
  باللغة العربیة بیانات البحث المنشور

  اسهامات الجمعیات األهلیة فى برامج التمویل الصغیر  البحث العلمي عنوان
  الباحث بیانات

  
قسم التنمیة  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -د. خلیل عبد المقصود عبد الحمید         جامعة الفیوم

  مصر – kha00@fayoum.edu.eg  kha271@yahoo.comوالتخطیط . 
الفقر  من خالل  فى الفترة األخیرة اهتمت المنظمات الدولیة ومؤسسات التنمیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة بقضیة  الملخص

میة ولتتیسر خدمات ألاالفئات المجتمعیة حیث تضعف الحالة المادیة وتنتشر التركیز على رفع األثر السلبى للفقر عن األفراد و 
ویتم ذلك من خالل تحقیق التنمیة االقتصادیة  واالجتماعیة .ومن الحلول المطروحة  التعلیم والصحة وینعدم االهتمام بالبیئة 

الصغیر) لقد أثبتت التجارب األولى للتمویل فى هذا الصدد تقدیم القروض متناهیة الصغر أو ما اتفق على تسمیته (التمویل 
الصغیر والتى جرت فى سبعینیات  القرن العشرین  إن الفقراء الذین یتم إقراضهم بدون ضمانات یسددون القروض ویعیدون 

%من الحاالت. ومن هنا فقد تحددت مشكلة الدراسة فى التعرف ٩٨االقتراض مرات عدیدة بنسبة سداد تصل إلى أكثر من 
الفقر وتحسین األحوال المعیشیة  حدة فى التخفیف من وفاعلیتها برامج التمویل الصغیر اسهامات الجمعیات األهلیة فى على

  للفقراء فى محافظة الفیوم .
 - أهدف الدراسة :

 التعرف على الفوائد التى عادت على المستفید ین نتیجة الحصول على القروض . - ١

 التعرف على الصعوبات التى تواجه المستفیدین من برامج التمویل الصغیر . - ٢

 التوصل الى مقترحات تفید فى زیادة فاعلیة برامج التمویل الصغیر . - ٣

 التعرف علىالبرامج التدریبیة التى تقدمها الجمعیة للمستفیدین . - ٤

  -تساؤالت الدراسة :
  الصغیر فى التخفیف من الفقر؟ ما دور برامج التمویل  التساؤل الرئیسى االول :
  ما دور الجمعیات االهلیة فى برامج التمویل الصغیر؟ التساؤل الرئیسى الثانى :

  تعد الدراسة من الدراسات الوصفیة التحلیلیة. -نوع الدراسة:
  منهج المسح االجتماعى بالعینة. المنهج المستخدم:



  

  یدات من برنامج التمویل الصغیر.استمارة مقابلة للمستفیدین والمستف أدوات الدراسة :
  نتائج الدراسة

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عدة فوائد قد عادت على المستفیدین نتیجة حصولهم على -التساؤل الرئیسى األول : 
  قروض التمویل الصغیر ، وأهمها زیادة الدخل المادى لهم . 

  فى برامج التمویل الصغیر ؟  نتائج التساؤل الرئیسى الثانى :ما دور الجمعیات األهلیة
تقدم الجمعیة قروضًا للمستفیدین، كما أن غالبیة المشروعات المقامة عبارة عن مشروعات بیئیة مرتبطة بالخامات والموارد 

البیئیة ؛كذلك فقد اتضح أن الجمعیة تقوم بحمالت للتوعیة ببرنامج التمویل الصغیر من خالل االتصاالت الشخصیة واألقارب 
  صدقاء . واأل

   -  الجمعیات األهلیة  - التمویل الصغیر  الكلمات المفتاحیة
  مجلة كلیة التربیة جامعة األزھر  اسم المجلة او جھة النشر

  ٢٠٠٣  تاريخ النشر


