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 الملخص والتوصیات

تولى الدولة بكافة أجھزتھا ومؤسساتھا اھتماما خاصة بالمشروعات الصغیرة نظرا المكانیة مساھمتھا فى حل 
ر ، وبالرغم من أھمیة تلك المشروعات مشكلة البطالة والتى تعتبر من أھم التحدیات التى تواجھ  التنمیة البشریة فى مص

إال أنھا تواجھ العدید من المعوقات التمویلیة والتدریبیة والتسویقیة واإلداریة ، وتعد الصناعات القائمة على منتجات 
النحیل إحدى تلك المشروعات وتعتبر محافظة الفیوم من المحافظات ذات المیزة النسبیة فى صناعات منتجات النخیل 

المنطلق ، فقد أجریت تلك الدراسة للتعرف على اقتصادیات صناعة منتجات النخیل والتعرف على الدور  ومن ھذا
.فى تنمیتھا وأھم المعوقات التى تواجھھا  اإلرشادي  

وقد استھدفت الدراسة التعرف على الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة للمبحوثین ودراسة ھیكل التكالیف  
فى تنمیتھا  الزراعيعات البیئیة القائمة على منتجات النخیل وكذلك التعرف على دور اإلرشاد لبعض الصنا واإلیرادات

باإلضافة إلى التعرف على أھم المشكالت التى تواجھ المبحوثین فى إنتاج وتسویق المنتجات محل الدراسة ومقترحاتھم 
.لحلھا  

ائمة على مخلفات النخیل ، واختیرت مراكز وقد أجریت الدراسة بمحافظة الفیوم حیث تشتھر بالصناعات الق 
قریة العجمیین من  واختیرتابشواى وسنورس والفیوم ذات الشھرة فى صناعات األقفاص والخوص والحبال والمزابل 

مركز ابشواى ، وقریتى ترسا والكعابى من مركز سنورس واالعالم من مركز الفیوم واختیرت عینة عمدیة من العاملین 
عامل وعاملة تم اختیارھم بطریقة عشوائیة وتم جمع بیانات الدراسة من خالل المقابلة  ١٠٠عددھا  بتلك الصناعات

 االقتصاديالشخصیة باستخدام استمارة استبیان تم تصمیمھا لتحقیق أھداف الدراسة واستخدمت أسالیب التحلیل 
.الوصفى لتحلیل البیانات  واإلحصائي  

من % ٨٦ھم صغار أو متوسطى السن وان %) ٩٢(بحوثین والمبحوثات وتوضح نتائج الدراسة أن معظم الم 
ام وان نسبة األمیة بلغت عشكل بالمبحوثین لدیھم أسر متوسطة أو كبیرة العدد وان ھناك تدنى فى المستوى التعلیمى 

رنة للرجال كما أتضح انخفاض مستوى الطموح للنساء مقا% ٧٦.٧بین النساء من المبحوثات مقارنة بـ % ٩٢.٩
.بالرجال  

من % ٧٣واألجداد حیث ذكر ذلك  اآلباءأن تلك األنشطة متوارثة عن أتضح وفیما یتعلق بأنشطة المشروع ،  
من المبحوثین  إجماعمن المبحوثین ذلك ، كما كان ھناك شبھ % ٧٧المبحوثین وأن أغلبھا تمویل ذاتى حیث ذكر 

.عدم تلقیھم أى نوع من أنواع التدریبوالمبحوثات على عدم قیامھم بتطویر منتجاتھم نظرا ل  
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، أوضحت النتائج أن متوسط صافى العائد للمنشأة فى األسبوع من صناعة  االقتصاديوفیما یتعلق بالجانب  
جنیھا ، أما  ١٤٥وان القیمة المضافة بلغت  ١.١٢الى التكالیف  اإلیراداتجنیھا وبلغت نسبة  ١٣٠.٥٥األقفاص بلغت 

جنیھا ، كما بلغت نسبة  ٨٥.٧٠ابل ، تبین أن متوسط صافى العائد للمنشأة فى األسبوع بلغ بالنسبة لصناعة المز
أن القیمة المضافة بلغت حوالى  أتضحوھى نسبة مرتفعة تدل على أربحیة الصناعة ، كما  ١.٦٨إلى التكالیف  اإلیرادات
جنیھا ، كما بلغت  ٢.٥بلغت ) اللیف(ال جنیھا وان متوسط صافى العائد للمنشأة فى األسبوع من صناعة الحب ٨٥.٦٩

أما بالنسبة لصناعة السعف فقد بلغ  ،جنیھا ٢.٥وان القیمة المضافة بلغت   ١.٠٨إلى التكالیف نحو  اإلیراداتنسبة 
كما أن القیمة المضافة  ١.٦٤جنیھا  كما بلغت نسبة اإلیرادات إلى التكالیف  ٢٧صافى العائد  للمنشأة فى األسبوع نحو 

وفیما یتعلق بدور اإلرشاد فى تطویر المشروع ، فقد أكدت النتائج عدم معرفة غالبیة المبحوثین . جنیھا ٢٧ت حوالى كان
لمعلوماتھم ھو  األساسيباإلرشاد الزراعى كما أجمعوا على عدم قیامھ بتقدیم أى خدمات لھم وأن المصدر %) ٨٥(

كالت التى تواجھ تلك الصناعات محل الدراسة فى موسمیة توفر الخبرة الشخصیة واألصدقاء والجیران وتمثلت أھم المش
.المادة الخام، وتقلب أسعارھا ، وقلة منافذ التسویق لمنتجاتھا   

 

 التوصیات البحثیة 

:بناء على النتائج البحثیة فانھ یمكن التوصیة بالتالى    

لمتخصصة فى ھذا المجال بشروط توفیر مصادر التمویل الالزمة للصناعات محل الدراسة من خالل األجھزة ا - ١
  .میسرة 

تشجیع أتشاء روابط تعاونیة بین منتجى تلك الصناعات لتسھیل حصولھم على المادة الخام وكذلك تحسین تسویق  - ٢
  .منتجاتھم 

توجیھ رسالة لجھاز اإلرشاد الزراعى لالھتمام بفئة العاملین والعامالت فى الصناعات محل الدراسة وتوفیر  - ٣
م لھم كل فى مجال عملھ مع استخدام الطرق اإلرشادیة التى تتالئم مع طبیعة الخصائص المیزة لھم التدریب الالز

  .األمر الذى یمكن أن یساھم فى تحسین منتجاتھم 
 


