر وجھا لوجه لذا يوصى بتشكيلھا من  ٢٠ - 10عضو,،ويجب أال يزيد عدد األعضاء عن  20عضو
) ،(Oscar Pereira, S.J .:2000وذلك باإلضافة إلى النقاط التالية :
 .١يحدد أفراد المجموعة بأنفسھم القواعد والطريقة التي سوف يعملون بھا
Has a code of conduct–bye-laws / rules and regulations for effective administration and
management of the group
 .٢مشاركة جميع األعضاء في اتخاذ القرارات . Participatory Decision making Process
 .٣ضرورة االدخار المنتظم)بدون ادخار ال يوجد نمو( Mobilises Local Resources through regular savings
 .٤ينبغي أن يجتمع الفريق بصفة منتظمة وليكن أسبوعيا The group should meet regularly
 .٥تخطيط برامج خاصة تبعا للموارد الذاتيةPlans own Programme with own Resources
 .٦كل عضو له الحرية في تقرير مصيره داخل المجموعة Self Determination
 .٧مبنية على القوة الداخلية Built on inner strength
 .٨الخدمات داخل المجموعة محلية ومتبادلة ومجانية Services are free and reciprocal
 .٩دعم اجتماعي ألفراد المجموعة بعضھم البعض Social support
 .١٠تقدم الجماعة الحلول الذاتية لمشاكلھا Self Help solution
 .١١فريق العمل يتكون من نساء فقط أو رجال فقط The group consists of either only men or of only women
 .١٢المجموعات النسائية لھم أداء أفضل من الرجال Women’s groups are generally found to perform better.
Internal focus rather than experts
 .١٣التركي8888ز عل8888ى الخب8888رات الداخلي8888ة أكث8888ر م8888ن الخارجي8888ة
)(G.S.ROAD,khanapara:2011
ھـ  -مراحل تشكيل مجموعات العملSTAGES IN GROUP FORMATION :

٣

عند تشكيل مجموعة عمل يلزم البدء بتحديد مايلي
 -١نوع العمل الذي سوف يقوم به أفراد المجموعة  ،وفي كثير م8ن األحي8ان يك8ون ن8وع العم8ل الم8شكلة الوحي8دة الت8ي ي8ضعھا أف8راد
المجموعة أمامھم للنقاش وطبيعة النشاط وتحديد انسب عمل .
 -٢العملية التي يتفاعل أعضاء المجموعة من خاللھا ،والتي يمكن أن تضعف قيمة العمل في المجموعة أو ت8دمرھا ،ولك8ن قلي8ل م8ن
اإلدارة الرشيدة تعزز من قيمة العمل الجماعي وتضاعف من قيمة عمل كل فرد عما لو عمل بمفرده
ويمر تشكيل مجموعات العمل بخمس مراحل وھي كاألتي :
 -١مرحلة التشكيلForming :
مرحلة تشكيل المجموعة فيھا يتم تحديد الھدف من العمل ،والبد أن يك8ون ھ8دف المجموع8ة م8شترك ،ن8ادرا م8ا ين8شأ ص8راع ف8ي
ھذه المرحلة ،وإذا ظھر من احد األشخاص فغالبا ما يكون ذلك الفرد مدمرا للمجموعة،حيث انه في ھذه المرحلة يعاني األفراد من
شكوك داخلية وخوف وقلق من بعضھم البعض .
 -٢مرحلة االقتحام أو العصفStorming :
مرحلة المناقشة  ،حيث يتم طرح المشكالت ومناقشتھا للوصول إلى حل يرضي جميع األطراف وتبدأ الرغبات الفردية والجماعية
في الظھور على السطح،وعندما تبدأ الرغبات الفردية والجماعي8ة الظھ8ور عل8ى ال8سطح يب8دأ أف8راد المجموع8ة ف8ي وض8ع قواع8دھا
لتالفي المشاكل وفي ھذه المرحلة يمكن تحديد قائد المجموعة.
 -٣مرحلة التطبيعNorming :
في ھذه المرحلة يبدأ أعضاء الجماعة ف8ي التع8اون م8ع بع8ضھم ال8بعض والتع8رف عل8ى األس8س الموض8وعية للعم8ل وكيفي8ة تطبيقھ8ا
حيث يستمع كل عضو لآلخر وتستقر أساليب العمل.
 -٤مرحلة األداءPerforming :
في ھذه المرحلة تظھر روح التعاون ويبدأ األفراد باإلحساس باألمان وتتميز ھذه المرحلة باإلنجاز والتقدم ويظھر الحماس واإلب8داع
بين أعضاء فريق العمل والسعي لتحقيق األھداف الموضوعة.
 -٥مرحلة الرفعAdjourning :
في ھذه المرحلة تتحقق أھداف الفريق أو المجموعة ويبدأ الفريق في تقييم إنجازاته والبدء في عملية تنمية جديدة.
)(Amir, f.:2009
و -العوامLل المLؤثرة علLى تLشكيل المجموعLة و مLدي اسLتدامتھا Factors influencing group formation & :
sustainability
يعتمد التشكيل األنسب للمجموعة وضمان استدامتھا على مدى توفر العوامل التالية :
 -١شعور أفراد المجموعة بالحاجة لت8شكيل فري8ق عم8ل لالس8تفادة م8ن المھ8ارات والق8درات المتنوع8ة )الحاج8ة لألخ8ر( Some
“felt need” for group formation
 -٢ضمان التجانس والتضامن بين أعضاء المجموعة ضروري للغاية
 -٣وجود قواعد واضحة للمجموعة وفرضھا بواسطة أعضاء المجموعة نفسھا
 -٤ديموقراطية العمل داخل المجموعة ومشاركة جميع أفراده في صنع القرار
 -٥اختيار قائد ناجح للمجموعة يكون كخادما لمصالح المجموعة وليس لمصالحه الشخصية
 -٦الشفافية في عملية أداء المجموعة Transparency in operations and functioning of group
)( Sri A. M. M. Zakir:2011
ز -إجراءات تشكيل فريق مجموعات المساعدة الذاتيةprocedure for group formation self help group:
عند البدء في تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية على القائم بتشكيل المجموعة طرح األسئلة:
 -١ھل نستطيع أن نشكل  SHGsفي ھذه القرية )وجود ميزات نسبية – موارد خاصة ( ؟
 -٣وماذا سنفعل لمساعدتھم ؟
 -٢ھل نستطيع أن نساعد الفقراء في تشكيل  SHGs؟
وفيما يلي نتناول بالبحث كيفية م8ساعدة الفق8راء لت8شكيل  SHGsمجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة والت8ي ت8تلخص ف8ي ) ت8شكيل فري8ق
العمل ،اختيار القائد ،االدخار ،االجتماعات والمقابالت ،السجالت وإمساك الدفاتر ،االستمرارية ،خطوات بناء القدرات ،التقييم(
أ -تشكيل الفريق
كيف نبدأ ؟ How do We Start
المرحلة األولى ف8ي ت8شكيل المجموع8ات تتوق8ف عل8ى أن يك8ون الق8ائم بت8شكيل  SHGsم8صدرا للثق8ة وم8دعوما م8ن ش8يوخ القري8ة
 elders in the villageلتسھيل المھمة ولسرعة اختراق المجموعات .وفيما يلي الخطوات الالزمة لتشكيل المجموعات:
 -١تحديد الفئة المستھدفة من الفقراء الذين ال يعملون وقادرين على العمل ،عن طريق شيوخ القرية واإلخباريين .
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ولتحديد من ھم الفقراء نطرح مجموعة من األسئلة )أسرة كبيرة يعولھا فرد واحد ،ليس لديھا ماء صالح للشرب أو تحصل عليه م8ن
مكان بعيد عن المنزل ،ال يوج8د ب8المنزل م8راحيض خاص8ة ،كب8ار األس8رة م8ن األمي8ين ،وج8ود أف8راد باألس8رة يع8انون م8ن أم8راض
مزمنة وال يحصلون على عالج  ،وجود أطفال في سن التعل8يم وال ي8ذھبون إل8ى المدرس8ة  ،اح8د أو بع8ض أف8راد األس8رة م8ن م8دمني
الكحوليات أو المخدرات ،المنزل غير مسقف بالمسلح ) خشب – بوص – الخ (  ،تتعرض األسرة إلى أزمات مالية وتضطر ال8ى
االقتراض من المرابين  ،يأكلون اقل من وجبتين يوميا(  ،فإذا كانت اإلجابة بنعم لثالثة أو أربعة م8ن ھ8ذه األس8ئلة يمك8ن اعتب8ار ھ8ذه
األسرة فقيرة.
 -٢عمل مسح أولي  Preliminary Surveyيتم المسح عن طريق الزي8ارات المنزلي8ة لم8ساعدة الباح8ث عل8ى فھ8م احتياج8ات
كل أسرة على حده  ،وقد يحتاج الباحث لزيارة ھذه األسر مرة ثانية لتحديد المشاكل واالحتياجات المشتركة بين األسر الفقيرة .
م8ن خ8الل ھ8ذه الزي8ارات س8وف يك8ون الباح8ث ق8ادر عل8ى معرف8ة أي م8ن تل8ك األس8ر يمك8ن أن تعم8ل مع8ا ف8ي مجموع8ات الم88ساعدة
الذاتية بناء على االحتياجات والمشاكل المشتركة وھي تتمثل في )خبرة متماثلة ف8ي الفق8ر ،Similar experience of poverty
ظروف معيشية متماثلة  ، Similar living conditionsنفس المستوى المعيشي  ،Same kind of livelihoodنف8س المجتم8ع
أو الطبق88ة االجتماعي88ة  ، Same community or casteنف88س مك88ان المن88شأ  ، (Same place of originإذا اتبع88ت ھ88ذه
اإلجراءات يكون من السھل تحديد األسر التي يمكن أن تعمل معا بشكل أفضل.
 -٣عمل مقابلة مع قادة وشيوخ القرية لشرح المباديء األساسية لتشكيل مجموعات المساعدة الذاتية  ،ھذه الخطوة ھامة جدا ف8ي
دعم الفكرة ومساندتھا وسيعطي قبول للعمل ب8الفكرة  ،ف8ي ھ8ذه المقابل8ة يج8ب أن نوض8ح أن ت8شكيل مجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة
غرضھا األساسي ھو تمكين ھذه األسر الفقيرة م8ن العم8ل مع8ا ،وم8ساعدة بع8ضھم ال8بعض ،ول8يس ھ8دفھا إعط8اء م8نح أو أي ش8يء
آخر.
 -٤بداية تشكيل مجموعة المساعدة الذاتية من خالل اختيار فرد واحد من كل أسرة فقيرة واالجتماع بھم لتوضيح طريقة العم8ل
بالمب8اديء األساس8ية لت8شكيل مجموع8ات العم8ل .ھ8ذا ي8سمى ) (a start up meetingخ8الل ھ8ذه المقابل8ة س8وف نواج8ه عدي8د م8ن
األسئلة  ،اإلجابة على ھذه األسئلة سوف تساعدھم على فھم آلية العمل بالمجموعة  ،و يرجى إتاحة الوقت الك8افي للمجموع8ة لفھ8م
كيفية العمل ،عملية التشكيل غالبا ما تستغرق م8ن ) ( ٦ – ٥ش8ھور خ8الل االجتماع8ات األولي8ة ق8د يح8دث بع8ض األم8ور التالي8ة )
ترك بعض األفراد للمجموعة ،دخول أفراد جدد ،يتعلم األفراد اتخاذ القرارات ببطء ،يتعلموا كيف يعقدوا اجتماعات ،يعرفون قيمة
السجالت والتوثيق  ،يساعدون بعضھم البعض (.
ب -اختيار القائد :
وتستھدف ھذه المرحلة اختيار قائ8د للمجموع8ة عل8ى ان تك8ون مھام8ه  :مراقب8ة وتح8سين أداء المجموع8ة  ،تن8سيق جمي8ع أن8شطة
المجموعة  ،االھتمام بالعالقات الشخصية بين أفراد المجموعة  ،ضمان مشاركة جميع أعضاء المجموع8ة  ،عم8ل عالق8ات ورواب8ط
مع المنظم8ات وتمثي8ل أع8ضاء المجموع8ة ف8ي مختل8ف االتح8ادات  ،التعبي8رعن أھ8داف ورؤي8ة المجموع8ة ،وأخي8را ھوالم8سئول ع8ن
إظھار أفضل ما في المجموعة.
وھناك أنماط عديدة للقيادة منھا القائد المستبد  ،والقائد المحايد أو الدمي8ة ،والقائ8د الفوض8وي أو المت8سيب  ،والقائ8د ال8ديموقراطي أو
التشاركي  ،وتعتمد مجموعات المساعدة الذاتية على القيادة بالتناوب وھي اقرب إلى القائد التشاركي (Rotational
) Leadershipكنوع من أنواع القيادة وذلك لخلق الفرصة لجميع األعضاء لتطوير الصفات القيادية من خالل الممارسة ،و زي8ادة
القدرة على تقاسم المسئولية  ،والسماح بسريان العمل حتى لو غاب احد األعضاء  ،وعدم ھيمنة عدد قليل من األعضاء.
ج  -االدخار
تعتمد فلسفة االدخار في المجموعة على انه من السھل أن تدخر جزءا صغيرا من المال بصفة منتظمة أكث8ر م8ن أن ت8دخر مبلغ8ا
كبيرا مرة واحدة ،ومھما كان المبلغ المدخر صغيرا ولكن من الضروري أن يكون منتظم ،والبد أن يكون شعار المجموعة االدخار
أوال ث88م ي88أتي االقت88راض الحق88ا  ،وھ88ذه الم88دخرات يمك88ن أن ي88تم اس88تخدامھا داخ88ل المجموع88ة ف88ي ش88كل ق88روض لألع88ضاء )لزي88ادة
االستثمار،للزواج ،للمرض،للتعليم(  ،ويحدد الغرض ،و المبلغ  ،وسعر الفائدة من قبل أفراد المجموعة نفسھا .
فتح حساب توفير في البنك وذلك ليمكن أفراد المجموعة من الحصول على قروض ت8سدد نف8سھا .ويمك8ن رب8ط مجموع8ات الم8ساعدة
الذاتية بالبنك عن طريق فتح حساب ادخار للمجموعة ككل )تقوم البنوك الحكومية في الھن8د بف8تح ح8ساب لمجموع8ات العم8ل الذاتي8ة
المسجلة منھا وغير المسجلة (يتطلب فتح الحساب قرار من المجموعة موقع من جميع األعضاء في المجموعة على م8وافقتھم عل8ى
فتح الحساب ،ويقدم ھذا الطلب للبنك يحدد فيه ثالثة أعضاء معا من أعضاء المجموعة للتعامل م8ع الح8ساب البنك8ي م8ن خاللھ8م .
وبعد مرور  3شھور على فتح الح8ساب البنك8ي يمك8ن ألع8ضاء المجموع8ة اس8تخدام ھ8ذه الم8دخرات م8ن خ8الل الق8روض الم8ضمونة
الداخلية  ،بفائ8دة تح8ددھا أف8راد المجموع8ة وتت8راوح ب8ين )  ،( 3 % - 2 %وفيھ8ا يت8درب األع8ضاء عل8ى كيفي8ة اس8تثمار م8واردھم
الخاصة وتشغيل مدخراتھم  ،ھذا يفيد أفراد المجموعة في وقت الح8ق عن8دما يحت8اجون ل8راس م8ال اكب8ر م8ن خ8الل االقت8راض م8ن
البنك ،كما يمكن منح قروض صغيرة لبعضھا البعض داخل المجموعة ،واخذ قروض من البنوك.
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د  -االجتماعات والمقابالت
لالجتماعات األسبوعية أھمية كبيرة وذلك لما يلي ) لزيادة التفاعل بين أعضاء المجموعة  ،إلتاحة الفرصة لبناء قدرات األع8ضاء
وتطوير مھاراتھم االتصالية  ،لالتفاق على المعامالت المالية مثل االدخار واإلقراض والفائدة المتف8ق عليھ8ا  ،لالتف8اق عل8ى القواع8د
المعمول بھا في المجموعة  ،السماح لرصد ومتابعة دورية لسداد القروض (
ومن شروط إجراء االجتماعات اتفاق مشترك على ميعاد االجتماعات ،وقرار جماعي لتحديد وقت ومكان االجتماعات
كما يمكن تحديد طريقة إجراء االجتماعات والمقابالت من خالل إتباع النقاط التالية :
• الجلوس في دائرة
• تسجيل الحضور
• تحديد رئيس االجتماع وكل جلسة يرأسھا عضو مختلف
• وضع غرامة تأخير على ميعاد االجتماع
• كل عضو يجب عليه الحضور ومعه )(pass book
• مراجعة على الجلسة السابقة )مراجعة المعامالت المالية الخاصة بالمدخرات واإلقراض والسداد (
• عندما يتحدث عضو على الجميع اإلنصات له
• ينبغي لكل عضو أن يكون له فرصة للتحدث
• يجب أن يدفع كل عضو مدخراته للمسئول ويأخذ توقيعه في )(pass book
• استجواب من ال يدفعون مدخراتھم
• يجب توثيق جميع المناقشات والقرارات الھامة في االجتماع
• االتفاق على العقوبات عند عدم حضور االجتماعات Agreed penalties for non attendance
• االتفاق على المبلغ المدخر Agreement on amount of saving
ھـ  -إمساك دفاتر للمجموعة
ھناك حاجة ضرورية إلى وجود دفاتر حسابية وسجالت دقيقة من اج8ل الحف8اظ عل8ى جمي8ع المع8امالت والق8رارات المتخ8ذة ف8ي
المجموعة كما يراعى وجود :
• دفتر يسجل فيه تاريخ كل عضو وجميع معامالته Minute book
• تسجيل الدخول Admission Register
• سجل الحضور Attendance Register
• دفتر خاص لكل عضو Member's Individual pass Book
• دفتر لمدخرات وقروض كل عضو Individual Saving and loan Ledger
• دفتر النقدية Cash Book
• دفترعام يحتوي على األرصدة المتراكمة General Ledger
• دفتر يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالخامات المستخدمة في العملية اإلنتاجية الصادرة وال8واردة جنب8ا إل8ى قيمتھ8ا
المادية  Stock Bookلحساب األرباح النھائية
البد من وجود ھذه الدفاتر البسيطة والواضحة لجميع المعامالت للحفاظ على سير العمل بالمجموعة  ،وإذا ك8ان اح8د األع8ضاء غي8ر
قادر على فھم ھذه الدفاتر تلج8ا إل8ى الرس8ومات ع8ن طري8ق  ، Animatorتحري8ر محاض8ر كتابي8ة  Minutes Bookي8سجل فيھ8ا
قواعد المجموعة  ،وأسماء األعضاء،و تسجيل المدخرات والقروض ،وفيھا يسجل مدخرات ك8ل ف8رد عل8ى ح8ده وللمجموع8ة كك8ل ،
وتفاص88يل الق88روض الفردي88ة والت88سديدات والفوائ88د  ،لت88شجع أف88راد المجموع88ة عل88ى االدخ88ار المن88تظم  ،والت88سجيل أس88بوعيا لملخ88ص
المقبوضات والمدفوعات .
ويعتبر تدريب أعضاء المجموعة احتياج ھام لحسن سير العمل ولتحقيق أھداف المجموعة
تدريب على :
• الحسابات األساسية Basic mathematics
• أمساك دفاتر Writing of books
• الجدول الزمني للجلسات Scheduling of meetings
• الجوانب االجتماعية مثل تمكين المرأة Social aspects like women empowerment
• أساسيات إقراض المال والسداد Basics of lending money, borrowing, repaying
كما أن الطريقة األكثر فاعلية لتدريب األعضاء ھي نقلھم إلى مجموعة مساعدة ذاتية تعم8ل ب8شكل جي8د وال8سماح لھ8م بالتفاع8ل الح8ر
معھا.
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و -خطوات بناء قدرات مجموعات المساعدة الذاتية
بناء القدرات يلعب دورا ھاما في بناء أي منظمة أو مؤس8سة وخ8صوصا ف8ي الري8ف والخط8وات التالي8ة يج8ب إتباعھ8ا لبن8اء ق8درات
مجموعات المساعدة الذاتية والمنظمات الفردية خالل تنميتھا وإدارتھا
 -١بناء القدرات Enabling
إشراكھم في تشكيل المجموعة :تكوينھا ،تسجيل الدخول ،اختيار القائد،تشكيل فريق العمل ،إمساك الدفاتر ،عمل اجتماعات منتظمة
التغلب على مشاكل  :الغيرة  ،االتصال  ،الشجار العائلي
اندماجھم في المجتمع ومشاكله ومحاولة التأثير فيه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا
 -٢التمكين Empowering
الثقة في النفس ومحاولة الكشف عن الطاقات الكامنة داخل كل عضو
احترام الذات )تقدير الذات(
القدرة على التفاوض والتعاون مع الھيئات الحكومية
اكتساب مھارات جديدة )مھارات اإلدارة العليا ،االعتماد على الذات ،العمل مع السلطة ،تقبل النصيحة ،اتخاذ تدابير إدارية ،تحم8ل
المسئولية(
 -٣اتخاذ القرارات Decision Making
اتخاذ القرارات ھو الجزء الحاسم م8ن أي عم8ل جي8د ،وطريق8ة ص8ناعة الق8رار داخ8ل مجموع8ات العم8ل الجماعي8ة عملي8ة ف8ي غاي8ة
الصعوبة،وذلك الن المسئولية تقع على جميع األعضاء ،فعليھم أن يتشاوروا فيما بينھم التخاذ قرار جيد لنجاح العم8ل وعل8ى ذل8ك
يجب تدريبھم على مراحل اتخاذ القرار السليم كما أنھم يحتاجون إلى بيئة داعمة التخاذ ھذه القرارات حيث أن النقد والخوف يخنق
المخاطرة و اإلبداع  ،وكذلك أي فرد يميل إلى االلتزام بتنفيذ القرارات التي ساعد في اتخاذھا ويكون له حصة في نتائجھا .
وعلى قائد المجموعة :
 أن يشارك أعضاء الفريق بالكامل في عملية التخطيط يحترم ويستفيد من مواھب األفراد في الفريق يكون على وعي بمتطلبات المجموعة يسھل لكل فرد أن يشارك يشارك أفراد المجموعة كلھا في مسؤولية اتخاذ القرارات يحترم ويقدر مساھمات أفراد المجموعة في تحقيق األھداف -٤االعتماد على الذات Self Reliance
ھناك عدة تدابير من خاللھا يمكن للعضو داخل المجموعة أن يعتمد على ذاته منھا :
انتظام اجتماعات المجموع8ة م8ع وج8ود أعل8ى ن8سبة ح8ضور ،القي8ادة بالم8شاركة أي م8شاركة جمي8ع األع8ضاء ف8ي المجموع8ة ،نم8و
عملية االدخار واستمراريتھا ،ارتفاع معدل سداد القروض ،قدرة أفراد المجموعة على حل مشاكلھم في غياب قائد المجموعة
وھن8اك مجموع8ة م88ن الب8رامج التدريبي88ة والت8ي الب88د أن توج8ه للم88ستفيدين والجھ8ات المعني88ة المختلف8ة لت88دعيم مجموع8ات الم88ساعدة
الذاتية لبناء قدرات الفقراء  ،ھذه البرامج توجه للجھات المعنية بالترتيب التالي :
 بناء قدرات المنظمات الغير حكومية  NGOsومنظمات المجتمع المحلي والمسئولين النشطاء من اإلدارات التنفيذية والبنوك ت8شكيل ف88رق للت88دريب لك88ل م88ن الم88سئولين والمھني88ين  ،وأع88ضاء م88ن مجموع88ات الم88ساعدات الذاتي88ة )الم88سئولين ع88ن ال88سجالت،والمحاسبين ،والفنيين ،والميسرين ،ومحركي المجتمع (community animators
 إعداد برامج ومواد تدريبيةز -االستدامة
ھناك مؤشرات ومتغيرات مختلفة لقياس مدى استدامة مجموعات المساعدة الذاتية ومن ھذه المؤشرات
 مؤشر القيادة ) إجراءات اختيار القائد ،التناوب الدوري  ،التناوب الدوري لقادة المجموعة  ،تحديد الق8درات اإلداري8ة للقي8ادة ف8يالمجموعة(
 مؤشر االجتماعات والمشاركة في صنع القرارات ) تكرار االجتماعات ،انتظام إقامة االجتماعات ،ومتوسط الحضور ،مشاركةجميع األعضاء في عملية صنع القرار ،العقوبة المفروضة علي عدم الحضور(
 مؤشر المحاسبة والمراقبة ) إمساك السجالت  ،واالنتظام في الحفاظ علي السجالت ،كف8اءة الق8ائم عل8ي الحف8اظ عل8ي ال8سجالت،مستوي الشفافية ،تدقيق الحسابات(
 مؤشر القدرة على حل المنازعات ) مستوي قدرة المجموعة في حل النزاعات في حالة وجود أو غياب القائد( -مؤشر معدل التسرب من عضوية المجموعة ) عدد األعضاء الذي ترك الفريق بعد التشكيل ،سبب الترك(

٧

ح -تقييم أداء المجموعة
التقييم أمر ضروري لتحديد نقاط القوة والضعف ولتحديد الفرص المتاح واالستفادة القصوى منھا  ،ورصد أداء المجموع8ة كوح8دة
واحدة .
يوضح الجدول التالي مؤشرات التقييم ومستوياته
جدول رقم ) (١مؤشرات التقييم ومستوياتھا
مستويات التقييم
مؤشرات التقييم
غير مقبول
جيد
جيد جدا
اقل من  10أفراد
10- 15فرد
من  15 -20فرد
التنظيمات حجم المجموعة
اإلدارية
معظمھم من غير الفقراء
فردين أو ثالثة أفراد من غير الفقراء
من الفقراء فقط
نوعية األفراد
اقل من اجتماعين في الشھر
اجتماعين في الشھر
أربع اجتماعات في
عدد االجتماعات
الشھر
وقت آخر
من 7-9صباحا
بعد السادسة مساءا
ميعاد االجتماعات
اقل من70%
من70 %-90%
أكثر من90%
ن88سبة ح88ضور
األعضاء
مستوى منخفض من المشاركة
مستوى متوسط من المشاركة
مستوى عالي من
مشاركة األعضاء
المشاركة
اقل من ثالث أسابيع في الشھر
ادخار ثالث أسابيع في الشھر
ادخار كل أسبوع
معدل االدخار
اإلدارة
المالية
ــــــــــــــ
مبلغ متغير
مبلغ ثابت
المبلغ المدخر
اكبر من36%
من24%-36%
تعتمد على الغرض
الفائ888دة عل888ى
المستخدمة فيه
القروض الداخلية
استخدام ضعيف
استخدام جزئي للمدخرات
استخدام كلي
كيفي88ة اس88تخدام
للمدخرات
الم88دخرات ف88ي
المجموعة
اقل من70%
من70%-90%
أكثر من90%
استرداد القروض
دفاتر غير نظامية
السجالت الھامة فقط( المدخرات
كل الدفاتر نظامية
إمساك دفاتر
–القروض)
ومحدثة
اقل من50$
من  50$إلى100$
أكثر من100$
ت8راكم الم8دخرات
في الشھر
غير معروفة للجميع
ــــــــــ
معروفة للجميع
الم888888سائل قواعد المجموعة
اقل من  20%يستطيعون
ـــــــــــ
أكثر من  20%من
التنظيمية المستوى التعليمي
القراءة والكتابة
أعضاء يستطيعون
ألفراد المجموع8ة
القراءة والكتابة
ال يوجد تناوب( قائد ثابت)
كل ثالث سنوات
كل سنة
تناوب القيادة
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
على فترات منتظمة
توزيع األرباح
 إذا كان عدد العوامل من  12 - 17جيد جدا يحصل األفراد على قروض سريعة إذا كان عدد العوامل من  10-12جيد جدا يحصل األفراد على قروض من  3 -6شھور بعد تحسين أداءھم إذا كان عدد العوامل اقل من  10جيد جدا ال يأخذون قروض على اإلطالق،(G.S.ROAD,khanapara:2011) .)( National Bank for Agriculture and Rural Development:2008
ثانيا -الدراسات السابقة
نظرا لندرة الدراسات المحلية عن موضوع البحث استعان البحث بم8ا ت8م ن8شره ف8ي دول جن8وب ش8رق آس8يا بھ8دف استك8شاف أبع8اد
البحث الحالي .
 ( Joy, Deshmukh) -١مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة في اندرابراديش بالھند للتخفيف من حدة الفقر).(٢٠٠٤
استھدفت ھذه الدراسة بناء قدرات المرأة الريفية الفقيرة باستخدام منھج التنمية الذاتية عل8ى نط8اق واس8ع باعتب8اره وس8يلة ھام8ة
للتخفيف من حدة الفقر ودمجھا في عملية التنمية وقد اجري تنفيذ  SHGsفي  16مقاطعة تغطي  25000مسكن في  212قرية ف8ي
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المناطق الساحلية والتي تعتمد على الصيد كمصدر للرزق حيث تم التعام8ل م8ع  SHGs 77637ف8ي جمي8ع أنح8اء الوالي8ة والت8ي
تعدادھا أكثر من  76مليون نسمة ولقد تم اختيار  SHGsمن النساء المتجانسين وإمدادھم باألنشطة االقتصادية والت8ي تتناس8ب م8ع
مھاراتھم ومواردھم وتدريبھم على األساليب التشاركية وكيفية ت8شكيل مجموع8ات وكيفي8ة إم8ساك ال8دفاتر واإلدارة المالي8ة وم8ساعدة
األعضاء في اختيار قائد المجموعة وكيفية ربط أعضاء المجموعة بالبنوك وغيرھا من المؤسسات التمويلية لتوفير االئتمان ال8الزم
لعمل المشروعات الصغيرة  .وقد قامت بعض المنظمات  NGOsباختيار  165منطقة وتدريبھم لتقوية وتدعيم  SHGsفيھا عل8ى
إدارة الموارد المالية وبناء قدراتھم من خالل إنشاء مراكز للتدريب.
وقد أسفرت أھ8م النت8ائج ع8ن  :س8اھمت مجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة ف8ي رف8ع الم8ستوى المعي8شي ألف8راد المجموع8ات وتح8سنت
قدراتھم االدخارية عالوة على ربطھم ب8البنوك  ،وزادت مھ8اراتھم ف8ي ممارس8ة األن8شطة التقليدي8ة  ،ن8سبة قليل8ة م8نھم تعلم8وا مھ8ن
جديدة غير مرتبطة بالزراعة ،وقد عولجت العديد م8ن الق8ضايا االجتماعي8ة مث8ل الم8ساواة ب8ين الجن8سين وعمال8ة األطف8ال وال8صحة
واإلعاقة في سياق العمل بمجموعات المساعدة الذاتية ،كما ساعد ارتفاع م8ستوى معي8شة األس8ر نتيج8ة ان8دماجھم ف8ي  SHGsعل8ى
االھتمام بتغذية األطفال ،وتحسين المستوى الصحي لجميع أفراد األسرة وخصوصا الحوامل والمرضعات ،واختلفت قواعد الطع8ام
والتي تعطي األولوية للذكور في الغذاء ،كما تأثر أيضا مستوى مشاركتھم السياسية ،حيث ارتفع صوت العديد من مجموعات .
 SHGsللتعبي8ر ع8ن االحتياج8ات المجتمعي8ة  ،وت8أثر مع8دل االلتح8اق بالم8دارس والح8ضور وع8دم الت8سرب م8ن التعل8يم  ،تح8سنت
المراف8ق ب8المنزل)الحم8ام  ،ال8صرف ال8صحي  ،والح8صول عل8ى الكھرب8اء والغ8از( ولك8ن ھن8اك بع8ض الظ8واھر الت8ي ل8م تت8أثر
بمجموعات المساعدة الذاتية ومنھا مظاھر الفقر االجتماعي  social povertyوالتي تتمث8ل ف8ي قواع8د المھ8ر ،وتن8اول الكحولي8ات
والمخدرات.
 ( EDA Rural Systems) -٢مجموعات المساعدة الذاتية في الھند دراسة لألضواء والظالل ).(٢٠٠٦
استھدفت تلك الدراسة التعرف على مدى فعالية مجموعات الم8ساعدة الذاتي8ة ف8ي إدارة مواردھ8ا المالي8ة ،وم8دى اس8تمرارية ھ8ذه
المجموعات ،وھل تساھم مجموعات المساعدة الذاتية في عملية الحراك االجتماعي للمرأة الفقيرة ،ومن المستفيد الفعلي لمجموعات
المساعدة الذاتية ھل الفقراء أم ھم الذين أكثر عرضة للتسرب،وقد استخدمت البحث الميداني في أربعة واليات في الھند على عينة
من  214مجموع8ة عم8ل ذاتي8ة ف8ي  108قري8ة ،والي8ة ان8درا ب8راديش ) ، (60 SHGsوالي8ة كارنات8ا ف8ي المنطق8ة الجنوبي8ة (51
)،SHGsوالية اوريسا ) ، (50 SHGsوراجستان في الشمال )  ، (53 SHGsوقد اختيرت المجموعات المرتبطة بقروض بنكي8ة
من عام  ، 2000وكانت أھم خصائص العينة كالتالي  : 51%من أعضاء  SHGsكانوا من الفق8راء تح8ت خ8ط الفق8ر 32% ،
على خط الفقر أو فوق خط الفقر ولكنھم كانوا عرضة للخطر  55% ،من المطلق8ات 10% ،م8ن ال8ضعفاء والمھم8شين  38% ،م8ن
العمالة المؤقتة ،المستوى التعليمي منخفض للغاية  74%من العينة ال يعرفون القراءة والكتابة 15 % ،اجتازوا المرحل8ة االبتدائي8ة
11% ،يقرأون ويكتبون.
وقد أتضح من ھذه الدراسة أن معظم أصحاب المصلحة يقدمون مجموعات الم8ساعدة الذاتي8ة باعتبارھ8ا أداة مفي8دة مالي8ا وغي8ر
معروفة من الناحية االجتماعية والسياسية ،ولكن أوضحت ھذه الدراسة انه ھن8اك أض8واء وظ8الل عل8ى ك8ال الج8انبين وربم8ا كان8ت
أكث8ر األض8واء عل8ى الجوان8ب االجتماعي8ة وال8سياسية وأكث8ر الظ8الل عل8ى الجوان8ب المالي8ة ،وذل8ك ألنھ8ا ل8م تكت8شف تح8ول واض8ح
للخروج من الفقر على مدي سنوات العضوية  ،ولكنھا أظھرت معنوي8ة بالن8سبة لل8سيدات ال8ذين ك8انوا أع8ضاء لم8دة س8بع س8نوات أو
أكثر ولكن نصفھم ال يزال فقيرا  ،و 13%في حالة سيئة  ،وذلك بسبب عدم التجانس بين أعضاء ھذه المجموعات مم8ا اث8ر بال8سلب
على ھذه المجموعات ،في والية راجستان التي تتميز بالقبلية ،والعالقات القرابية بين أفراد ھذه المجوعات التي أثرت بالسلب عليھا
عالوة على ارتفاع نسبة األمية بين أعضائھا .
من المستفيد ؟ النساء من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية منھم الفقراء وشديدي الفقر  ،ومع أن الحواجز مرتفعة أمام
الفقراء ،ليس فقط النخفاض دخلھم ولكن بسبب تغير ھذه الدخول  ،والمشكلة الرئيسية لت8سرب الفق8راء كان8ت ھ8ي ع8دم الق8درة عل8ى
إمساك الدفاتر ،عدم القدرة على االلتزام بالدفعات االدخارية وسداد اإلقساط  ،كما حاولت الدراسة التعرف على من ھم المتسربين؟
وھل ھم من الفقراء ؟ ولكن كانت النتيجة أن نسبة المتسربين من الفق8راء ال يتج8اوز ، 10%وكان8ت معظمھ8ا ب8سبب الھج8رة خ8ارج
القرية للوصول إلى مورد آخر للرزق  ،وكانت ھناك حاالت طرد لبعض األفراد الغير ملتزمين بقواعد المجموعة .
بالنسبة للمشاركة السياسية كانت ھناك عالقة واضحة بين مجموعات المساعدة الذاتية والمشاركة ال8سياسية  ،ف8ي واح8دة م8ن ك8ل
أربعة مجموعات عمل ذاتية كانت ھناك امرأة مرشحة لمنصب سياسي سواء على مستوى مجلس القرية أو على مستوى البرلمان،
وقد اختيرت واحدة من كل خمس مجموعات مساعدة ذاتية ،للعمل في المجال السياسي وقد أدين عملھن بمھارة عالية حن8ي قي8ل ان8ه
إذا كانت السيدات المنتخبات من مجموعات المساعدة الذاتية كانت أكثر نشاطا وحيوية  ،كما أن أكث8ر م8ن ن8صف العين8ة ق8د ش8اركن
في العمليات االنتخابية
بالنسبة إلى للمشاركة المجتمعية فقد أتضح أن  30%من مجموعات المساعدة الذاتية ش8اركن ف8ي تح8سين الخ8دمات االجتماعي8ة (
دخول المياه إلى المن8ازل  ،التعل8يم  ،الرعاي8ة ال8صحية  ،الرعاي8ة البيطري8ة  ،تح8سين الط8رق  ،تنظي8ف القري8ة  ،محاول8ة وق8ف بي8ع
الكحول واستھالكه وإغالق ھذه المحالت  ،أعمال خيرية لغير األعضاء  ،تعزيز مساھمة المرأة في المجتمع  ،مكافحة العن8ف ض8د
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النساء من الرجال  ،المشاركة في الحمالت التطعيمية للشلل األطفال  ،المشاركة في محو األمية  ،مكافحة نظام المھور والسيما في
الواليات الجنوبية)  ،كما ساھمت مجموعات المساعدة الذاتية في زيادة ج8رأة وثق8ة الم8رأة م8ن خ8الل ال8ضغط عل8ى ال8سلطات للقي8ام
بعملھا من خالل تنظيمات ومسيرات بدرجات متفاوتة في التفاوض م8ن قب8ل ق8ادة المجموع8ات ،كم8ا ش8اركت  46مجموع8ة م8ساعدة
ذاتية من عينة الدراس8ة ف8ي عم8ل مؤس8سات جماعي8ة( مؤس8سات ت8سويقية لت8سويق منتج8ات المجموع8ات ) مؤس8سات جماعي8ة لعم8ل
المزارع السمكية  ،مؤسسات إلدارة العقود الحكومية مثل الطبخ للمدارس وغير ذلك.
) -٣جاسنت  ،ريحان( نموذج جمعيات االدخار واإلقراض القروي في مصر )(2012
استھدفت ھذه الدراسة التعرف على اآلليات االدخارية التقليدية التي ي8ستخدمھا األع8ضاء  ،باإلض8افة إل8ى آلي8ات الح8صول عل8ى
القروض واستخدمتھا المختلفة ،وأخيرا اآلثار المترتبة على تطبيق النموذج في مجال التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة  .تقوم
ھيئتي كير وبالن بتيسير تطبيق نموذج االدخار واإلقراض في مصر والتوسع في نشره في المناطق الريفية وفي المناطق العشوائية
ھذا النموذج بدأ عام  1991في النيجر ،وانتشر بعد ذلك في  54دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
تكونت عينة الدراسة من  50مجموعة تضم  650عضوا تم اختيارھم بطريقة ع8شوائية م8ن  8من8اطق تق8ع ف8ي  7محافظ8ات م8ن
الت8ي تطب8ق النم8وذج ف8ي م8صر  ،وق8د ك8شفت نت8ائج الدراس8ة ع8ن وج8ود آلي8ات ادخاري8ة تقليدي8ة يعتم8د عليھ8ا المبح8وثين ف8ي تنمي8ة
مدخراتھم إلى جانب اآللية الجديدة حيث تستثمر  9%من النساء الالتي لديھن مدخرات صغيرة مدخراتھن ل8دى تج8ار القري8ة  ،أم8ا
بالن8سبة للرج8ال ف8ان آلي8ة االدخ8ار التقليدي8ة الم8ستخدمة ھ8ي مكات8ب البري8د حي8ث تمث8ل  5% .ھ8ذا وق8د ح8صل  220ع8ضوا يمثل8ون
33.8%من أعضاء جمعيات االدخار واإلقراض على قروض طبق8ا للنم8وذج الم8ستحدث واس8تخدم غالبيتھ8ا ف8ي أن8شطة اس8تھالكية
ونسبة ليست بالقليلة في أنشطة إنتاجية مدرة للدخل  ، 21.8%كم8ا أوض8حت الدراس8ة م8ساھمة تل8ك الجمعي8ات ف8ي االرتق8اء بمكان8ة
المرأة سواء داخل األسرة أو في المجتمع المحلي خاصة في مجال تصور المرأة لمكانتھا االجتماعية أو نظرة اآلخرين لھا.
 (K. Prabhakar) -٤تمكين المرأة من خالل مجموعات المساعدة الذاتية دراسة حالة ).(٢٠١٠
استھدفت ھذه الدراسة التعرف على البرامج التي تقوم بھ8ا منظم8ة ) (VSBKواس8تراتيجياتھا و التع8رف عل8ى اآلث8ار المترتب8ة
على المرأة الضعيفة من دخولھا مجموعات المساعدة الذاتية ومساھمتھا في عملية اتخاذ القرار داخل األسرة أو في مجال األنشطة
الجماعية .تم جمع البيانات من خالل المقابلة مع مسئولين ) (VSBKومن خالل التقارير السنوية للمنظمة.
استھدفت ) (VSBKتشكيل  5000مجموعة مساعدة ذاتية في  550قرية في مقاطعتين بوالية اندرابراديش( جونتوروبراكسام )
ووالية اوريسا واستھدفت تمكين ھذه المجموعات من خالل العمل على زيادة وعيھن وثقتھن بأنفسھن من خ8الل تمكي8نھن اقت8صاديا
واجتماعيا  ،وقد كشفت نتائج ھذه الدراسة عن ح8دوث الكثي8ر م8ن التغيي8رات ف8ي حي8اة الن8ساء بع8د ان8ضمامھن لمجموع8ات الم8ساعدة
الذاتية التي نظمتھا )(VSBK
• بدأن النساء في المشاركة في اتخاذ القرارات داخل أسرھن مع أزواجھن
• زاد وعيھن بصحة أطفالھن
• زاد استخدامھن لوسائل تنظيم األسرة
• زيادة التحاق األطفال بالمدارس
• زاد مستوى أدائھن في الزراعة مما أدى إلى زيادة دخولھن
• تمكنت بعض المجموعات من شراء ثيران لتأجيرھا كوسيلة للنقل
• زادت مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية وذلك عن طريق مناداتھن بزيادة األجور لتحسين نوعية الحياة
• زاد مستوى ادخارھن داخل مجموعات المساعدة الذاتية
ولكن ھناك بعض السلبيات منھا :
• بعض األميات وجدن صعوبة شديدة في متابعة السجالت واإلمساك بالدفاتر
• بعض مجموعات المساعدة الذاتية لم تتمكن من االعتماد على نفسھا كامال بدون مساندة ھذه المنظمات .
 (Anuppalle,R.Reddy) -٥مجموعات المساعدة الذاتية كقوة محفزة للتمكين االقتصادي للمLرأة الريفيLة والتقليLل مLن
حدة الفقر ).(٢٠٠٨
استھدفت ھذه الدراسة التعرف على مدي مساھمة مجموعات المساعدة الذاتية في رفع مستوى معيشة المرأة الريفي8ة و تمكينھ8ا
اقتصاديا و قد قامت الدراسة بمسح ميداني ل  250000مجموعة مساعدة ذاتية بوالية اندرابراديش والبالغ عددھا  76مليون نسمة
أكثر من ثالثة أرباعھا ريفيين 90% ،من ھذه المجموعات نساء فقط أكثر من نصفھم فقيرات فقرا مدقعا.
وقد أوضحت نتائج المسح واالستبيان ألعضاء المجموعات والمقابالت والمناقشات التي أجريت م8ع م8سئولي البن8ك والمنظم8ات
الحكومية وغير الحكومية التالي :
معظم المجموعات كانت متجانسة ،تنعقد االجتماعات بشكل منتظم ،ولكن نسبة الحضور تحتاج إلى تحسن  88% ،من أع8ضاء
المجموعات حصلن على قروض من البنوك و كانت نسبة السداد ، 95%و  90 %منھن انتظمن ف8ي ال8سداد  ،تح8سنت أوض8اعھن
االقتصادية ،وزاد مستوي الدخل إلى ثالث إضعاف بناءا على نوع األنشطة المدرة للدخل  ،أنفقت الزيادة ف8ي ال8دخل عل8ى تح8سين
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التغذية لألطفال والحوام8ل والمرض8عات ووص8ول الكھرب8اء والغ8از  100% ،م8ن األطف8ال ت8م تطع8يمھم ض8د األم8راض المختلف8ة ،
85%اتبعوا قواعد تنظيم األسرة  ،زادت المشاركة السياسية وقد تم انتخاب  10000عضو من أعضاء مجموعات المساعدة الذاتية
في الھيئات المحلية عام  ، 1997حدث زيادة في مستوى الوعي في المجتمع ظھر ف8ي ص8ورة  ،تمھي8د الط8رق  ،غ8رس األش8جار ،
والمحافظة على البيئة  ،بناء مجرات لتجميع مياه األمطار )(water harvesting structuresواالس8تفادة منھ8ا  ،والمحافظ8ة عل8ى
البيئة  ،إقامة حمالت للقضاء على الجرائم االجتماعية مثل زواج األطف8ال ،اغت8صاب الن8ساء والتح8رش بھ8م  ،العن8ف ض8د الم8رأة ،
مقاومة شرب الكحوليات ،ومقاومة عادات المھور ودعم األرامل والمعوزين .
 (B. Rajamani ) -٦تمكين المرأة من خالل مجموعات المساعدة الذاتية ).( 2012
اس8تھدفت ھ8ذه الدراس8ة التع8رف عل8ى أراء الم8شاركين ف8ي مجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة عل8ى آلي8ة العم8ل ب8النموذج ف8ي منطق8ة
الدراسة ،وتحليل المھارات التي حصلن عليھا ومدى تحسن وضعھن ،استندت ھذه الدراسة عل8ى البيان8ات األولي8ة الت8ي ت8م جمعھ8ا
م8ن عين8ة تبل8غ  400مجموع8ة م8ساعدة ذاتي8ة  SHGsع8ن طري8ق الزي8ارات الميداني8ة والمقابل8ة الشخ8صية ف8ي محافظ8ة
)(Thiruvannamalaiبوالية Tamil Nadu
وقد أوضحت ھذه الدراسة أن من أھم األسباب الرئيسية التي كانت وراء انضمام أفراد العينة في مجموعات المساعدة الذاتية ھي
زي8ادة ال8دخل وتلبي8ة االحتياج8ات المالي8ة ،أم8ا ان8ضمامھم ل8سداد ق8روض قديم8ة ومتابع8ة أعم8الھم التجاري8ة والم8شاركة ف8ي األن8شطة
االجتماعي8ة ،وتمكي8نھن اجتماعي8ا ،ج8اءت ف8ي مرات8ب مت8أخرة وبن8سب ض8عيفة ،وفيم8ا يتعل8ق ب8دورة راس الم8ال بع8د ان8ضمامھن
لمجموعات المساعدة الذاتية فقد تحسن إلى حد كبير ،فقد أوضحن  160مبحوثة بنسبة  40%أن ل8ديھن م8ا يكف8ي م8ن الم8ال دائم8ا (
) 142 ،Always Goodمبحوثة بنسبة  35.5%لديھن ما يكف8ي م8ن الم8ال لفت8رة مح8دودة70 ،مبحوث8ة فق8ط ال يوج8د ف8رق معن8وي
بالنسبة لتداول المال  28, ،مبحوثة ال يوجد فرق على اإلطالق بنسبة  ، 7%أما فيما يخ8ص الم8شاركة ف8ي اتخ8اذ الق8رارات المالي8ة
فقد أوضحن  222مبحوث8ة بن8سبة  55.5%أنھ8ن يوافق8ون ب8شدة عل8ى زي8ادة م8شاركتھن ف8ي اتخ8اذ الق8رارات المالي8ة داخ8ل وخ8ارج
األسرة بعد انضمامھن لمجموعات المساعدة الذاتية  110 ،مبحوثة بنسبة  27.5%تحسن وضعھن إلى ح8د م8ا  40 ،مبحوث8ة بن8سبة
10%قلت مشاركتھن في اتخاذ القرارات المالي8ة ع8ن قب8ل ان8ضمامھن 28 ،مبحوث8ة بن8سبة  7.5%ال يوج8د أي تغيي8ر  .وق8د ح8ددت
الدراسة  21متغيرا قيست بناءا عليھم مقدار التغيرات التي حدثت ألفراد المجموعة نتيجة انضمامھن لمجموعات المساعدة الذاتية ،
وكان8ت ھ8ذه المتغي8رات ھ8ي  :ال8وعي الثق8افي  ،الثق8ة ف8ي ال8نفس ،االعتمادي8ة  ،زي8ادة ال8دخل ،الق8درة عل8ى الم8ساومة Bargaining
) ،(Powerتنمية الطفل  ،صحة أفراد األسرة  ،العمالة،فرص العمل الذاتي  ،الحصول على أھمية في أكبر في األسرة  ،الحصول
على أھمية اكبر في المجتمع،الضمان االجتماعي ،عادة االدخار ،ممارسات تنظيم األسرة  ،التعاون في العمليات االجتماعية ،زيادة
الوعي العام ،زي8ادة العالق8ات االجتماعي8ة وال8صدقات  ،تح8سن ال8صحة الشخ8صية ،تح8سن ال8وعي ال8صحي لألس8رة ،التمك8ين داخ8ل
األسرة  ،وقد قسمت إلى ثالث مستويات ،تحسن عالي  ،تحسن معتدل  ،وتحسن منخفض ،وق8د ح8صلت  324مبحوث8ة بن8سبة 81%
عل8ى م8ستوى معت8دل م8ن التح8سن  46،مبحوث8ة بن8سبة  11,5%عل8ى تح8سن ع8الي 30 ،مبحوث8ة بن8سبة  7,5%تح8سن م8نخفض ،
وبالرغم من تدني المستوى التعليمي بين فق8راء مجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة ،لع8ب ان8ضمامھن لمجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة دورا
كبيرا في تحسن وضعھن بصفة عامة.
 ( Deepti Umashankar) -٧تمكين المرأة  :تأثير المشاركة في مجموعات المساعدة الذاتية ).(2006
استھدفت ھذه الدراسة معرفة اثر المشاركة في مجموعات الم8ساعدة الذاتي8ة عل8ى تمك8ين الم8رأة م8ن حي8ث ق8درة الم8رأة عل8ى اتخ8اذ
القرارات االقتصادية داخل األسرة وزيادة نفوذھا وعالقتھا باآلخرين من خالل التفاعل االجتماعي وزيادة وعيھ8ا ومعرفتھ8ا وم8دى
مساھمتھا في األنشطة االجتماعية والمجتمعية والسياسية .طبقت ھذه الدراسة في منطقة  Mewatف8ي المنطق8ة ال8شمالية م8ن والي8ة
ھاريانا بالھند ھذه المنطقة شديدة الفقر نظرا ألنھا لھا ظروف مناخية قاسية وتعاني من التخلف االقتصادي واالجتماعي مما يت8سبب
في الفقر والجھل واألمية ،ھذه الدراسة تنظر إلى مختل8ف أبع8اد التمك8ين المادي8ة والمعرفي8ة واإلدراكي8ة والعالقاتي8ة والوص8ول إل8ى
االئتمان  .وقد استخدمت ھذه الدراسة أسلوب السرد القصصي لمجموعة من السيدات المشتركات في مجموعات المساعدة الذاتية
وكان88ت أھ88م النت88ائج أن جمي88ع المبحوث88ات ش88عرن بالثق88ة ف88ي ال88نفس وال88شجاعة وذادت ق88دراتھن القيادي88ة وم88شاركتھن ف88ي ق88ضايا
المجتمع وذاد وع8يھن ال8سياسي وم8شاركتھن ف8ي اتخ8اذ الق8رارات األس8رية ومواجھ8ة العن8ف الموج8ه إل8يھن م8ن األس8رة أو خارجھ8ا
وذادت قدراتھن التفاوضية ولباقتھن مع الناس  ،كما ذاد اھتمامھن بتعليم أبن8اءھن وتغ8ذيتھن وتح8سنت ال8صحة العام8ة لألس8رة ،كم8ا
واجھن بقوة العنف الموجه لھن من األسرة أو الزوج أو المجتمع ولكن في المقابل ذادت أعباء العمل عليھن .
 مما سبق يمكن أن نلخص أھم ما جاء في الدراسات السابقة فيما يأتي :أن مجموعات المساعدة الذاتي8ة س8اھمت ب8شكل واض8ح ف8ي معظ8م الدراس8ات ال8سابقة ف8ي ارتف8اع م8ستوي معي8شة ال8سيدات الفقي8رات
وذادت من وعيھن وثقتھن بأنفسھن ،و معدل مشاركتھن في اتخاذ القرارات داخل أسرھن  ،و قدرتھن االدخارية وسھولة وصولھن
إلى القروض مما أدى إلى تمكينھن اقتصاديا  ،كما ذاد وعيھن بكثير من القضايا االجتماعية مثل المساواة بين الجنسين وع8دم عمال8ة
األطفال واختالف قواعد الطعام والتي تعطي األولوية لل8ذكور ،واالھتم8ام بتغذي8ة األطف8ال نتيج8ة ارتف8اع م8ستوى المعي8شة  ،وتح8سن
الوض88ع ال88صحي لجمي88ع أف88راد األس88رة وخ88صوصا المرض 8عات والحوام88ل  ،كم88ا ت88أثر مع88دل االلتح88اق ب88التعليم ،وتح88سن المراف88ق
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بالمنازل ،أما فيما يخص بالمشاركة المجتمعية فقد وجد أن معظم مجموعات المساعدة الذاتي8ة ش8اركن ف8ي مجتمع8اتھن بم8ساھمتھن
في محو األمية ،وتحسين الطرق ،وتنظيف القرية ومحاولة وقف بيع الكحوليات،و مكافحة نظام المھور
أم88ا بالن88سبة للم88شاركة ال88سياسية فق88د اتفق88ت جمي88ع الدراس88ات أن ان88دماج األف88راد داخ88ل مجموع88ات العم88ل الذاتي88ة يعم88ل عل88ى زي88ادة
المشاركة السياسية بشكل ملحوظ وقد تحسن الوضع العام لغالبية أفراد مجموعات المساعدات الذاتية .
ثالثا -الطريقة البحثية وإجرائتھا:
اشتملت الطريقة البحثية علي استعراض كل من -١عينة الدراس8ة -٢ ،المف8اھيم اإلجرائي8ة  -٣جم8ع البيان8ات  -٤ ،معالج8ة البيان8ات
وتحليلھا.
 -١عينة الدراسة:
تحددت آلية اخذ عينة البحث ،بما يسمح بتمثيل مفردات العينة علي نحو يفي بأھداف البحث من جھة ،ويف8ي باش8تراطات المعاين8ة
العلمية من جھة أخري ،لذا فقد اعتمد علي البيانات الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر عام  ٢٠١٠وأيضا تقرير التنمية البشرية
الخاص بمحافظة الفيوم  ،والذي بموجبه اتيح تحديد المجاالت البحثي8ة ال8ثالث )الجغراف8ي ،الب8شري ،والزمن8ي( .وفيم8ا يل8ي ع8رض
إلجراءات المعاينة:
أ -المجال الجغرافي
أجري البحث في محافظة الفيوم باعتبارھا من أكثر المحافظات فقرا علي مستوي دليل التنمية البشرية  ٢٠١٠والذي بل8غ ٠.٦٩٩
 ،وبنفس المعيار تم تحدي8د مرك8ز إط8سا عل8ي م8ستوي دلي8ل التنمي8ة الب8شرية للمحافظ8ات  ٢٠٠٣وال8ذي بل8غ  ،٠.٥٨٤وق8د ت8م تحدي8د
قريتين من أكثر القرى فقرا علي م8ستوي المرك8ز وھم8ا قري8ة الجع8افرة  ،٠.٥٩٨وقري8ة الح8سينية ).٠.٥٤٦تقري8ر التنمي8ة الب8شرية
لمصر)،(٢٠١٠،تقرير التنمية البشرية لمحافظة الفيوم(٢٠٠٣،
ب -المجال البشرى
لتحديد وحدات المعاينة يمكن القول بان وحدات المعاينة في ھذا البحث تنقسم إلى قسمين ھما:
 -٢الوحدة المنظمية.

 -١الوحدة البشرية.
 -١الوحدة البشرية:

جمعت البيانات من خالل المناقشات الجماعية  group discussionوالتي تعتبر مقابلة جماعية لمجموعة مح8ددة م8ن المبحوث8ات
يتراوح عددھن من ) ٦ـ  (٨من ال8سيدات األكث8ر فق8ر الالت8ي اج8تمعن ف8ي مك8ان مع8روف ي8سھل الوص8ول إلي8ه ،ويت8وافر ب8ه وس8ائل
الراح8ة ال8ضرورية والمناس8بة إلج8راء المناق8شة ،وھ8ؤالء ال8سيدات ت8م اختي8ارھن وفق8ا ل8شروط معين8ة وھ8ي ) س8يدات فقي8رات ،نف8س
المستوى المعيشي ،نفس الطبقة االجتماعية( ،بتلك القريتين
وعل88ى ھ88ذا األس88اس ت88م تنفي88ذ  ٦حلق88ات ناق88شية بك88ل قري88ة باجم88الى ١٢حلق88ة ناق88شية وب88ذلك بل88غ إجم88الي ع88دد المبحوث88ات  ٩٦س88يدة
بالقريتين مجال البحث )الجدول رقم .(٢
جدول رقم ) (٢يوضح توزيع عينة السيدات علي الحلقات النقاشية
المحافظة

المركز

الفيوم

إطسا

القري

عدد السيدات لكل
حلقة نقاشية

عدد الحلقات
النقاشية

االجمالي

الجعافرة

٨

٦

٤٨

الحسنية

٨

٦

٤٨

إجمالي عدد السيدات

٩٦

 الوحدة المنظمية:تم اختيار  ٤منظمات من المنظمات العاملة علي مستوي الجمھورية والتي ترتكز جھودھا التنموية داخل الريف الم8صري ب8صفة
خاصة وھي منظمة كير الدولية باعتبارھا منظمة دولية تعمل في مصر ،و منظمت8ين محليت8ين لھ8م توج8ه فاع8ل ف8ي المجتم8ع وھ8ي )
١٢

الھيئة اإلنجيلية للخدمات االجتماعية ،مؤسسة مصر الخير( ،وأخي8را المجل8س الق8ومي للم8رآة باعتب8اره الجھ8ة المعني8ة برص8د حرك8ة
تطور المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ج -المجال الزمني
تم جمع البيانات خالل الفترة من  ٢٥فبراير إلي  ١٧مارس .٢٠١٣
 -٢التعريفات اإلجرائية وقياس المتغيرات :
أ -البيانات الشخصية المبحوثات:
    
 السن :وقد تم قياسه   الحالة الزواجية :وقد تم قياسه بحالتھا الزواجية الحالية. -التعليم :وقد تم قياسه  

     .

 العمل :وقد تم قياسه إذا كانت تعمل أو ال تعمل . المھارات :وقد تم قياسه إذا كانت لديھا مھارة أم ال .ب -المتغيرات الخاصة بديناميات العمل الجماعي الداخلية والخارجية
 دافعية المشاركة  :وقد تم قياسه من خالل المناقشات التي توضح مدي إظھار االستعداد التام علي المبادأة للمشاركة الجماعية االتصال الجيد :وقد تم قياسه من خالل المناقشات التي توضح القدرة علي التواصل بين أفراد المجموعة العمل بعم8ل تجمي8ع لك8ل ٥سيدات األكثر تواصل وقرب من بعضھن متقاربين يكون مجموعه او فريق ويخترن لھن رئيس لمجموعتھن.
 التوحد مع الفكرة :وقد تم قياسه من خالل المناقشات التي توضح مدي االقتناع التام بفكرة العمل الجماعي . احترام الرأي والرأي األخر :وقد تم قياسه من خالل المناقشات التي توضح االمتثال للرأي الجماعي م8ع االتف8اق علي8ه م8ن خ8اللتشكيل الفرق كما وضح سابقا وإنھن التزمن بالرأي المتفق عليه مع رئيس المجموعة او الفريق.
 ضغط األسرة :وقد تم قياسه من خالل المناق8شات الت8ي توض8ح ممانع8ة اح8د أف8راد األس8رة مث8ل األب أو األم أو ال8زوج ف8ي فك8رةعمل المرأة بشكل عام وفكرة العمل الجمعي بشكل خاص .
 ضغط المجتمع :وقد تم قياسه من خالل المناقشات التي توضح مدى وج8ود ع8ائق م8ن التقالي8د أوالع8ادات تمن8ع فك8رة عم8ل الم8رأةعموما وفكرة العمل الجمعي بشكل خاص  ).لويس. (١٩٨٩،
 -٣جمع البيانات:
شارك في جمع البيانات في كل مجموعة من الحلقات النقاشية فريق من ثالثة باحثين من معھد بح8وث اإلرش8اد الزراع8ي والتنمي8ة
الريفية أحدھم رئيسا يدير المناقشة ،وأثنين لتدوين استجابات المجموعة خالل المناقشة احدھم كتابة واألخر ت8سجيل في8ديو  ،عل8ى أن
يتم تسجيل االستجابات عقب طرح كل سؤال فى الدليل المعد سلفا ،لضمان دقة التسجيل ،وقد تم تحديد زمن المناق8شة بم8ا ال يتج8اوز
الساعتين لكل حلقة نقاشية.
 -٤معالجة البيانات وتحليلھا:
تم تحليل البيانات وصفياً والذي أعتمد علي المراجعة اليومية للمعلومات الت8ي ت8م الح8صول عليھ8ا وتلخي8صھا وت8صنيفھا واس8تنباط
حصيلتھا للوصول إلي الھدف الذي يسعى إليه البحث ،حيث أنه بعد االنتھاء من الحلقة النقاشية تم مراجعة استجابات المبحوثات ،ث8م
تفريغ االستجابات لكل بند من البنود الرئيسية بدليل المناقشة في صورة تكرارات واستخدم العرض الجدولي وذلك للحلق8ات النقاش8ية
بالقريتين .

١٣

رابعا -نتائج البحث الميدانية:
فيما يلي عرض نتائج البحث الميداني
 -١فيمLا يتعلLق بالنتLائج الخاصLة بالھLدف األول ) وھLو التعLرف علLي أراء عينLة مLن الLسيدات الفقيLرات لLديناميات العمLل الجمعLLي
للمشروعات الصغيرة(.
قبل إلقاء الضوء علي نتائج البحث الميداني يستوجب األمر عرض خصائص عينة البحث في ضوء المتغيرات الشخصية ألف8راد
العينة والتي يوضحھا الجدول رقم ) (٣والتي تضمنتھا الحلقات النقاشية.
أوضحت نتائج تفريغ الحلقات النقاشية الخاصة بالبيانات الشخصية للسيدات أن متوس8ط العم8ر للمبحوث8ات بل8غ  ٣٥س8نة ف8ي ح8ين أن
المنوال لبقية المتغيرات قد بلغ  ٩١للمتزوجات ٨٨ ،لالميات ٩٤ ،ربات منزل ٧٦ ،ليس ل8ديھن مھ8ارة يدوي8ة حي8ث يوض8ح الج8دول
النسب المئوية لھن قرين كل متغير.
جدول رقم ) (٣يوضح متوسط ومنوال البيانات الشخصية للسيدات عينة الدراسة ن=  ٩٦سيدة
المتغير

العمر

الحالة الزواجية

الحالة التعليمية

نوع العمل

المھارات اليدوية

المتوسط /المنوال

٣٥

متزوجات

أميات

ربة منزل

ليس لديھا مھارة
يدوية

العدد

-

٩١

٨٨

٩٤

٧٦

%

-

%٩٤.٧

%٩١.٦

%٩٧.٩

%٧٩.٢
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فيما يتعلق بالھدف األول والخاص بديناميات العمل الجمعي لدي الريفيات أوضحت نتائج الحلق8ات النقاش8ية تب8اين دينامي8ات العم8ل
الجماعي للريفيات ،حيث يوضح الجدول رقم ) (٤مدي توافر ھذه الديناميات )تكرارا ونسبة( لدي الريفيات عينة الدراسة.
جدول رقم) (٤يوضح ديناميات العمل الجماعي الداخلية والخارجية
ديناميات
العمل
الجمعي
الدافعية
للمشاركة
االتصال
الجيد
التوحد مع
الفكرة
احترام
الرأي
ضغط
األسرة
ضغط
المجتمع

متوسط

مرتفع

مجموع

منخفض

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

٥

٥.٢

٩١

٩٤.٨

٠

-

٩٦

١٠٠

١٠

١٠.٤

٦٩

٧١.٩

١٧

١٧.٧

٩٦

١٠٠

١٠

١٠.٤

٨١

٨٤.٤

٥

٥.٢

٩٦

١٠٠

١٢

١٢.٥

٨٤

٨٧.٥

٠

-

٩٦

١٠٠

١٨

١٨.٨

٣٠

٣١.٣

٤٨

٥٠

٩٦

١٠٠

٤٣

٤٤.٨

٥

٥.٢

٤٨

٥٠

٩٦

١٠٠
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١٤

حيث ت8شير النت8ائج إل8ي أن غالبي8ة عين8ة البح8ث تت8صف دينامي8ات العم8ل الجم8اعي الداخلي8ة ل8ديھن بالمتوس8ط والمتمثل8ة ف8ي )دافعي8ة
المشاركة ،االتصال الجيد ،التوحد مع الفكرة ،احترام الرأي والرأي األخر( بنسب بلغت )(%٨٧.٥، %٨٤.٤ ، %٧١.٩ ،%٩٤.٨
لكل منھا علي الترتيب ،بينما اتصف النصف بانخفاض تأثير ديناميات العمل الجمعي الخارجي عليھن والمتمثل في ض8غط األس8رة،
وضغط المجتمع الخارجي بنسبة بلغت ) (%٥٠لكل منھا.
ويعني مما سبق أن عينة البحث تتصف بقبولھا المتوسط للفكرة في ضوء عناصر ديناميات العمل الجمعي وھ8و أم8ر يمك8ن أن يبن8ي
عليه برامج تدريبي8ة لتفعي8ل ھ8ذه ال8ديناميات ب8شكل اكب8ر يمك8ن مع8ه تبن8ي م8شروعات اقت8صادية ص8غيرة تح8ت مظل8ة العم8ل الجمع8ي
والمسئولية الجماعية المشتركة.
 -٢فيما يتعلق بالھدف الثاني والمتضمن التعرف علي أراء بعض قيادات منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الريفية في
إمكانية تطبيق نموذج مجموعات المساعدة الذاتية
توضح نت8ائج اللق8اءات المتعمق8ة م8ع بع8ض قي8ادات منظم8ات المجتم8ع المخت8ارة لعين8ة البح8ث الج8دول رق8م ) (٥بع8دم معرف8ة آلي8ات
النموذج ،مع إمكانية تطبيقه بعد التدريب  ،وان المشاكل التي قد تعيق تطبيق8ه ھ8ي األمي8ة ،وال8سياسية العام8ة ،وثقاف8ة المجتم8ع ،وھ8و
أمر يحتاج إلي ضرورة نشر ثقافة العمل الجمعي بين الريفيين من جھة وتدريب كوادر المنظمات العاملة في مجال التنمي8ة م8ن جھ8ة
أخري.
جدول رقم ) (٥يوضح أھم نتائج اللقاءات المتعمقة مع بعض قيادات منظمات المجتمع المختارة لعينة البحث
ھيئة كير الدولية

الھيئة اإلنجيلية للخدمات
االجتماعية

مؤسسة مصر الخير

المجلس القومي للمرآة

المعرفة بفكرة النموذج

معرفة جزئية

ال يعرف

ال يعرف

ال يعرف

إمكانية التطبيق

يمكن

ال يمكن

يمكن

يمكن

مشاكل التطبيق

األمية  ،السياسة العامة

ثقافة المجتمع،التدريب

ثقافة المجتمع تجاه العمل
الجماعي

ثقافة المجتمع تجاه العمل
الجماعي ،السياسة العامة

حل المشاكل

تدريب وتبني الدولة لسياسة عامة
للعمل الجماعي

تدريب وتبني الدولة لسياسة
عامة للعمل الجماعي

تدريب وتبني الدولة لسياسة
عامة للعمل الجماعي

تدريب وتبني الدولة لسياسة
عامة للعمل الجماعي

المصدر:عينة البحث

وفي ضوء اللقاءات المتعمقة مع المنظمات عينة البحث أمكن استخالص مايلي:
 ان منظمة كير تطبق نموذج مجموعات االدخار واإلقراض)  (VSLAوھذا النموذج يتشابه مع نموذج مجموعات المساعدةالذاتية في جزء االدخار فقط ،ھذا النموذج يطبق بالفعل في محافظات المنيا والفيوم وسوھاج مما قد يساعدھم في تبني فكرة
مجموعات المساعدة الذاتية في تنفيذ أھداف الھيئة في التنمية الريفية والتقليل من حدة الفقر.
 كما وجد أيضا أن مؤسسة مصر الخير بصدد القيام بمشروع تربية عجول بالتعاون مع احد البنوك بفكرة القرض الحسن علي أنيكون المقترضين مجموعة من األفراد يعملون معا.
 أن الھيئة اإلنجيلية تعمل بنظام القروض للمجموعات كضمان ائتماني فقط ولكن تعمل كل سيدة في مشروعھا اإلنتاجي بمفردھاإال إذا كان ھناك بعض األقارب يعملون معا في مشروع واحد يمتلكونه وكان ال يزيد عددھم عن  ٣أفراد.
 يقوم المجلس القومي للمرأة بالتدريب وإعطاء القروض للسيدات كأفراد ،حيث ابدي مدي قبوله بأھمية فكرة مجموعات المساعدةالذاتية حيث يري انه االتجاه األمثل في تمكين وتنمية المرأة.
 -٣وفيما يتعلق بنتائج الھدف الثالث وھو التعرف علي معوقات العمل الجمعي من وجھة نظر عينتي الدراسة:
أوضحت نتائج الحلقات النقاشية أن ھناك  ٣معوقات رئيسية من وجھة نظر عينة البحث وھو ما يوضحه الجدول التالي رقم )(٦

١٥

جدول رقم ) (٦يوضح معوقات العمل الجماعي بالنسبة للحلقات النقاشية من وجه نظر عينة البحث
المشكالت

العدد

%

الترتيب

 -اإلمكانيات المادية والمالية

٩٠

٩٣.٨

١

 وجود بعض التقاليد المعوقة لعملالمرآة

٤٨

٥٠

٣

 -تسويق المنتج

٧٦

٧٩.٢

٢
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حيث تشير نتائج الجدول أن معوق اإلمكانيات المادية والمالية تحتل المرتبة األولي بين المعوقات الثالث ويليه التدريب ،ث8م الع8ادات
والتقاليد ،حيث بلغت النسب المئوية لھذه المعوقات  %٥٠ ، %٧٩.٢ ، % ٩٣.٨لكل منھا على الترتيب.
 أما فيما يتعلق بمعوقات تطبيق ھذا النموذج من وجھة نظر المنظمات أوضحت نتائج اللقاءات:انه ال يمكن تطبيق مثل ھذا النموذج بسھولة وانه يحت8اج لجھ8ود منظم8ة ومكثف8ة إلحي8اء روح العم8ل الجم8اعي ف8ي الثقاف8ة الم8صرية
م8ع إج8راء بع8ض التع8ديالت عل8ي ال88سياسات والق8وانين االئتماني8ة للدول8ة ف8ي إعط8اء الق88روض الجماعي8ة للت8شجيع عل8ي فك8رة عم88ل
مشروعات جماعية.
-

مقترحات البحث

في ضوء نتائج البحث الميدانية يمكن استخالص ما يلي
 -١أن نشر ثقافة العمل الجماعي لدي المرأة الريفي8ة والفئ8ات الم8ستھدفة م8ن إقام8ة الم8شروعات ال8صغيرة يع8د ض8رورة ملح8ة ويق8ع
عبؤه علي كل من الجامعات ،وجھات اإلقراض ،ووزارة التضامن متمثلة في الجمعيات األھلية .
-٢ضرورة تشجيع عمل مشروعات جماعية تعتمد علي الميزة النسبية للقرى وھو ما تستھدفه استراتيجية وزارة الزراعة . ٢٠٣٠
 -٣ضرورة بناء السياسة االئتمانية للبنوك وجھات التموي8ل عل8ي التموي8ل الجم8اعي باعتب8اره آلي8ة جي8دة لج8ذب الجماع8ات المھم8شة،
وتعميق التكافل االجتماعي فيما بينھا.
 -٤االھتمام بنشر ثقافة العمل الجماعي عن طريق التدريب في مجال الم8شروعات ال8صغيرة ل8دي الجھ8ات الممول8ة لھ8ا ك8البنوك ،أو
المؤسسات الدولية واألھلية ،أو الصندوق االجتماعي للتنمية  ،واإلرشاد والتوجيه والتدريب والتعليم غير الرسمي .
 -٥أن المؤسسات األھلية والدولية التي وقعت في نطاق البحث تطب8ق ف8ي بع8ض م8شروعاتھا نم8وذج البح8ث  SHGsب8شكل جزئ8ي،
وھو أمر يمكن أن تبني عليه تفعيل نموذج البحث عن طريقھا باعتباره آلية جيدة للتطبيق ولخدمة أھدافھا التنموية.
 -٦القيام بإنشاء أماكن خاصة بتسويق منتجات المشروعات الصغيرة القائمة بمجموعات المساعدة الذاتي8ة لت8شجيع ھ8ذه المجموع8ات
على االستمرار والتوسع فيھا .
 -٧تشجيع محو األمية للفئات المستھدفة من تطبيق نموذج مجموع8ات الم8ساعدة الذاتي8ة لم8ساعدتھم ف8ي فھ8م وتطبي8ق العم8ل الجمع8ي
بكفاءة عالية .
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Abstract
This study aimed to identify the opinion of both poor ladies women sample and some leaders of
civil society organizations in the possibility of applying the model of self-help groups (SHG), and
finally to identify work group obstacles through sample research.
To achieve these research goals we chaise Fayom governorate, which selected because is one of
the poorest govern on the human development index for Egypt 2010, and with the same mechanism
selected two villages.
Data were collected by using group disscation method, 6 meeting groups disscation for each
village, the sample was 96 poor ladies and 4 republic organization working particularly in
countryside, date governed during the period from January to February 2013, data analyzed by
tabular numbers, frequencies and percentages.
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The most important results were:
- group dissction research sample had medium response to this idea ( group working dynamic ), so
we can built on training to activate these skills and adopted micro-economic projects.
- there were 3 major obstacles from the research sample point of view, first lack of physical and
financial occupies, second marketing, third customs traditions then percentages of there constraints
93.8%, 79.2%, 50%.
- the results of the organizational meetings showed that this model cannot he applied easily, but
needs great efforts to realize teamwork experience in Egyptian culture with same modifications on
state credit policies and laws to encourage this idea.
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