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 ملخص الدراسة:

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء علي اآلثار 

املرتتبة علي نسق القيم احلريف وانعكاساتها علي 

املشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت، وقد 

 0.05نوية جاءت النتائج لتثبت أنه عند مستوي مع

وجود عالقة ارتباط وتأثري من نسق القيم احلريف علي 

املشروعات الصغرية واملتوسطة، وذلك حيث أوضحت 

الدراسة وجود تلك العالقة وذلك التأثري بني 

التنشئة االجتماعية وجمتمع الورشة وبني تشكيل 

شخصية احلريف، كما توجد عالقة ارتباط وتأثري بني 

 منط اإلدارة املتبع بالوحدة ضعف تعليم احلريف وبني

احلرفية، كما بينت الدراسة وجود ارتباط وحتقق 

وذلك بني  0.05التأثري عند نفس مستوي املعنوية 

ثقافة احلريف وبني تنمية وتطوير الوحدة احلرفية، 

اتضح أيضًا وجود ارتباط وتأثري بني العالقات 

االجتماعية بالوحدة احلرفية وبني كفاءة العمل 

نتاج، بينت الدراسة أيضًا وجود عالقة ارتباط واإل

وتأثري بني شخصية احلريف وبني منط العالقة 

 مبجتمع الوحدة احلرفية والبيئة احمليطة. 

وقد اقرتحت الدراسة ضرورة توفري برامج تدريبية 

لتنمية القيم واالجتاهات اإلجيابية لدي القطاع 

يف احلريف ورفع الوعي احلريف من خالل املشاركة 

الندوات واملؤمترات فضاًل عن ضرورة توفري نظم عادلة 

وحمفزة لألجور واحلوافز بهذا القطاع، وتوجيه 

الدراسات واألحباث علي اجلوانب االجتماعية للقطاع 

احلريف باإلضافة إىل ضرورة تبسيط اإلجراءات وتيسري 

العالقة بني اجلهات الرقابية واإلشرافية وبني القطاع 

 احلريف. 
 

 كلمات الدالة: ال

املفردة احلرفية: هي الورشة أو املشروع الصغري أو 

 املتوسط.

احلريف: هو العامل باملشروع الصغري أو املتوسط والذي 

يبدأ بكونه أجري ثم يصبح عامل ويتدرج هذا العامل 

وبعد اكتسابه اخلربة ليكون فين ) حريف متمرس ( ثم 

حدة وهو يصبح مراقب عمال وهو كبري العاملني بالو

الذي يعتمد عليه صاحب العمل متامًا يف تسيري أمور 

الوحدة احلرفية، وقـد يستقل مبرور الزمن ليفتح 

 لنفسه وحدة حرفية ) مشروع صغري أو متوسط (.

نسق القيم: هو عبارة عن منوذج منظم ومتكامل من 

الرؤى واملفاهيم الدينامية الصرحية أو الضمنية، 

اعيًا، ويؤثر يف اختيار وحيدد ما هو مقبول اجتم

األهداف واألساليب والوسائل املستخدمة لتنفيذها، 

وتتجسد مظاهره يف اجتاهات األفراد واجلماعات 

وأمناطهم السلوكية وقيمهم وعاداتهم ومعتقداتهم 

ومجاعاتهم املرجعية، ويرتبط بتبعية مكونات البناء 

االجتماعي، يؤثر فيها ويتأثر بها، وبالتالي ينظم 

ك األفراد، وهذا يسمي بنسق القيم الذي خيتلف سلو

 من جمتمع آلخر وقد يكون من مجاعة ألخرى.

 

 
 

 نسق القيم الحريف وأثره ىلع املشروعات الصغيرة واملتوسطة
 بدولة الكويت

Craftsmanship value pattern and its impact on small and medium enterprises in 

the State of Kuwait 

 



 

Abstract  

The study aimed to shed light on the 

effects of the literal value system and its 

repercussions on small and medium 

enterprises in the State of Kuwait, and 

the results came to prove that at a 

significance level 0.05 the existence of a 

correlation relationship and the effect of 

the literal value system on small and 

medium enterprises, as the study showed 

the existence of that relationship and that 

effect Between the social upbringing 

and the workshop community and the 

formation of the craftsman’s 

personality, there is also a correlation 

and influence between the weakness of 

the craftsman’s education and the 

management style followed by the craft 

unit. The study also showed the 

existence of a correlation and the effect 

achieved at the same level of 

significance 0.05 between the 

craftsman’s culture and the development 

and development of the craft unit. The 

existence of a correlation and influence 

between the social relations with the 

craft unit and the efficiency of work and 

production. The study also showed the 

existence of a relationship and influence 

between the character of the craftsman 

and the relationship pattern with the 

community of the craft unit and the 

surrounding environment. 

     The study suggested the necessity to 

provide training programs to develop 

positive values and trends in the craft 

sector and raise craft awareness through 

participation in seminars and 

conferences as well as the necessity to 

provide fair and incentive systems for 

wages and incentives in this sector, and 

to direct studies and research on the 

social aspects of the craft sector in 

addition to the necessity to simplify 

procedures and facilitate the relationship 

Between supervisory and supervisory 

authorities and the craft sector. 

Key words:  

The literal word: it is the workshop or the small 

or medium project  

Craftsman: He is a worker in a small or 

medium project, who begins as a boy, 

then becomes a worker, and after 

gaining experience, this worker 

gradually becomes a commandant, who 

is the chief worker of the unit, and he is 

the one on whom the business owner 

depends completely in running the 

affairs of the craft unit, and may resign 

over time to open a unit for himself 

Handcraft (small or medium project). 

The value system:  It is an organized and 

integrated model of explicit or implicit 

worldly visions and concepts, and 

determines what is socially acceptable, 

and influences the choice of goals, 

methods and means used to implement 

them. The social, influencing and 

influencing it, and thus regulating the 

behavior of individuals, and this is called 

the value system that differs from one 

society to another and may be from one 

group to another. 
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 مقدمة: 

زادت أهمية املشروعات الصغرية واملتوسطة وتنامي دورها خاصة يف العقود األخرية ملا شهدته تلك 

احلقبة من حتول كبري يف اجتاهات التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي عزز دور تلك املشروعات 

بشكل خاص يف جمابهة يف حتقيق املواكبة واملسايرة الالزمني لتعضيد اقتصاديات الدول النامية 

 التغريات العاملية السريعة واملتالحقة. 
 

 أهمية الدراسة:  

حماولة الوصول لفهم أعمق لتأثري نسق القيم احلريف علي اجلماعات املتفاعلة بقطاع املشروعات  .1

 الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت. 
وانعكاساتها علي النسق القيمي  دراسة أهم التغيريات احلادثة فنيًا واقتصاديًا يف هذه املشروعات .2

 سلبًا وإجيابًا. 
 السعي إلي دراسة الوزن النسيب لفعالية هذا النسق يف معدل أداء هذه املشروعات. .3
 اإلطالع علي املكون النفسي واالجتماعي لشخصية احلريف ومن ثم دراستها وحتليلها. .4
القيمي اجملتمعي العام بدولة دراسة نسق القيم احلريف وحتديد مدي تناغمه واتساقه مع النسق  .5

 الكويت.
 

 الدراسات السابقة: 

 أوال: بالنسبة لنسق القيم:

انه لتحقيق الرضا الوظيفي لدي العاملني فالبد  (Dubois and walkerson,2008) فقد أوضح 

أن يكون هناك توافق أو جتانس أو انسجام بني قيم العاملني وقيم التنظيم، وقد 

إلي انه حال حتقيق هذا التوافق يأتي سلوك العاملني موائمًا مع عادات ( Benraouone.2010)أشار

 Theبعنوان:  ( Branstrator, 2008) جمتمع العمل وقيمه وتقاليده وهذا ما أكدته دراسة 

influence of person organization values congruency and organizational culture type 

on performance Behavior " A Dissertation.  

هدف الدراسة هو التعرف على القيم اليت يتمتع بها العاملني، ومدي توافقها مع أداء التنظيم وقد 

توصلت الدراسة إلي أن القيم السائدة يف املنظمات قد ال تتوافق مع سلوك العاملني، كما أن الثقافة 

 تنظيم. التنظيمية قد ال حتقق االنسجام بني قيم األفراد وقيم ال
 

إلي مفهوم القيم وأهميتها يف بناء املنظمات، فقد عرف القيمة  ( Bartoli,2012) يف حني أشار 

بأنها جمموعة من املفاهيم واملعاني واملعتقدات وتضم أيضًا األهداف والغايات اليت يسعي إليها الفرد 

بًا ما ختتلف من فرد آلخر ومن أن هذه القيمة أو القيم غال ( Basilie, 2010) أو مجاعة العمل، ويري 

  مجاعة ألخرى، وأيضا قد تتغري من وقت آلخر.



206 

 

  

 206 

    . بدولة الكويت نسق القيم الحريف وأثره ىلع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
 عبدهللا ناصر بن خير هللاد. عادل ،  د. فايزة خير هللا ناصر بن عبدهللا|                                              

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020مبرسبت -يوليو( 7) ( المجلد35) العدد

 

وعمومًا جيب علي التنظيم استخالص القيم اإلجيابية الدافعة لإلجناز والرتكيز عليها وهذا ما أكدته 

 بعنوان: اإلدارة بالقيم وحتقيق التوافق القيمي يف املنظمات. ( 2009)دراسة العتييب 
 إىل إبراز دور القيم وأهميتها يف تكوين وبناء املنظمات وتنميتها وتطويرها.  هدفت الدراسة

وقد خلصت الدراسة إىل أن القيم تعد سببًا حاكمًا يف جناح األفراد واملنظمات ويف حتقيق أهدافها، 

 كما ختتلف النتائج باختالف قوة تلك القيم وتأثريها سواء علي األفراد أو على املنظمات. 
 

أنه إذا كانت قيم التنظيم أقوى من قيم الفرد فإنه قد حيدث  ( Jeffery,2015) وضح كما أ

نوعًا من الصراع القيمي بينهما وغالبًا ما يذعن الفرد وميتثل لقيم التنظيم  إذا كانت أكثر انسجامًا 

 The importanceبعنوان:  ( Gorenak of Kosir, 2012) واتساقاً فيما بينها وهذا ما أكدته دراسة 

of Organizational values for organization Management knowledge and learning 

international conference 
 

حيث هدفت الدراسة معرفة تأثري القيم التنظيمية داخل املنظمة علي األداء وقد خلصت الدراسة 

ت اليت متلك قيم واضحة عن تلك إىل أن هناك تأثري واضح لتلك القيم علي األداء خاصة لدي املنظما

املنظمات اليت ال متلك تلك القيم، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بهذه القيم وجعلها هي احملرك 

 لعمل التنظيم. 
 

علي ضرورة حتقيق التواءم بني قيم الفرد وقيم التنظيم حتى  ( Garcia, L.,2016) وركز أيضًا 

ذلك التوافق القيمي غالبًا ما يتحقق إذا ما حتقق الرضا  ميكن إدراك األهداف وقد أشار إىل أن

 الوظيفي لدى العامل، وهذا األخري غالبا ما يرتبط ببيئة عمل مادية ومعنوية مواتية. 

بعنوان: اثر القيم التنظيمية للمديرين علي التوافق  (2013)وقد أشارت إىل ذلك دراسة عبد الرحيم 

 علي عدد من املديرين. التنظيمي وقيم العمل: دراسة كمية
 

هدفت الدراسة قياس القيم التنظيمية للمديرين يف املنظمات وتقوميها مع حتديد املقصود بالتوافق 

القيمي ودوره يف العملية اإلدارية وكذلك معرفة أثر القيم التنظيمية علي كل من املديرين والعاملني 

 باملنظمة.

وافق القيمي وذلك من خالل توفري كافة العوامل وقد خلصت الدراسة إلي أنه ميكن حتقيق الت

الالزمة جلعل بيئة العمل بيئة جاذبة، وبذلك ميكن من خالل تلك البيئة حتقيق ذلك التوافق القيمي 

بني القيم الشخصية للمديرين وبني قيم التنظيم. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر بقيم التحفيز 

ن تتضمن أهداف املنظمة بعض القيم اإلدارية اليت من شأنها حتقيق التوافق املوجودة باملنظمات، والبد أ

 بني القيم الشخصية وقيم التنظيم.
 

إلي أنه إذا كانت قيم التنظيم أكثر اجيابية وقبواًل ( Barringer & Ireland,2016)كما أشار 

 ,Galbraithويري     ) ه، لدي العامل كلما كان العامل أكثر اقتناعًا وقبواًل باملهام املوكلة إلي
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أنه كلما شعر العامل برسوخ قيم التنظيم وعدالتها كلما كان أكثر التزامًا، حيث أن كل  (2015

 تنظيم البد أن يكون له جمموعة من املعايري والقيم اليت متثل إطارًا حاكما لسلوكيات أفراده 

القيمي للعامل وعالقته بدرجة  ( بعنوان: النسق2013وقد توافق ذلك مع دراسة عرقي وبلقاسم )

 االنضباط يف التنظيم الصناعي.
هدفت الدراسة الرتكيز علي اجلوانب االجتماعية للعاملني وحتديد مدي تأثريها علي العاملني 

 وانضباطهم مبنظماتهم ومدي التزامهم بقيمها ومعايريها.

عضوي يتم االحتكام وقد خلصت الدراسة إىل أن كل جمتمع به نسق اجتماعي أو تنظيم فوق 

إليه يف احلياة االجتماعية حال حدوث احنراف اجتماعي، وغالبًا ما يتم ترتيب أولويات القيم داخل 

اجملتمع ويتم انتقاء القيم مبا يتناسب مع املوقف، يف حني أن هناك نسق قيمي للتنظيم أو املؤسسة، 

مي العام للمجتمع ومستمد منه، ويري الباحث أن هذا النسق جيب أن يكون مشتق من النسق القي

ويالحظ أن ثقافة العاملني بالتنظيم ومعتقداتهم وقيمهم البد أن تؤثر علي عمل التنظيم ككل وتتدخل 

 يف مدي قبول اجملتمع له.

( بعنوان: دور القيم التنظيمية يف حتسني األداء الوظيفي لدي العمال داخل 2014ودراسة دفاف )

 اجلزائر. –ؤسسة مطاحن احلضنة باملسيلة املؤسسة: دراسة ميدانية مب

هدفت الدراسة إىل إبراز دور القيم التنظيمية يف حتقيق أداء متميز للمؤسسات اجلزائرية، وأيضًا 

 التعرف علي أهم التأثريات اليت حتدثها القيم التنظيمية علي أداء العمال للمهام املوكلة إليهم. 

تنظيمي يلعب دور فعال يف حتسني مستويات األداء الوظيفي، وقد خلصت الدراسة إلي أن االلتزام ال

 كما أن حتقيق النتائج مقرتن باحلوافز املعنوية للعامل. 

وقد اقرتحت الدراسة ضرورة االهتمام بالقيم التنظيمية مع االهتمام بالدور البشري ووضع نظم 

 عادلة لألجور واحلوافز.

 
دارة الوسطي ) طبقة املديرين ( ومتخذي القرار علي مدى تأثر اإل(  Bonnet, 2015) وركز 

أنه كلما كان متخذ القرار (  Pathak,2016) وعملية صناعة القرار مبعايري وأطر التنظيم، ويري 

أكثر اتساقًا مع قيم املنظمة كلما كان القرار أكثر فاعلية واألقرب لتحقيق األهداف، ومن ثم 

 Gorenak)ي كفاءة متخذ القرار وقد أكدت ذلك دراسة فالقيمة التنظيمية تعد معيارا حاكما لد

& Fergan, 2015 :بعنوان )The influence of Organizational values on Competencies of 

Managers 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي القيم التنظيمية وتأثريها علي كفاءة املديرين باملنظمة، وقد 

القيم ) اجلودة، االبتكار، املسئولية، األخالقيات... ( علي أداء  بينت الدراسة أن هناك تأثري هلذه

 املديرين وسلوكهم الوظيفي.
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  وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالقيم التنظيمية واالرتكان إليها عند اختاذ القرار.

لي منط أن صراع/ التوافق القيمي بني العاملني والتنظيم غالبًا ما يؤثر ع( Robbins,2015) ويرى

التعامل ونسق العالقات اإلنسانية املكونة لبيئة العمل ومدى انعكاس ذلك علي تصرفات العاملني وهذا 

 ( بعنوان: مدخل إىل القيم والقيم التنظيمية2017ما توافقت معه دراسة غيات )
وافق حيُث هدفت الدراسة إىل حتديد مدي تأثر قيم العاملني بقيم املنظمة، وأيضًا حتديد مدى الت

 واالنسجام أو حتديد مدي التنافر واالختالف بني قيم العاملني وقيم املنظمة.

ويرى الباحث أن هناك مكونات رئيسية للنسق القيمي للعامل والذي غالبًا ما يتأثر بعدد من 

 العوامل منها الدينية، التارخيية، االجتماعية، السياسية واالقتصادية.

القيم املوجودة لدي العامل تكّون سلوكه، وتؤثر علي عالقاته وقد خلصت الدراسة إلي أن تلك 

 وتصرفاته العملية واإلنسانية ومدي احرتامه والتزامه بالعمل وقوانينه.

 

ضرورة أن تكون معايري املنظمة وقيمها واضحة، دقيقة، بعيدة عن  ( Steers, 2015) وأوضح 

التنظيم وحتى ميكن العمل وااللتزام بها  اللبس، موضوعية، عادلة حتى ميكن وصوهلا لكافة أفراد

 ( بعنوان: القيم التنظيمية: مدخل مفاهيمي.  2017وقد توافقت مع ذلك أيضا دراسة بكوش )
حيثُ هدفت الدراسة اإلحاطة النظرية مبوضوع القيم التنظيمية من خالل التعرض ملختلف املفاهيم 

 يفاتها.وإبراز أهم املراحل يف تطور القيم التنظيمية وتصن

وقد خلصت الدراسة إلي أن اختالط املفاهيم وعدم وضع حدود فاصلة لتعريفات القيم تعد 

 إشكالية ومعوق رئيسي يواجه القائمني علي القرار باملنظمات. 

وقد أوصت الدراسة بضرورة الرتكيز علي املداخل املفاهيمية واملصطلحات القاعدية وذلك لرفع 

صحاب القرار يف املنظمات علي حتديد قيمهم التنظيمية بشكل يساعد علي اللبس واإلبهام مبا يساعد أ

 حتقيق أهداف التنظيم.

 

إىل أهمية عنصر التدريب الدوري املنتظم واملستمر، يف حني أوضح ( Barrow, 2018)ويشري 

(West,2015)  علي أهمية العمل اجلماعي وروح الفريق كعوامل داعمة ميكن من خالهلا حتقيق

 ق القيمي بني قيم العامل وقيم املنظمة. التواف

 ( بعنوان: القيم التنظيمية وعالقتها بتمكني املوظفني.2017وأشارت إىل ذلك أيضًا دراسة زغبة )

هدفت الدراسة حبث العالقة بني القيم التنظيمية وبني متكني املوظفني، وقد خلصت الدراسة 

 والعمل اجلماعي وروح الفريق.إلي ضرورة االهتمام بقيم التعاون بني العاملني 
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إىل أنه كلما حتقق التوافق القيمي كلما حتقق الرضا  (Evans & Lindsay,2017)وأوضح 

الوظيفي وكلما كانت هناك قيم اجيابية فاعلة كلما حتقق الوالء للتنظيم حيث شعور العامل بالقدرة 

تطلب توفري نظم موضوعية عادلة أن األمر ي (Trefler,2010)علي حتقيق الذات، ولتحقيق ذلك يري 

 ( Suker , 2018) خاصة فيما يتعلق باحلوافز واألجور )حوافز مادية ومعنوية( وقد جاءت دراسة  

 Management by values and its Relationship toبعنوان:  (Suker , 2018)متوافقة مع ذلك 

Organizational loyalty through the trend toward Practiced values as an intermediate 

variable.  

هدفت الدراسة إلي التعرف علي درجة ممارسة مديري املنظمات لإلدارة بالقيم ومدي األخذ بها 

 وأيضا مستوي الوالء التنظيمي لدي العاملني بتلك املنظمات.

لبحث، كما وقد خلصت الدراسة إلي أن هناك اجتاه إجيابي حنو اإلدارة بالقيم باملنظمات حمل ا

 أوضحت الدراسة أن هناك مؤشرات إجيابية الجتاه العاملني حنو القيم املمارسة ووالئهم التنظيمي.

 

أن العامل خيضع لقيم املنظمة فرتات طويلة من الوقت (  Phillips & Gully, 2015) ويوضح 

الكلي لعامليها، ولذلك يري وبالتالي فإنه يتأثر بقيمها ومن ثم فقيم املنظمة غالبًا ما تؤثر علي األداء 

أن على املنظمة أن تتالفى السلبيات ومشكالت وحتديات  ( Nafei, 2016( و )  Noe, 2016) كل من 

البيئة الداخلية للتنظيم حتى  يكون أداء عامليها أكثر تركيزًا، وقد أوضحت ذلك أيضا دراسة 

لي للمؤسسة االقتصادية من منظور ( بعنوان: أثر القيم التنظيمية علي األداء الك2016)شاللي، 

 أخالقي.

هدف البحث إىل قياس األثر الذي ميكن أن حتققه القيم التنظيمية علي األداء الكلي للتنظيم 

 ومدى مساهمتها يف إجناز األهداف.

وقد خلص البحث إىل أن القيم التنظيمية من شأنها التأثري علي األداء الوظيفي للعامل الفرد، ومن 

التأثري بالتبعية علي األداء الكلي للمنظمة، وأن هذا األثر يكون إجيابيًا إذا ما أخذت  ثم ميكنها

 املعوقات اإلدارية، الفنية... يف االعتبار.

 وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام املنظمة بعامليها من خالل تنمية معايري قيمهم األخالقية.

 

املنظمة إجيابية داعمة كلما كانت معضدة إىل أنه كلما كانت قيم  (Baltzan, 2016)أشار 

إىل أن هذا يتوقف على مدى جودة البيئة  (Jones & George, 2016)لصناعة القرار، كما أشار 

( بعنوان: الدور الوسيط للقيم التنظيمية  2018الداخلية للتنظيم، وهذا ما توافقت معه دراسة ) جياد، 

 اء املؤسسي.يف العالقة بني عملية اختاذ القرار واألد
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حيُث هدف البحث إىل التعرف علي دور القيم التنظيمية كوسيط يف العالقة بني عملية اختاذ القرار 

 واألداء املؤسسي

وخلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة ذات تأثري إجيابي لعملية اختاذ القرار يف األداء املؤسسي من 

 زيز مستوى األداء املؤسسي واالرتقاء به.خالل القيم التنظيمية، وهذا من شأنه أن يسهم يف تع

 

 ثانيا: بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة:

ذلك دور الذي ميكن أن تلعبه املشروعات الصغرية واملتوسطة يف خلق ( Chaston, 2014)أوضح 

جهها، كما القيم املضافة ويف تعظيم الناتج احمللي علي أن يقرتن ذلك بإزالة العراقيل واملعوقات اليت توا

إىل دور تلك املشروعات يف حتقيق الرتاكم الرأمسالي وتشجيع  (Yacob and khor, 2018)أشار 

( بعنوان: دور  2006املدخرات وخلق جمموعات من صغار املستثمرين، وقد جاءت دراسة ) بيان، 

لتؤكد ذلك، حيث  املشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية: التجربة السورية

هدف البحث إىل دراسة حتسني واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل حتديد معوقات 

 تنميتها وتطويرها والعمل علي إجياد احللول املناسبة هلا.

وقد خلصت الدراسة إىل أن هذه املشروعات يف سوريا تواجه عدة مشاكل منها كثرة اجلهات 

وعدم التنسيق بني هذه اجلهات فضاًل عن ضعف وحمدودية قدراتها اإلدارية الرقابية واإلشرافية 

 والتنظيمية باإلضافة إىل هشاشة وضعها املالي.

 

( بعنوان: أهمية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية وسبل 2008ودراسة )الونداوي، 

 النهوض بها يف العراق.
ر وأهمية املشاريع الصغرية واملتوسطة والتعرف علي أهم حيُث هدفت الدراسة إىل حتديد دو

التجارب ببعض الدول اليت حققت جناح من خالل هذه املشاريع، وذلك لألخذ بتلك التجارب واالستفادة 

 منها للنهوض بهذه املشاريع بدولة العراق.

مة وأيضًا يف وقد خلصت الدراسة إلي أن هناك جتارب ناجحة لتلك املشروعات يف البلدان املتقد

بعض البلدان النامية، ومن ثم ميكن اعتبارها منوذج لإلقتداء به، كما خلصت الدراسة أيضًا إىل أن 

 هناك تراجع لتلك املشروعات بالعراق ألنها تواجه عددًا من املعوقات علي رأسها معوقات التمويل. 

 

لعاملية وانعكاسها علي القدرات على اآلثار املرتتبة علي التغريات ا ( Trago R.,2015) وقد ركز 

املادية  والبشرية )سلبًا وإجيابًا( على املشروعات الصغرية واملتوسطة وأشار إىل دور احلكومة الداعم 

( 2015لتلك املشروعات لتفعيل قدراتها على اجملابهة واملواكبة وقد أكدت ذلك دراسة )عبد املنعم، 

 والصغرية واملتوسطة يف الدول العربية.  بعنوان: النهوض باملشروعات متناهية الصغر
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حيُث هدفت الدراسة إلي رصد أثر التحوالت والتغريات العاملية املتسارعة على هذه املشروعات 

بالدول العربية، وذلك متهيدًا للتوصل آللية مناسبة لتطوير تلك املشروعات وتنميتها مبا ميكنها من 

 ة االقتصادية بتلك الدول. تأدية دورها املنوط بها يف حتقيق التنمي

وقد خلصت الدراسة إىل ضرورة تبنى سياسات واقرتاح رؤى خالقة  ميكن من خالهلا النهوض 

بهذه املشروعات، وقد اقرتحت الدراسة استهداف مستويات متدرجة من النمو ميكن حتقيقها تدرجييًا 

 هلذه املشروعات بتلك الدول.  
 

عنونة بـ: دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف عالج مشكلة ( امل 2016وهدفت دراسة ) ادريس، 

البطالة. إىل إبراز ذلك الدور الذي ميكن أن تلعبه تلك املشروعات لتقديم حلول واقعية وممكنة ملشكلة 

البطالة، وقد أوضحت الدراسة معنى البطالة، أسبابها، أنواعها، كما تناولت مفهوم املشروعات 

 صائصها وأهميتها.الصغرية واملتوسطة، خ
  

إلي أهمية املشروعات الصغرية واملتوسطة كآلية  ( Parnell and Lester,D,2015) وأشار 

خالقة لفرص العمل وأسفنجة امتصاص للعمالة واحلد من البطالة، وقد أشارت إىل ذلك أيضا دراسة 

 س.( بعنوان: دور املشاريع الصغرية يف التنمية االقتصادية بنابل2017)شاهني، 
حيث هدفت الدراسة إىل حتديد أثر املشاريع الصغرية يف التنمية االقتصادية مبدينة نابلس من 

 خالل حتديد دور تلك املشاريع يف احلد من البطالة.

وقد توصلت الدراسة إلي أن تلك املشروعات ميكنها أن تلعب دور كبري يف احلد من البطالة 

 زم لتسيري أعماهلا.بشرط أن يتوفر هلا التمويل الكايف والال

مدى مساهمات املشروعات الصغرية واملتوسطة يف زيادة معدالت  (Polit.K, 2017)وأوضح 

 (  Zoram. R, 2016)التنمية وزيادة القدرة علي احلد من الواردات وزيادة الصادرات وذلك إذا ما مت 

قاط القوة لديها، ومعاجلة تفعيل قدرات تلك املشروعات من خالل التدريب الدوري املنتظم لتعضيد ن

نقاط الضعف، فإن ذلك من شأنه أن يعظم من مردود مساهمات تلك املشروعات، وقد توافقت مع ذلك 

( بعنوان: واقع املشروعات الصغرية من وجهة نظر القائمني عليها:  2018دراسة ) الوقفي والقوامسة، 

 األردن.  –بد دراسة ميدانية علي عدد من املشروعات الصغرية مبحافظة أر
هدفت الدراسة إىل تركيز الضوء علي املشروعات الصغرية باألردن، وذلك من وجهة نظر 

وحتديد مدي مساهمتها  ’القائمني عليها من خالل حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف بتلك املشروعات 

 يف حتقيق النمو االقتصادي الوطين خاصة فيما يتعلق باحلد من البطالة. 

الدراسة إىل أن أهم التحديات اليت تواجه تلك املشروعات هي منافسة املنتجات الواردة من  وقد توصلت

اخلارج خاصة فيما يتعلق باجلودة والسعر، لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتدريب وجبودة 

 املنتج.
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ؤسسات الصغرية ( املعنونة بـ: الصعوبات والعراقيل اليت تواجه امل2018وهدفت دراسة بوسامل )

واملتوسطة يف اجلزائر. إىل معرفة أهم التحديات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدولة 

 اجلزائر، وإبراز مدي قدرة هذه املؤسسات على توفري فرص عمل حقيقية.

وقد خلصت الدراسة إىل أن دور هذه املؤسسات ال يزال حمدود وقدراتها ال تزال أيضًا حمدودة ملا 

 تواجهه من صعوبات وحتديات.

 
( بعنوان: حتديات املشروعات الصغرية وتأثريها علي صناعة 2018وأوضحت دراسة صويف )

السياحة: دراسة تطبيقية علي حمافظة الفيوم. أهم الصعوبات واملعوقات اليت تواجه تلك املشروعات مع 

 م.بيان أثر ذلك علي السياحة، وقد ركزت الدراسة علي حمافظة الفيو

وقد خلصت الدراسة إىل أن املشروعات الصغرية تواجه بعدد من املعوقات اليت تقلص من فرص 

 تنميتها وتطويرها، األمر الذي ينعكس بدوره علي قطاع السياحة.

 
 يتضح من الدراسات السابقة أنه:

قي تركزت دراسات نسق القيم على املشروعات الكبرية واملؤسسات واهليئات دومنا أي تطرق حقي -1

 لدراسة أثر ذلك النسق علي املشروعات الصغرية واملتوسطة.
يتضح أيضًا أن كل الدراسات املتعلقة باملشروعات الصغرية واملتوسطة قد اهتمت باجلوانب الفنية  -2

والتمويلية وتنمية القدرات اإلدارية وقدرات التشغيل، ومل تأخذ اجلوانب االجتماعية أو العالقات 

 قيم بتلك املشروعات االهتمام الكايف على الرغم من أن:اإلنسانية أو نسق ال
 القيم حتقق نوعًا من تناسق األدوار يف النظام االجتماعي داخل تلك املشروعات. -أ

 نظام القيم حيدد أهداف وغايات ومثل ينبغي الوصول إليها بتلك املشروعات.   -ب
لة اجتماعيًا والسلوكيات تساعد القيم هذه املشروعات علي حتديد أطر العالقات املقبو -جـ

 املرغوبة مما جيعل الوحدة احلرفية أكثر انسجامًا وقبواًل وتوافقًا مع قيم اجملتمع. 
 

 مشكلة البحث:

علي الرغم من أهمية ذلك الدور الذي تلعبه تلك املشروعات يف حتقيق التنمية إال أنها تواجه عدة 

اجتاهات عدة منها ما هو فين ذو طابع تكنولوجي، صعوبات ومعوقات حاول الباحثني دراستها وحتليلها ب

وآخر اقتصادي مبفاهيم الرحبية ومعدالت النمو،... إال أن الكثري من تلك الدراسات قد أهمل اجلوانب 

االجتماعية واإلنسانية ونسق القيم واليت هلا انعكاسات وأبعاد مجة يف ظهور العديد من املشكالت 

 بالقطاع احلريف منها: 

 تبار اجلودة. عدم اع -
 النظرة الدونية للعامل احلريف.  -
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 مقاومة احلريف للتغيري.  -
 ارتفاع معدالت دوران العمل بهذه املشروعات وارتفاع معدالت غياب عامليها. -
كثرة النزاع بني العامل احلريف وصاحب العمل وكذلك الصراع بني العاملني وبعضهم،... األمر الي  -

اجلانب من خالل الرتكيز علي دراسة أثر نسق القيم بتلك  تطلب معه إلقاء الضوء علي ذلك

 املشروعات عليها. 
 

 أهداف البحث:  

يهدف البحث إىل الوقوف على أثر نسق القيم احلريف على املشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة 

 الكويت 
 املتغريات البحثية ومنوذج العالقة

 يوضح النموذج التالي عالقة متغريات الدراسة 

 (1كل رقم )ش

 املتغريات البحثية ومنوذج الدراسة

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 منهجية البحث: 

ري للدراسة موضوع البحث "نسق القيم استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظ

احلريف وأثره على املشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت " كما اعتمدت منهجية البحث على 

وجود دراسة ميدانية إىل جانب الدراسة النظرية من خالل عينة عشوائية ميكن من خالهلا اختبار 

 قيم احلريفنسق ال

 املتغري املستقل

 املتغري التابع

 املشروعات 

 الصغرية

 واملتوسطة

 عامل

 حريف 

 ضعف القدرة

 التنافسية
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يف قائمة استقصاء تضمنت األبعاد اليت ميكن فرضيات الدراسة، وقد مت استخدام أداة قياس متثلت 

 من خالهلا توضيح أثر نسق القيم احلريف على املشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت.
 

 فرضيات البحث:  

 يف ضوء املشكلة البحثية وخلفياتها ميكن تكوين الفرضيات اآلتية: 

 طة بدولة الكويت... ويتضح ذلك يف: إن نسق القيم احلريف يؤثر علي املشروعات الصغرية واملتوس -
 أن التنشئة احلرفية وجمتمع الدراسة يشكال شخصية احلريف. -1
 ضعف التعليم احلريف يؤثر على منط اإلدارة بالوحدة احلرفية. -2
 أن ثقافة احلريف تؤثر على تنمية وتطوير الوحدة احلرفية.  -3
 عمل واإلنتاج.أن العالقات االجتماعية بالوحدة احلرفية تؤثر على كفاءة ال -4
 أن شخصية احلريف حتدد منط العالقة مبجتمع الوحدة احلرفية وبالبيئة احمليطة. -5

 

 :بحثجمتمع ال

 البحث املشروعات الصغرية واملتوسطة  يف الكويت.يشمل جمتمع  

 :البحثعينة 

 البسيطة.مت اختيارهم باستخدام العينة العشوائية فرد  100من  البحثتتكون عينة  

 بحثع عينة الجدول توزي

 (1جدول رقم )

 عدد القوائم املستلمة عدد القوائم املسلمة
عدد القوائم الصاحلة 

 للتحليل
 نسبة االستجابة

110 103 100 90.90% 

 

 أداة البحث: 

 مت استخدام االستبيان أداة للبحث، وقد مت التحقق من املوثوقية والصدق كما يلي:

 أوال: املوثوقية و معامل الصدق:

حســاب موثوقية االســتبيان من خالل معامل الفا كرونباخ لكل حمور من حماور الدراســة على     مت -

  (:2حدة و للدراسة ككل و مت أيضا حساب معامل الصدق كما هو موضح باجلدول اآلتي رقم )
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 (2جدول رقم )

 معامل الصدق الذاتي معامل الفا كرونباخ عدد املفردات احملور

 0.444 0.3945 3 األول

 0.893 0.797 11 الثاني

 0.880 0.774 6 الثالث

 0.894 0.799 9 الرابع

 0.889 0.791 7 اخلامس

 0.875 0.759 36 الدراسة ككل

من اجلدول السابق يتضح أن قيم معامالت الفا كرونباخ مرتفعة مما يعكس مدي ثبات البيانات 

ل الدراسة بصفة عامة, و أيضا أن قيم معامالت صدق املفردات يف كل حمور من حماور الدراسة و يف ك

 مرتفعة مما يعكس مصداقية املقياس. 

حساب معامالت االرتباط وميكننا استخدام مقياس أخر للصدق يسمي بصدق االتساق عن طريق  -

لك نظرا كل بعد من أبعاد املقياس باستخدام معامل ارتباط سبريمان )وذو للمقياسبني الدرجة الكلية 

 . لعدم خضوع احملاور الفرعية للتوزيع الطبيعي(

 (3جدول رقم )

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط مع الدرجة الكلية للمقياس بعاداأل م

 0.00 *0.174 ولاأل احملور 1

 0.00 *0.538 الثاني احملور 2

 0.00 *0.464 الثالث احملور 3

 0.00 *0.458 الرابع احملور 4

 0.00 *0.494 اخلامس وراحمل 5

 ( 0.05* دال عند مستوى )

إلمجالي : أن مجيع معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية (3رقم ) يتضح من اجلدول السابق

مما يدل على صدق مجيع   ،0.05معنوية عند مستوي داللة إحصائية يساوي  وأبعاد املقياس املقياس

 أبعاد املقياس.

 واألهمية النسبية:التوزيع التكراري  -ثانيا

 احملور األول

عبارات حول أن التنشئة احلرفية وجمتمع الورشة يشكال شخصية  3حيتوي احملور األول على 

واجتاه مقياس ليكرت لكل عبارة على  التوزيع التكراري واألهمية النسبيةاحلريف, و قد مت حساب 

 حدة
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 (4جدول رقم )

 العبارة

رية 
كب

 
دًا

ج
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كب
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ض
 

مة
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ف 
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ة 
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ه
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ا
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سب
لن

ا
 

%
 

ت
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ه 

جتا
ا

ينشأ  -1 

األجري 

بالورشة 

ويرتبى بها 

ومتثل 

مفرداتها من 

آالت وعمالة 

وعالقات 

 عمل   

) جمتمع     

الورشة ( 

 إطاره املرجعي

 - 1 1 6 92 التكرار

6.46 
 

2.21 
 

91.20 
 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
92 6 1 1 - 

يتأثر  -2

االجري 

مبجتمع 

الورشة وما 

يتضمنه من 

قيم وعادات 

وتقاليد 

تنعكس على 

 العمل واإلنتاج

 1 1 6 11 81 التكرار

4.41 
 

1.30 
 

88.02 
 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
81 11 6 1 1 

يعتمد  -3

 العامل على 

) التشاطر ( 

أي تشرب 

الصنعة 

واكتساب 

اخلربة ممن 

ة يكربون

بالورشة بعيدًا 

عن األسلوب 

 العملي

 - - - 2 98 التكرار

 
7.55 
 

 
3.05 
 

 
94.00 

 

 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
98 2 - - - 

 3.95املتوسط املرجح إلمجالي احملور األول هو 
كبرية 

 جدًا
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لتنشئة احلرفية ( أن اجتاه آراء عينة الدراسة هو املوافقة على أن ا4يتضح  من اجلدول السابق رقم )

 وجمتمع الورشة يشكال شخصية احلريف يف املشروعات الصغرية واملتوسطة.

 احملور الثاني

عبارة حول أن ضعف ) عدم ( تعليم احلريف أثر على منط اإلدارة بالوحدة  11حيتوي احملور الثاني على 

يكرت لكل عبارة على واجتاه مقياس ل التوزيع التكراري واألهمية النسبيةاحلرفية, وقد مت حساب 

 حدة

 (5جدول رقم )

 العبارة
رية 

كب
 

دًا
ج

 

رية
كب

 

طة
س

تو
م

 

فة
عي

ض
 

مة
دو

مع
ح 
ج

ملر
ط ا

س
تو

امل
 

ف 
را

حن
ال

ا
ي

ار
عي

امل
ية 
سب

لن
ة ا

مي
ه

أل
ا

 
%

 

ت
كر

لي
ه 

جتا
ا

 

معظم العمالة  -1

احلرفية وأصحاب 

الورش من متسربي 

التعليم وراسبيه أو 

ممن مل يتلقوا أي 

 .أنواع التعليم

 1 1 1 5 92 التكرار

6.26 

 

2.01 

 

90.20 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
92 5 1 1 1 

يعتمد صاحب  -2

الورشة على خربته 

وتقديره الشخصي 

يف إدارته, بعيدًا عن 

األسلوب العملي يف 

 اإلدارة "التشاطر"

 1 - 5 3 91 التكرار

5.23 

 

1.91 

 

89.20 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
91 3 5 - 1 

يعرتف احلريف  -3

بالتعليم الالزم لنقل 

املهارة إىل العامل 

حتى يصبح حريف 

متمرس ويرى أنه ال 

ضرورة للتدريب 

 املستمر.

 

 - 1 5 18 76 التكرار

3.27 

 

0.95 

 

85.10 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
76 18 5 1 - 
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يرى احلريف أن  -4

التدريب املستمر هو 

نفقة مفقودة ووقت 

حاجة فعلية مهدر ال 

 إليها.

 - - 3 4 93 التكرار

6.71 

 

2.24 

 

93.01 

 

كبرية 

 جدًا

النسبة 

 - - 3 4 93 املئوية

يف القطاع  -5

احلريف ال يتم 

الفصل بني امللكية 

واإلدارة فصاحب 

 الورشة هو املدير.

 - - - - 100 التكرار

0.00 0.00 100 
كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
100 - - - - 

يتم توزيع العمل  -6

واألدوار بالورشة 

احلرفية بعيدًا عن 

التخصص وتقسيم 

العمل  )الصانع 

املاهر ميكنه عمل 

كل األدوار 

 بالورشة(.

 1 2 5 10 82 التكرار

4.47 

 

1.21 

 

89.40 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
82 10 5 2 1 

يعتمد احلريف يف  -7

ضبط جودة املنتج 

على تقديره 

 صي.الشخ

 - - - 11 89 التكرار

5.40 

 

2.29 

 

90.00 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
89 11 - - - 

ال تتوفر بالوحدة  -8

احلرفية أدوات 

قياس أو معدات 

تفتيش واختبار 

 لضبط اجلودة.

 - 2 10 12 76 التكرار

4.39 1.22 87.80 
كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
76 12 10 2 - 

حلريف يف يعتمد ا -9

إنتاج املنتج على 

التخيل والرؤية 

الشخصية بعيدًا عن 

 1 - - 7 92 التكرار

4.44 

 

1.27 

 

88.80 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
92 7 - - 1 
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التصميم املوثق 

والرسم اهلندسي أو 

التوصيف القياسي 

 للمنتج.

 

يسعى احلريف  -10

لتطوير ورشته 

بتجهيز آلي حديث 

رة, وتقنيات متطو

دون إجراء أي 

حتديد احتياجات 

 فنية فعلية.

 - - 1 12 87 التكرار

3.91 0.97 79.20 
كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
87 12 1 - - 

يرى احلريف أن  -11

التعليم مهم للحصول 

على التقدير 

واالحرتام واملكانة 

االجتماعية ولكنه 

غري قابل للتطبيق 

واألخذ به يف العمل 

 واإلنتاج.

 1 - 4 5 90 التكرار

4.85 

 

1.40 

 

92.00 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
90 5 4 - 1 

 4.84املتوسط املرجح إلمجالي احملور الثاني هو 
كبرية 

 جدًا

يتضح  من اجلدول السابق أن اجتاه آراء عينة الدراسة هو املوافقة على أن ضعف )عدم( تعليم 

 دة احلرفية يف املشروعات الصغرية واملتوسطة.احلريف أثر على منط اإلدارة بالوح

 

 احملور الثالث

عبارات حول أن ثقافة احلريف تؤثر على تنمية وتطوير الوحدة احلرفية  6حيتوي احملور الثالث على 

واجتاه مقياس  التوزيع التكراري واألهمية النسبيةللمشروعات الصغرية واملتوسطة, و قد مت حساب 

 حدة. ليكرت لكل عبارة على
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 (6جدول رقم )
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رية 

كب
 

دًا
ج

 

رية
كب

 

طة
س

تو
م

 

فة
عي

ض
 

مة
دو

مع
ح 
ج

ملر
ط ا

س
تو

امل
 

ف 
را

حن
ال

ا
ي

ار
عي

امل
ية 
سب

لن
ة ا

مي
ه

أل
ا

 
%

 

ت
كر

لي
ه 

جتا
ا

 

ميثل  -1

صاحب 

 الورشة 

) رغم 

جهله وعدم 

تعلمه ( 

مجاعة 

مرجعية 

لألجري 

احلريف , 

فهو القائد 

واملعلم 

والنموذج 

الذي يسعى 

للوصول 

 إليه 

 - 1 - 4 95 التكرار

4.84 

 

1.57 

 

89.83 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
95 4 - 1 - 

تنحصر  -2

ثقافة 

احلريف يف 

جمتمع 

الورشة , 

وجمتمعه 

احمليط 

دون أي 

تزود بعلوم 

 .أو معارف

 - - 9 10 81 التكرار

4.47 

 

1.22 

 

89.21 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
81 10 9 - - 
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 يرى -3

احلريف أن 

الرتاكم 

املعريف 

يقتصر 

فقط على 

تراكم 

اخلربات 

العملية 

واملعارف 

واملهارات 

املكتسبة 

من الورشة 

وجمتمع 

 .العمل

 - - - 14 86 التكرار

3.95 

 

1.01 

 

86.20 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
86 14 - - - 

يرى  -4

احلريف أن 

تنمية 

القدرات 

الفكرية 

وتوسعة 

املدارك 

قلية تعد الع

إضافات 

غري 

ضرورية 

خاصة إذا 

مل تقرتن 

بكسب 

مادي 

 .مالئم

 - 1 - 10 89 التكرار

3.92 0.95 82.40 
كبرية 

 جدًا
النسبة 

 - 1 - 10 89 املئوية
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يرى  -5

احلريف أن 

الكسب 

املادي هو 

احملرك 

واحملفز 

والدافع 

ألي تنمية 

فى املهارة 

أو تطوير 

يف القدرات 

خاصة 

 الفنية.

 - - - - 100 كرارالت

0.00 0.00 100 
كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
100 - - - - 

أن  -6

احلريف 

يطور 

ورشته 

بتجهيز ألي 

حديث 

فقط 

للمباهاة 

والتفاخر 

وتقليد 

املنافس أو 

التفوق 

عليه وليس 

حلاجه 

فعلية ناجتة 

 عن دراسة.

 - 1 1 12 86 التكرار

4.19 1.02 88.80 
كبرية 

 النسبة جدًا

 املئوية
86 12 1 1 - 

 3.97املتوسط املرجح إلمجالي احملور الثالث هو 
كبرية 

 جدًا
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( أن اجتــــاه آراء عينــــة الدراســــة هــــو املوافقــــة علــــى أن  6يتضــــح  مــــن اجلــــدول الســــابق رقــــم ) 

 ثقافة احلريف تؤثر على تنمية وتطوير الوحدة احلرفية للمشروعات الصغرية واملتوسطة.

 احملور الرابع

عبارات حول أن العالقات االجتماعية بالوحدة احلرفية تؤثر على كفاءة              9وي احملور الرابع على حيت

 التوزيع التكراري واألهمية النسـبية العمل واإلنتاج يف املشـروعات الصـغرية واملتوسـطة, و قد مت حسـاب     

 واجتاه مقياس ليكرت لكل عبارة على حدة

 (7جدول رقم )

 العبارة

رية 
كب

 

دًا
ج

 

رية
كب

 

طة
س

تو
م

 

فة
عي

ض
 

مة
دو

مع
ح 
ج

ملر
ط ا

س
تو

امل
 

ف 
را

حن
ال

ا
ي

ار
عي

امل
ية 
سب

لن
ة ا

مي
ه

أل
ا

 
%

 

ت
كر

لي
ه 

جتا
ا

 

تتسم  -1

الورشة 

بضيق 

نطاق 

اإلشراف 

وما يرتتب 

عليه من 

كثرة 

النزاع بني 

العمال 

وصاحب 

 .العمل

 1 - 4 7 88 التكرار

4.22 

 

1.26 

 

87.81 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
88 7 4 - 1 

ضيق  -2

نطاق 

اإلشراف 

بالورشة 

والرقابة 

املركزة 

املستمرة 

خالل اليوم 

من 

 3 2 5 12 78 التكرار

4.33 

 

1.28 

 

86.60 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
78 12 5 2 3 
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صاحبها 

ينتج عنه 

زيادة 

 الشعور

) شعور 

العامل ( 

بامللل 

 .واإلرهاق

شدة  -3

املنافسة 

بني 

العاملني 

وبعضهم 

عض الب

ينشأ عنه 

صراع يؤثر 

على العمل 

 واإلنتاج 

) الصراع 

 .الظاهر (

 1 1 3 18 77 التكرار

4.47 1.16 89.40 

 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
77 18 3 1 1 

يرى  -4

احلريف انه 

ميكنه 

حتقيق ذاته 

من خالل 

تفوقه على 

أقرانه 

بالورشة 

بكم 

اإلنتاج ولو 

كان على 

حساب 

 .اجلودة

 
 رالتكرا
 

83 13 2 2 - 

4.25 

 

1.06 

 

90.00 

 

كبرية 

 جدًا

النسبة 

 - 2 2 13 83 املئوية
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يرى  -5

احلريف أن 

املكانة 

االجتماعية 

حتددها 

عالقته 

بصاحب 

العمل 

ووضعه 

مبجتمع 

 –الورشة 

بعيدًا عن 

الكفاءة 

 .الفنية

 1 1 3 9 86 التكرار

4.99 1.88 89.80 
كبرية 

 جدًا
النسبة 

 1 1 3 9 86 املئوية

تدرج  -6

احلريف 

بالورشة من 

أجري لعامل 

مساعد ثم 

حلريف ثم 

 لفين      

) حريف  

متمرس( 

وصواًل 

ملراقب 

 –عمال 

حتقق له 

املكانة 

االجتماعية 

ومن ثم 

الرضا 

الوظيفي 

 - 2 - 1 97 التكرار

4.99 

 

1.97 

 

94.83 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
97 1 - 2 - 
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والوالء 

 للورشة

عدم  -7

وجود نظم 

جيدة عادلة 

للحوافز 

واألجور 

تؤدى إىل 

كثرة 

النزاع بني 

العامل 

وصاحب 

الورشة 

وزيادة 

معدل 

دوران 

العمل 

وأيضًا 

وزيادة 

معدل 

 الغياب.

 - - 5 3 92 التكرار

4.44 

 

1.27 

 

88.80 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
92 3 5 - - 

يتم  -8

تقييم األداء 

وفقًا 

 للطاعة

والوالء 

املطلق 

لصاحب 

العمل بعيدًا 

عن 

الكفاءة 

 يف األداء.

 1 2 - 3 94 التكرار

4.88 

 

1.99 

 

91.00 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
94 3 - 2 1 
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يسعى  -9

احلريف 

حنو 

النهوض 

واالرتقاء 

بأسرته, 

وحماولة 

إدراك 

مستوى 

اجتماعي 

أفضل ولو 

من حيث 

 الشكل 

) احلراك 

االجتماعي

.) 

 - 1 4 7 88 لتكرارا

4.77 

 

1.97 

 

85.80 

 

كبرية 

النسبة  جدًا

 املئوية
88 7 4 1 - 

 موافق 3.96املتوسط املرجح إلمجالي احملور الرابع هو 

ــو املوافقـــة علـــى أن      7يتضـــح  مـــن اجلـــدول الســـابق رقـــم )     ( أن اجتـــاه آراء عينـــة الدراســـة هـ

ــؤثر علـــــى ك   ــة تـــ ــدة احلرفيـــ ــة بالوحـــ ــات االجتماعيـــ ــروعات  العالقـــ ــاج يف املشـــ ــل واإلنتـــ ــاءة العمـــ فـــ

 .الصغرية واملتوسطة
 احملور اخلامس

ــامس علـــى     ــوي احملـــور اخلـ ــدد منـــط العالقـــة       7حيتـ ــول أن شخصـــية احلـــريف حتـ عبـــارات حـ

ــة, و قـــــد مت حســـــاب    ــة وبالبيئـــــة احمليطـــ ــة  مبجتمـــــع الوحـــــدة احلرفيـــ ــع التكـــــراري واألهميـــ التوزيـــ

 حدةواجتاه مقياس ليكرت لكل عبارة على  النسبية
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 (8جدول رقم )

 العبارة

رية 
كب

 

دًا
ج

 

رية
كب

 

طة
س

تو
م

 

فة
عي

ض
 

مة
دو

مع
ح 
ج

ملر
ط ا

س
تو

امل
 

ف 
را

حن
ال

ا
ي

ار
عي

امل
ية 
سب

لن
ة ا

مي
ه

أل
ا

 
%

 

ت
كر

لي
ه 

جتا
ا

 

صاحب  -1

الورشة هو 

القائد وهو 

املدير وهو 

متخذ 

القرار 

الوحيد بال 

مشاركة 

أي من 

 .العاملني

 - - 2 - 98 التكرار

4.99 

 

1.89 

 

96.00 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
98 - 2 - - 

يشعر  -2

 احلريف  

) وخاصة   

غري املتعلم 

او متسرب 

التعليم ( 

بالدونية 

دائمًا جتاه 

املؤهلني 

علميًا    

)الشعور 

 .بالدونية(

 - - 3 4 93 التكرار

4.53 1.84 89.60 
كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
93 4 3 - - 

حيرص  -3

 احلريف

على تعليم 

أبناؤه 

ووصوهلم 

ألعلى 

 - - 1 4 95 التكرار

4.32 1.68 90.40 
كبرية 

 جدًا
النسبة 

 املئوية
95 4 1 - - 
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الدرجات 

العلمية 

وأبعادهم 

عن جمتمع 

الورشة      

) التعويض 

). 

 

حيرص  -4

احلريف 

على نقل 

أصول 

الصنعة 

وأسرار 

احلرفة إىل 

األجيال 

املتعاقبة 

بالوحدة 

 ة احلرفي

) التوارث 

 .املهين (

 
 التكرار

 
82 13 5 - - 

4.40 

 

1.22 

 

88.00 

 

كبرية 

 جدًا

النسبة 

 - - 5 13 82 املئوية

يالزم  -5

احلريف 

الشعور 

باملظلومية 

جتاه 

املنظمات 

واهليئات 

احلكومية 

الرقابية 

واإلشرافية 

مثل 

الضرائب 

تكرارال  94 3 3 - - 

4.98 

 

1.91 

 

92.60 

 

كبرية 

 جدًا

النسبة 

 - - 3 3 94 املئوية
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والتأمينات 

االجتماعية.   

) الشعور 

باملظلومية 

) 

عدم  -6

رضا العامل 

احلريف 

وكثرة 

شكواه 

من قلة 

األجر األمر 

الذي 

ينعكس 

على العمل 

 واإلنتاج 

) كثرة 

شكوى 

 .احلريف (

 1 - - 3 96 التكرار

4.56 2.02 93.20 
كبرية 

 جدًا

النسبة 

 1 - - 3 96 املئوية

احلريف  -7

يقاوم بشدة 

أي تغيري أو 

تطوير 

بالوحدة 

احلرفية 

سواء يف 

اآلالت أو 

األدوات أو 

نظم اإلنتاج 

)مقاومة 

 .التغيري(

 2 2 - 7 91 التكرار

4.47 

 

2.14 

 

89.49 

 

كبرية 

 جدًا
النسبة 

 2 2 - 7 91 املئوية

 فقموا 3.98املتوسط املرجح إلمجالي احملور السادس هو 
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( أن اجتاه آراء عينة الدراسة هو املوافقة على أن العالقات االجتماعية 8يتضح  من اجلدول السابق رقم )

 بالوحدة احلرفية تؤثر على كفاءة العمل واإلنتاج يف املشروعات الصغرية واملتوسطة.

 

 اختبارات الفروض: لثا:ثا

 اختبارات جودة التوفيق  -أ

, مت استخدام اختبار جودة التوفيق للتوزيع الطبيعي ستبيان ختضععبارات اال من أجل اختبار أن

 لكلموجروف مسرينوف جلميع عبارات االستبيان كما هو موضح يف اجلدول التالي:

 

 (10جدول رقم )

 نتيجة االختبار P-Value كلموجروف مسرينوف العبارة

 غري معنوي 0.00 0.151 احملور األول

 غري معنوي 0.00 0.241 احملور الثاني

 غري معنوي 0.00 0.207 احملور الثالث

 غري معنوي 0.00 0.189 احملور الرابع

 غري معنوي 0.00 0.166 احملور اخلامس

 غري معنوي 0.00 0.113 إمجالي االستبيان

يتضح من اجلدول السابق: انه نستطيع رفض الفرضي العدمي, لصاحل الفرض البديل القائل أن 

 0.05للتوزيع الطبيعي وذلك جلميع عبارات االستبيان عند مستوي معنوية  البيانات ال ختضع

 اختبار اإلشارة: -ب
يف ظل عدم خضوع العبارات واحملاور الرئيسية للتوزيع الطبيعي )كما هو موضح باستخدام   

بار ( مت استخدام اإلحصاء الالمعلمي وبالتحديد اخت4اختبارات جودة التوفيق للتوزيع الطبيعي ملحق 

 اإلشارة لبحث الفرضيات اآلتية:

 :األوىل يةالفرض

التنشئة احلرفية وجمتمع الورشة يشكال شخصية احلريف حول أن ذو داللة إحصائية اجتاه يوجد  ال

 0.05يف املشروعات الصغرية واملتوسطة وذلك عند مستوي معنوية 

 :الثانية يةالفرض

عدم تعليم احلريف أثر على منط اإلدارة بالوحدة  ضعف أوحول أن ذو داللة إحصائية اجتاه ال يوجد 

 0.05احلرفية يف املشروعات الصغرية واملتوسطة وذلك عند مستوي معنوية 
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 :الثالثة يةالفرض

ثقافة احلريف تؤثر على تنمية وتطوير الوحدة احلرفية يف حول أن ذو داللة إحصائية اجتاه ال يوجد 

 0.05ند مستوي معنوية وذلك ع الصغرية واملتوسطة املشروعات

  :الرابعة يةالفرض

العالقات االجتماعية بالوحدة احلرفية تؤثر على كفاءة حول أن ذو داللة إحصائية اجتاه يوجد  ال

 0.05وذلك عند مستوي معنوية  الصغرية واملتوسطة العمل واإلنتاج باملشروعات

 :اخلامسة يةالفرض

عالقات االجتماعية بالوحدة احلرفية تؤثر على كفاءة الحول أن ذو داللة إحصائية اجتاه ال يوجد 

 0.05العمل واإلنتاج وذلك عند مستوي معنوية 

 :السادسة يةالفرض

شخصــــية احلــــريف حتــــدد منــــط العالقــــة مبجتمـــــع      حــــول أن  ذو داللــــة إحصــــائية   اجتــــاه  ال يوجــــد  

ــة فـــى املشـــروعات الصـــغرية واملتوســـطة وذلـــك عنـــد مســـت    ــة الوحـــدة حلرفيـــة بالبيئـــة احمليطـ وي معنويـ

0.05 
 

 ملخص نتائج الدراسة

يف ضوء الدراسة امليدانية السابق تناوهلا ميكن استخالص النتائج التالية من دراسة العالقة بني 

نسق القيم احلريف كمتغري مستقل وبني املشروعات الصغرية واملتوسطة كمتغري تابع بدولة الكويت يف 

 -اآلتي:

تتأكد صحة العالقة بني نسق القيم  0.05عند مستوي معنوية  توضح نتائج الدراسة امليدانية أنه -

 احلريف وبني املشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت ويتضح ذلك يف:
أوضحت نتائج اختبار الفرضية األوىل صحة وجود عالقة ارتباط بني التنشئة احلرفية وجمتمع  -1

 0.05عند مستوي ثقة  0.174 الورشة وبني شخصية احلريف بدولة الكويت مبعامل ارتباط

مما يدل علي ارتباط التنشئة احلرفية وجمتمع الورشة بشخصية احلريف بعالقة طردية 

 وإجيابية.
 أن هناك تأثري جوهري من التنشئة احلرفية وجمتمع الورشة علي شخصية احلريف تتضح يف:  -2

ه املرجعي بنسيبة ينشأ أجري بالورشة ويرتبي بها ومتثل مفرداتها )مفردات الورشة( إطار -

 .2.21وباحنراف معياري % 91.20
 .1.30باحنراف معياري  %88.2تأثر أجري مبجتمع الورشة بنسبة   -
وباحنراف  %94يعتمد العامل بالورشة على التشاطر بعيدًا عن األسلوب العلمي بنسبة   -

  .3.05معياري 
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التنشئة احلرفية  تتأكد صحة العالقة بني 0.05مما سبق يتضح أنه عند مستوي معنوية 

 وجمتمع الورشة وبني شخصية احلريف بدولة الكويت. 

أوضحت نتائج اختبار الفرضية الثانية صحة عالقة االرتباط بني ضعف ) عدم ( تعليم احلريف  -3

مما يدل علي  0.05عند مستوي ثقة  0.538وبني منط اإلدارة بالوحدة احلرفية مبعامل ارتباط 

 ريف بنمط اإلدارة بالوحدة احلرفية بعالقة طردية اجيابية.ارتباط ضعف )عدم( تعليم احل
أن هناك تأثري جوهري من ضعف أو عدم تعليم احلريف علي منط اإلدارة بالوحدة احلرفية  -4

 اتضح يف: 
% 90.2معظم العمالة احلرفية وأصحاب الورش من متسربي التعليم وراسبيه بنسبة  -

  .2.01باحنراف معياري 
 %89.20ة علي التشاطر بعيداً عن األسلوب العلمي يف إدارتها بنسبة يعتمد صاحب الورش  -

 .1.91باحنراف معياري 
 %85.1يعرتف احلريف بالتعليم الالزم لنقل احلرفة وال يعرتف بالتدريب املستمر بنسبة  -

 .0.95باحنراف معياري 
معياري باحنراف  %93.01يري احلريف أن التدريب املستمر وقت مهدر ال حاجة له بنسبة  -

2.24. 
باحنراف % 100ال يتم الفصل بني امللكية واإلدارة فصاحب الورشة هو املدير بنسبة  -

 معياري ــ
باحنراف  %89.40يتم توزيع العمل بالورشة بعيدًا عن التخصص وتقسيم العمل بنسبة  -

  .1.21معياري 
ي باحنراف معيار %90يعتمد احلريف يف ضبط اجلودة علي تقديره الشخصي بنسبة  -

2.29. 
 .1.22باحنراف معياري % 87.8ال يتوافر بالوحدة احلرفية ادوات ضبط اجلودة بنسبة  -
يعتمد احلريف يف اإلنتاج علي الرؤية الشخصية بعيدًا عن املواصفات القياسية بنسبة  -

 . 1.27باحنراف معياري  88.8%
باحنراف % 79.20يسعي احلريف لتطوير ورشته بتقنيات حديثة بدون دراسة فعلية بنسبة  -

 .0.97معياري 
يري احلريف أن التعليم مهم للحصول علي املكانة االجتماعية لكنه غري قابل للتطبيق  -

 .1.4باحنراف معياري  %92يف العمل واإلنتاج بنسبة 
تتأكد صحة العالقة بني ضعف )عدم( تعليم  0.05مما سبق يتضح أنه عند مستوي معنوية 

 دة احلرفية.احلريف وبني منط اإلدارة بالوح
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أوضحت نتائج اختبار الفرضية الثالثة صحة عالقة االرتباط بني ثقافة احلريف وبني تنمية  -5

، مما يدل علي ارتباط 0.05عند مستوي ثقة  0.464وتطوير الوحدة احلرفية مبعامل ارتباط 

 ثقافة احلريف بتنمية وتطوير الوحدة احلرفية بعالقة طردية إجيابية. 
 ري من ثقافة احلريف علي تنمية وتطوير الوحدة احلرفية اتضح يف:أن هناك تأثر جوه -

أن صاحب الورشة ميثل مجاعة مرجعية لألجري احلريف ومنوذج يسعي للوصول إليه بنسبة  -

 .1.57باحنراف معياري % 89.83
تنحصر ثقافة احلريف يف جمتمع الورشة وجمتمعه احمليط ودون تزود بأي علوم أو معارف  -

 .1.22باحنراف معيار  %89.21بنسبة 
% 86.20يري احلريف أن الرتاكم املعريف هو فقط تراكم خربات ومعارف الورشة بنسبة  -

 .1.01باحنراف معياري 
يري احلريف أن تنمية القدرات الفكرية غري ضرورية ما مل تقرتن بكسب مادي بنسبة  -

 .0.95باحنراف معياري % 82.40
ك والدافع ألي تطوير يف القدرات واملهارات يري احلريف أن الكسب املادي هو احملر -

% باحنراف 88.8وأن احلريف يطور ورشته فقط للمباهاة والتفاخر بنسبة % 100بنسبة 

 .1.02معياري 
تتأكد صحة العالقة بني ثقافة احلريف وبني  0.05مما سبق يتضح أنه عند مستوي معنوية 

 تنمية وتطوير الوحدة احلرفية.
الفرضية الرابعة صحة عالقة االرتباط بني العالقات االجتماعية بالوحدة أوضحت نتائج اختبار  -7

احلرفية وبني كفاءة العمل واإلنتاج باملشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت مبعامل 

مما يدل علي ارتباط العالقات االجتماعية بالوحدة  0.05عند مستوي ثقة  0.458ارتباط 

 اج. احلرفية بكفاءة العمل واإلنت
أن هناك تأثري جوهري من العالقات االجتماعية بالوحدة احلرفية علي كفاءة العمل واإلنتاج  -8

 باملشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت أتضح يف: 
تتسم الورشة بضيق نطاق اإلشراف وما يرتتب عليه من كثرة النزاع بني العمال وصاحب  -

 .1.26باحنراف معياري % 87.81العمل بنسبة 
ضيق نطاق اإلشراف بالورشة والرقابة املستمرة من صاحبها ينتج عنها شعور العمالة بامللل  -

 .1.28باحنراف معياري  %86.6واإلرهاق بنسبة 
% 89.40شدة املنافسة بني العاملني ينتج عنها صراع يؤثر علي العمل واإلنتاج بنسيبة  -

 .1.16 باحنراف معياري
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الل تفوقه علي زمالئه بكم اإلنتاج بعيدًا عن اجلودة يري احلريف أنه حيقق ذاته من خ -

 . 1.06باحنراف معياري  %90بنسبة 
يري احلريف أن املكانة االجتماعية حتددها عالقته بصاحب العمل بعيدًا عن الكفاءة  -

  .1.88باحنراف معياري % 89.8بنسبة 
جتماعية والرضا تدرج احلريف بالورشة ووصوله لفين )حريف متمرس( حتقق له املكانة اال -

  .1.97باحنراف معياري % 94.83الوظيفي بنسبة 
عدم وجود نظم عادلة موضوعية لألجور واحلوافز تؤدي إىل النزاع، الغياب، زيادة دوران  -

 .1.27باحنراف معياري % 88.80العمل بنسبة 
باحنراف  %91يتم تقييم األداء وفقا لطاعة صاحب العمل بعيدًا عن الكفاءة بنسبة  -

 . 1.99ياري مع
تتأكد صحة العالقة بني العالقات االجتماعية  0.05مما سبق يتضح أنه عند مستوي معنوية  

 بالوحدة احلرفية وبني كفاءة العمل واإلنتاج باملشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت. 
منط أوضحت نتائج اختبار الفرضية اخلامسة صحة عالقة االرتباط بني شخصية احلريف وبني  -9

عند مستوي ثقة  0.0494العالقة مبجتمع الوحدة احلرفية والبيئة احمليطة مبعامل ارتباط 

مما يدل على ارتباط شخصية احلريف بنمط العالقة مبجتمع الوحدة احلريف والبيئة  0.05

 احمليطة بعالقة طردية اجيابية.
حدة احلرفية والبيئة أن هناك تأثري جوهري من شخصية احلريف علي منط العالقة مبجتمع الو -10

 احمليطة اتضح يف: 
أن صاحب الورشة هو القائد واملدير ومتخذ القرار الوحيد بال مشاركة من العاملني بنسبية  -

 .1.89وباحنراف معياري % 96
 .1.84وباحنراف معياري  %89.6شعور احلريف بالدونية جتاه املؤهلني علميًا بنسبة  -
هلم ألعلى الدرجات العلمية وإبعادهم عن جمتمع حيرص احلريف على تعليم أبنائه ووصو -

 .1.68وباحنراف معياري  %90.4الورشة بنسبة 
وباحنراف معياري  %88حيرص احلريف علي نقل أصول الصنعة إىل األجيال املتعاقبة بنسبة  -

1.22. 
يالزم احلريف الشعور باملظلومية جتاه اجلهات احلكومية الرقابية واإلشرافية بنسبة  -

 . 1.91وباحنراف معياري  92.60%
عدم رضا العامل احلريف وكذا شكواه من قلة األجر مما ينعكس على العمل واإلنتاج  -

  .2.02وباحنراف معياري  %93.20بنسبة 
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% 89.49احلريف يقاوم أي تغيري لتطوير العمل ونظم اإلنتاج بالوحدة احلرفية بنسبة  -

 .2.14وباحنراف معياري 
تتأكد صحة العالقة بني شخصية احلريف وبني  0.05توي معنوية مما سبق يتضح أنه عند مس

 منط العالقة مبجتمع الوحدة احلرفية وبالبيئة احمليطة بدولة الكويت.
 

 التوصيات

توفري واعتماد برامج تدريبية لتنمية وتطوير القيم واالجتاهات احلرفية اإلجيابية وتعزيزها مبا يسهم  .1

 ، وحيد من املمارسات غري املرغوبة داخل القطاع احلريف.يف تنمية السلوك احلريف املرغوب
توفري وتوجيه الدراسات واألحباث حنو االهتمام بالتوازن النفسي واالرتقاء باملستوي الثقايف  .2

 واالجتماعي احلريف.
توفري مناخ تنظيمي جيد يساعد علي تفجري الطاقات اإلبداعية لدي القطاع احلريف وذلك من خالل  .3

 إدارية وتنظيمية حمفزة تتضمن تنظيم لألجور واحلوافز املادية واملعنوية عادلة وداعمة.  توفري بيئة
رفع الوعي احلريف والرتكيز علي أهمية العالقات اإلنسانية وعالقات العمل وذلك من خالل  .4

 املشاركة يف املؤمترات والندوات وإعداد الربامج التثقيفية الالزمة.
اجلوانب االجتماعية واألبعاد اإلنسانية بالقطاع احلريف، حيث أن تلك  تسليط املزيد من الضوء علي .5

 األبعاد مل تلق االهتمام الكايف من حيث البحث والدراسة.
ترسيخ مفهوم اجلودة لدي القطاع احلريف سواء يف األداء أو اإلنتاج واعتباره قيمة حاكمه مبا  .6

 يضمن  معه حتقيق منتج حريف جيد منافس. 
اءات والعمل علي ختفيف القيود باجلهات الرقابية واإلشرافية احلكومية املنوطة تبسيط اإلجر .7

بالقطاع احلريف ) مثل اهليئة العامة للصناعة، اهليئة العامة للغذاء، بلدية الكويت،.. ( بدولة 

 الكويت، وذلك مبا يضمن معه حسن تعاون احلريف مع تلك اجلهات دون ختوف أو تهرب.
القطاع  احلريف من خالل االستفادة من خرجيي املراحل التعليمية املتقدمة     )يف حماولة االرتقاء ب .8

معاهد وكليات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب( وإحلاقهم بالقطاع احلريف، وذلك مبا 

 يضمن معه األخذ مبمارسات مبنية على أسلوب علمي صحيح يف اإلدارة واإلنتاج. 
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 املراجع

 راجع العربية: أوال: امل

(، دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف عالج مشكلة البطالة، جملة ادريس، هنادي حممد، ) .

. -، الصفحات ، ، العددجامعة البعث، اجمللد 

(، اإلدارة بالقيم وحتقيق التوافق يف املنظمات، املؤمتر الدولي العتييب، مشاعل بنت ذياب ) .

، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، نوفمرب،  -دارية، من للتنمية اإل

.-الصفحات 

(، واقع املشروعات الصغرية من وجهة نظر القائمني  الوقفي، علي عوض والقوامسة، فريد )  .

الجتماعية عليها: دراسة ميدانية علي عدد من املشروعات الصغرية يف حمافظة اربد، جملة العلوم ا

.-، الصفحات  ، العدد واإلنسانية، األردن، اجمللد 

(، أهمية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية  الونداوي، نشأت جميد حسن )  .

، الصفحات وسبل النهوض بها يف العراق، جملة كربالء العلمية، العدد الثالث، العراق، 

-.

(، القيم التنظيمية: مدخل مفاهيمي، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي ليلي ) بكوش، .

.-، الصفحات ، مرباح ورفله، اجلزائر، العدد 

(، دور القيم التنظيمية يف تفعيل القرارات اإلدارية: دراسة ميدانية بوخالفه، هاجر ) .

للعمال اإلجراء بوالية " قاملة"، رسالة ماجستري منشورة: بالصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية 

.-، الصحفاتاجلزائر،  –كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قاملة 

(، الصعوبات والعراقيل اليت تواجه املؤسسات الصغرية بوسامل، أبو بكر وآخرون ) .

كالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف واملتوسطة يف اجلزائر، امللتقي الوطين حول إش

-، الصفحات ، ديسمرب -اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

.

(، مدخل إىل القيم والقيم التنظيمية، جملة العلوم اإلنسانية، اجلزائر، غيات، بوفليحه، ) .

.-، الصفحات ، العدد 
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(، دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية: ان، حرب )بي .

، العدد الثاني، التجربة السورية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 

.-، الصفحات سوريا، 

 العالقة بني عملية اختاذ القرار (، الدور الوسيط للقيم التنظيمية يفجياد، عدنان عزيز ) .

واألداء املؤسسي، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم 

.-، الصفحات والتكنولوجيا، السودان، 

(، دور القيم التنظيمية يف حتسني األداء الوظيفي لدي العمال داخل  دفاف، رشيدة )  .

ة ميدانية مبؤسسة مطاحن احلضنة باملسيلة، رسالة ماجستري منشورة، كلية العلوم املؤسسة: دراس

.-، الصفحات اإلنسانية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

(، القيم التنظيمية وعالقتها بتمكني املوظفني، كلية العلوم اإلنسانية، زغبة، عبد املالك ) .

.-، الصفحات جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 

(، دور املشاريع الصغرية يف التنمية االقتصادية يف مدينة نابلس، شاهني، سامح وآخرون ) .

.-، الصفحات كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية، جامعة النجاح، فلسطني، 

االقتصادية من (، أثر القيم التنظيمية على األداء الكلي للمؤسسة شاللي، عبد القادر ) .

منظور أخالقي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، أكلي حمتد اوحلاج، البويرة، 

.-جملة املعارف، الصفحات 

(، حتديات املشروعات الصغرية وتأثريها علي صناعة  صويف، أشرف إمساعيل وآخرون، ) .

اجمللة الدولية للرتاث والسياحة والضيافة، كلية السياحة: دراسة تطبيقية علي حمافظة الفيوم، 

.-، الصفحات ، مارس ، العدد السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، اجمللد 

(، أثر القيم التنظيمية للمديرين علي التوافق التنظيمي وقيم عبد الرحيم، عاطف جابر طه ) .

ة االقتصاد واإلدارة، جامعة مصر للعلوم العمل: دراسة كمية علي عدد من املديرين، كلي

. -، الصفحات والتكنولوجيا، مصر، 

(، النهوض باملشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف عبد املنعم، هبة وآخرون ) .

.-، الصفحات الدول العربية، صندوق النقد العربي، 

ق القيمي للعامل وعالقته بدرجة االنضباط يف (، النسعرقي، مصطفي وبلقاسم، داود ) .

.–، الصفحات التنظيم الصناعي، جامعــة احلاج خلضــر، اجلزائر، 
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 املالحق

 السيد األستاذ / 

 حتية طيبة وبعد،،         

أتوجه لسيادتكم خبالص التقدير والعرفان حلسن تعاونكم يف إمتام هذا البحث اليت جاءت حول 

 نسق القيم احلريف وأثره علي املشروعات الصغرية واملتوسطة بدولة الكويت.

 ئمة االستقصاء قا

 األسئلة

 درجة توافرها
املتوسط 

كبرية  احلسابي

 جدا
 معدومة ضعيفة متوسطة كبرية

احملور االول: إن التنشئة احلرفية 

وجمتمع الورشة 

يشكال شخصية 

 احلريف. 

ينشأ الصيب بالورشة ويرتبي بها  -1

ومتثل مفرداتها من آالت وعمالة 

 وعالقات عمل

 املرجعي. ) جمتمع الورشة ( إطاره  
يتأثر الصيب مبجتمع الورشة وما   -2

يتضمنه من قيم وعادات وتقاليد 

 تنعكس علي العمل واإلنتاج.
يعتمد العامل علي )الفهلوة( أي  -3

تشرب الصنعة واكتساب اخلربة 

ممن يكربونه بالورشة بعيدًا عن 

 األسلوب العلمي.
 

    

 

 

احملور الثاني: إن ضعف )عدم( تعليم 

منط احلريف أثر علي 

 اإلدارة بالوحدة احلرفية: 

    
 

 



243 

 

  

 243 

    . بدولة الكويت نسق القيم الحريف وأثره ىلع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
 عبدهللا ناصر بن خير هللاد. عادل ،  د. فايزة خير هللا ناصر بن عبدهللا|                                              

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020مبرسبت -يوليو( 7) ( المجلد35) العدد

 

معظم العمالة احلرفية وأصحاب  -4

الورش من متسربي التعليم 

وراسبيه أو ممن مل يتلقوا أي أنواع 

 التعليم.

يعتمد صاحب الورشة علي خربته  -5

وتقديره الشخصي يف إدارته، 

بعيدا عن األسلوب العلمي يف 

 اإلدارة " التشاطر "

الالزم لنقل  يعرتف احلريف بالتعليم -6

املهارة إىل العامل حتى يصبح 

حريف متمرس، ويري انه ال 

 ضرورة للتدريب املستمر.

يرى احلريف أن التدريب املستمر  -7

هو نفقة مفقودة ووقت مهدر ال 

 حاجة فعليه إليه. 

يف القطاع احلريف ال يتم الفصل  -8

بني امللكية واإلدارة فصاحب 

 الورشة هو املدير.

ع العمل واألدوار بالورشة يتم توزي -9

احلرفية بعيدًا عن التخصص 

 وتقسيم العمل 

) الصانع املاهر ميكنه عمل 

 كل األدوار بالورشة(

يعتمد احلريف يف ضبط جودة  -10

 املنتج علي تقديره الشخصي.

ال يتوافر بالوحدة احلرفية أدوات  -11

قياس أو معدات تفتيش واختبار 

 لضبط اجلودة.

يف يف إنتاج املنتج يعتمد احلر -12

علي التخيل والرؤية الشخصية 
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بعيدا عن التصميم املوثق والرسم 

اهلندسي أو التوصيف القياسي 

 للمنتج.

يسعي احلريف لتطوير ورشته  -13

بتجهيز آلي حديث وتقنيات 

متطورة دون إجراء أي حتديد 

 احتياجات فنية فعلية.

يرى احلريف أن التعليم مهم  -14

قدير واالحرتام للحصول علي الت

واملكانة االجتماعية ولكنه غري 

قابل للتطبيق واألخذ به يف العمل 

 واإلنتاج.

احملور الثالث: إن ثقافة احلريف تؤثر 

علي تنمية وتطوير 

الوحدة  احلرفية 

للمشروعات الصغرية 

واملتوسطة بدولة 

 الكويت:

ميثل صاحب الورشة ) رغم جهله  -15

مرجعية وعدم تعلمه ( مجاعة 

لألجري احلريف، فهو القائد 

واملعلم والنموذج الذي يسعي 

 للوصول إليه .
تنحصر ثقافة احلريف يف جمتمع  -16

الورشة، وجمتمعه احمليط دون 

 أي تزود بعلوم أو معارف. 
يري احلريف أن الرتاكم املعريف  -17

يقتصر فقط علي تراكم 

اخلربات العملية واملعارف 
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من الورشة واملهارات املكتسبة 

 وجمتمع العمل.
يري احلريف أن تنمية القدرات  -18

الفكرية وتوسعة املدارك 

العقلية تعد إضافات غري 

ضرورية خاصة إذا مل تقرتن 

 بكسب مادي مالئم.

يري احلريف أن الكسب املادي  -19

هو احملرك واحملفز والدافع ألي 

تنمية يف املهارة أو تطوير يف 

 القدرات خاصة الفنية.  

أن احلريف يطور ورشته بتجهيز  -20

آلي حديث فقط للمباهاة 

والتفاخر وتقليد املنافس أو 

التفوق عليه وليس حلاجة فعلية 

 ناجتة عن دراسة.

احملور الرابع: ان العالقات االجتماعية 

بالوحدة احلرفية تؤثر 

علي   كفاءة العمل 

واالنتاج باملشروعات 

 الصغرية واملتوسطة:

سم الورشة بضيق نطاق تت -21

اإلشراف وما يرتتب عليه من 

كثرة النزاع بني العمال 

 وصاحب العمل.
ضيق نطاق اإلشراف بالورشة  -22

والرقابة املركزة املستمرة 

خالل اليوم من صاحبها ينتج 

عنه زيادة الشعور )شعور 

 العامل( بامللل واإلرهاق.
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شدة املنافسة بني العاملني  -23

راع وبعضهم البعض ينشأ عنه ص

يؤثر على العمل واإلنتاج )الصراع 

 الظاهر(.
يرى احلريف أنه ميكنه حتقيق  -24

ذاته من خالل تفوقه علي أقرانه 

بالورشة بكم اإلنتاج ولو كان 

 علي حساب اجلودة.
يرى احلريف أن املكانة  -25

االجتماعية حتددها عالقته 

بصاحب العمل ووضعه مبجتمع 

بعيدا عن الكفاءة  –الورشة 

 الفنية.
ج احلريف بالورشة من األجري تدر -26

لعامل مساعد ثم حلريف ثم لفين 

)حريف متمرس( وصوال ملراقب 

حتقق له املكانة  –عمال 

االجتماعية، ومن ثم الرضا 

 الوظيفي والوالء لورشته.
عدم وجود نظم جيدة عادلة  -27

للحوافز واألجور تؤدي إىل كثرة 

النزاع بني العامل وصاحب 

ن الورشة، وزيادة معدل دورا

 العمل، وزيادة معدل الغياب. 
يتم تقييم األداء وفقا للطاعة  -28

والوالء املطلق لصاحب العمل 

 بعيدًا عن الكفاءة يف األداء. 
يسعي احلريف حنو النهوض  -29

واالرتقاء بأسرته وحماول إدراك 

مستوي اجتماعي أفضل ولو من 
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حيث الشكل )احلراك 

 االجتماعي(

حلريف احملور اخلامس: إن شخصية ا

حتدد منط العالقة 

مبجتمع الوحدة احلرفية 

 وبالبيئة احمليطة: 

صاحب الورشة هو القائد وهو  -30

املدير وهو متخذ القرار الوحيد 

 بال مشاركة أي من العاملني.
يشعر احلريف وخاصة غري  -31

املتعلم أو متسرب التعليم، 

بالدونية دائمًا جتاه املؤهلني علميًا 

 )الشعور بالدونية(. 
احلريف علي تعليم أبناءه  حيرص -32

ووصوهلم ألعلي الدرجات العلمية 

وأبعادهم عن جمتمع الورشة 

 )التعويض(. 
حيرص احلريف على نقل أصول  -33

الصنعة وأسرار احلرفة إىل 

األجيال املتعاقبة بالوحدة )التوارث 

 املهين(.
يالزم احلريف الشعور باملظلومية  -34

جتاه املنظمات واهليئات 

ة واإلشرافية احلكومية الرقابي

)مثل اهليئة العامة للصناعة، اهليئة 

العامة للغذاء، وبلدية الكويت( 

 )الشعور باملظلومية(.  
عدم رضا العامل احلريف  -35

وكثرة شكواه من قلة األجر، 

 األمر الذي ينعكس على العمل

    

 

 



248 

 

  

 248 

    . بدولة الكويت نسق القيم الحريف وأثره ىلع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
 عبدهللا ناصر بن خير هللاد. عادل ،  د. فايزة خير هللا ناصر بن عبدهللا|                                              

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020مبرسبت -يوليو( 7) ( المجلد35) العدد

 

واإلنتاج ) كثرة شكوى احلريف 

 ) 
احلريف يقاوم بشدة أي تغيري أو  -36

يف اآلالت أو تطوير بالوحدة سواء 

األدوات أو نظم اإلنتاج ) مقاومة 

 احلريف للتغيري (.
 

 

                             

 

 

 

 

 

 


