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 األسر املنتجة واإلدارة املستدامة للمنزل
 2021مايو  23الخليج بتاريخ  رابخأ ةجريدفي  شرن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 مدتها تدريبية دورة باألحرى أو لقاء لنا كان (Zoom زووم) منصة عبر

 يبلغ المشاركين عدد وكان العربي، الوطن في جهات بضع مع أيام ثالثة

 التدريبية الدورة وكانت العربية، الدول مختلف من شخص 100 حوالي

 بعض حول للتحدث يتوقون المشاركين من العديد كان إذ رائعة، فعالً

 نطاق عن تخرج ريادية تجارة إلى تحويلها يريدون التي المنزلية مشاريع

 .بأخرى أو بطريقة المنزل

 المنتجة، واألسر المنزلية الصناعات حول يدور الكالم محور كان وربما

 20 حوالي بلغت التي األخرى الموضوعات من العديد إلى باإلضافة

 المستدامة باإلدارة عالقة ذات كانت الموضوعات تلك من كل موضوعًا،

 األوضاع ظل في المنزل هذا يديرا أن المنزل وربة لرب يمكن وكيف للمنزل،

 وتتراكم، الديون في األسر تغرق ال حتى ما نوعًا المتدنية االقتصادية

 سفينة يحرك أن يستطيع ال أنه األسرة عن المسؤول يجد وبالتالي

 .السالم ميناء إلى األسرة

 األسر موضوع أن التدريبية الدورة أكتب وأنا أعلم أكن لم الحقيقة، في

 هذه بمثل ستحظى منتجة أسرة إلى المتعففة األسر وتحويل المنتجة
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 تدريبي برنامج تخصيص الحضور من العليا النسبة طالبت إذ األهمية،

 الثانية بالدورة األولى الدورة تابعنا عندما وبالفعل الموضوع، لهذا خاص

 في اشترك (للمنزل المستدامة واإلدارة المنتجة األسر) عنوان تحمل التي

 على الخيرية الجمعيات من العديد إلى باإلضافة افردً 125 من أكثر الدورة

 موضوع ألهمية – اعتقادي بحسب – هذا كل العربي، الوطن مستوى

 لذلك جميل، أمر وهذا المنزل، خالل من الريادي والعمل المنزلي اإلنتاج

 تفاصيلها بكل التدريبية الدورة هذه لعمل واجتهدتُ كثيرًا تشجعت

 متعففة أسرة من التحول من األسر تلك كل تتمكن حتى ومفاصلها

 تحويلها ثم ومن األولى، بالدرجة منتجة أسر إلى المساعدات على تعيش

 .بنفسها حياتها شؤون تدير أن يمكن ريادية أسرة إلى

 تحدثنا وتطويرها تنميتها وكيفية المنتجة األسر عن نتحدث بدأنا عندما

 موضوعات أربعة أكثر المشاركين أثار ما وربما الموضوعات، من عدد في

 دراسة المشروع، إدارة كيفية المشروع، اختيار كيفية :وهي أساسية،

 التي األخرى الموضوعات وبعض للمشروع، المالية اإلدارة وكذلك الجدوى،

 األربع الموضوعات هذه هنا يهمني الذي وكل المنتجة، األسر كل تهم

 العمل أن يعتقدون كانوا المشاركين غالبية أن وجدنا ولكن ذكرتها، التي

 التي األموال من وكم المالي النجاح مدى على يعتمد المنزل خالل من

– لهم قلنا كما – وإنما ذلك ننكر ال هنا ونحن الشهر، نهاية في يجنونها
 للنجاح الرئيسي فالمحرك ذلك، من أكبر أهم الموضوع أن الحقيقة في 
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 يستمر حتى والمستدام السليم التخطيط :منها أمور عدة على يعتمد

 تعثره ثبت إن بالمشروع التمسك عدم ممكنة، فترة أطول المشروع

 فشله ثبت الذي المشروع في نتمادى أن المطلوب فليس الديون، وتراكم

 إلى يقودنا وهذا ا،مطلوبً األمر هذا كان وإن إليه، نميل أو نحبه نناأ لمجرد

 دراسته وكيفية المشروع اختيار فيها يتم التي الكيفية وهو مهم آخر أمر

 المشروع من والجدوى السوق دراسة وكذلك موضوعية، عملية دراسة

 .األهمية ذات األمور بعض عن نتحدث دعونا حسنٌ، .ذلك إلى وما
 

 ؟ المشروع اختيار كيفية

 المناسب، المشروع الختيار واألفكار الطرق من العديد هناك أن وجدنا

 الموضوع وهذا المشروع، اختيار في اإلبداعي التفكير طرق أهمها وربما

 التفكير طرق إن إذ والنماذج، والتمارين األسئلة من العديد فيه أثيرت

 المشاريع اختيار خاللها من يمكن التي الطرق أفضل من اإلبداعي

 أوالً والمجتمع السوق دراسة مثل أخرى طرق توجد وكذلك المنزلية،

 غير المشاريع وما المجتمع، إليها يحتاج التي المشاريع ما لمعرفة

 األسرة تقوم أن يمكن حتى الناس إليها ويحتاج السوق في الموجودة

 .تسده أن يمكن الذي المنتج خالل من الثغرة هذه بسد

 البضائع بعض عن والمجتمع األسواق في نبحث أن أيضًا الطرق ومن

 في تداولها في وليس صناعتها في المتعثرة هنا نقصد وربما المتعثرة،
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 بحيث الصناعة هذه نطور أن منتجة كأسرة نحن يمكننا لذلك السوق،

 .السوق في موجود هو مما وأفضل امغايرً امنتجً للناس نقدم أن يمكننا

 ولكن األخرى، الطرق من العديد هناك أن وجدنا فقد ذلك إلى وباإلضافة

 مشروعها، ينجح أن يمكن حتى أمور ثالثة األسرة لدى يكون أن المهم من

 على نقدم أن المعقول من فليس المشروع، في والهواية الشغف :أولهما

 والهواية فالشغف وانتاجه، تداوله في أو فيه نرغب ال ونحن عمل

 الذي للمنتج زبائن هناك يكون أن :الثاني األمر وأما أولى، كخطوة مطلوبان

 عند فيه مرغوب غير امنتجً األسرة تنتج أن المنطق من فليس نقدمه

 تداوله، يتم وال يباع فال األسواق، في امتكدسً المنتج يكون أن أو الناس

 والميزة المنتج، يقدمها التي المضافة القيمة وهو :والثالث األخير واألمر

 المهم والسؤال األخرى، المنتجات في توجد وال المنتج هذا في توجد التي

 منتجي شراء على الزبون يجبر الذي ما :األسرة عليه تجيب أن يجب الذي

 السؤال هذا عن تجيب أن األسرة استطاعت فإن ؟ آخر بائع من يشتري وال

 .بامتياز منتجة أسرة ستكون حتًما فإنها
  

  المشاريع جدوى دراسة

 سمعت قد المشاريع من اكبيرً عددا أن التدريبية الدورة خالل من وجدنا

 قاموا التي الكيفية عن سألناهم عندما ولكن (المشروع جدوى دراسة) عن

 الكثير إن إذ والتحدث، الشرح عن عجزوا مشاريعهم جدوى بدراسة بها
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 جدوى بدراسة يقومون ال األعمال رواد وحتى المنتجة واألسر الناس من

 تتعثر صغيرة كانت إن حتى المشاريع من العديد فإن لذلك مشاريعهم،

 .المعلومات جمع في النقص هذا بسبب وذلك الزمن، من فترة بعد

 بعمل فعالً قاموا قد المشاركين من اعددً أن وجدنا المقابل في ولكن

 اليومية والمصروفات المدخول حساب حيث من رائعة جدوى دراسة

 حتى حساباته في وضع بعضهم أن لدرجة والسنوية، والشهرية

 يمكن الذي المحل في يعلقها سوف التي البالد قادة وصور القرطاسية

 .األيام من يوم في بافتتاحه يقوم أن

 يدور التي والمخرجات المدخالت دراسة فقط تعني ال الجدوى دراسة أن إال

 خالل ماليًا المشروع سير كيفية عن نتحدث هنا وإنما المشروع، حولها

 أن للمشروع يمكن ومتى المشروع، من – األقل على – الخمسة السنوات

 المصروفات تتساوى ومتى المصروفات، في نفسه على يعتمد

 يتم ذلك كل المصروفات، من أكثر المدخوالت تكون ومتى والمدخوالت،

 أحب ألني اعتباطية العملية وليست علمية، موضوعية توافقية بطريقة

 السوق ندرس أن يجب جدوى بدراسة نقوم فعندما ذلك، وأكره ذلك

 بحيث وواضحة مسبًقا معدة واستبانات استمارات عبر المجتمع وندرس

 السؤال عن سنجيب أثرها على ألن السديد، الرأي النهاية في تعطينا

 من األسرة ستتمكن مدى أي وإلى ؟ ال أم المشروع سنقيم هل :المهم
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 من تنتقل أن يمكن وكيف ؟ السوق في ستبقى سنة وكم االستمرار

 .وهكذا ؟ الثانية المرحلة إلى المشروع من األولى المرحلة
  

 المشروع إدارة

 كل تعني المشروع فإدارة النقطة، هذه عن التحدث عند كبير جدل وأثير

 المالية اإلدارة :مثل يومية، بصورة تتم أن ويجب تتم التي األخرى األمور

 .ذلك إلى وما والتسويق المكان، إدارة والعمال، الموظفين إدارة للمشروع،

 االختالفات بسبب وذلك ا،طبيعيً اأمرً كان حصل الذي والجدال

 تدعم أن يمكن التي والتسهيالت آخر، بلد إلى عربي بلد من المجتمعية

 التسهيالت أو المالية التسهيالت عن نتحدث كنا سواء المشاريع،

 الجمعيات من أو الخاصة والمشاريع البنوك من وسواء اللوجستية،

 .الحكومات أو األهلية والمؤسسات

 اإلخوة معظم أن وجدتُ والمناقشات الحوارات تلك كل خالل من ولكن

 بالفعل المنتج، تسويق عمليات في ضعفًا يعانون المشاركين واألخوات

 التواصل مواقع وبعض والواتساب االنستغرام يستخدمون فهم

 في تكمن المشكلة أن إال – بلد كل في متاح هو ما بحسب – االجتماعي

 رواد حتى أو المنتجة فاألسرة التسويق، في متبعة خطة وجود عدم

 إنتاج في واإلمكانية القدرة على ينصب عملهم أن يعتقدون الحر العمل
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 اصحيحً كان إن األمر وهذا الوسائل، تلك عبر ونشره السوق، وإدخاله منتج
 يكون أن يجب وإنما عليه، االعتماد الصعب من فإنه األولى المرحلة في

 فقط وليس التسويق، في برنامج الحر العمل رائد أو المنتجة لألسرة

 يسير أن فيجب التقليدي، التسويق في حتى وإنما اإللكتروني التسويق

 بهدف ليس سليمة وبطريقة مسبقًا، معدة خطة وفق المنتج تسويق

 الذي الصحيح المستهلك وإنما مستهلك، أي إلى المنتج هذا يصل أن

 ذاكرة من مساحة المنتج هذا يأخذ أن إلى باإلضافة المنتج، لهذا يحتاج

 شبيه، منتج إلى يحتاج أنه لحظة أي في شعر إن بحيث المستهلك هذا

 مباشرة فيذهب شعور، غير من ذهنه في يقفز األسرة هذه منتج فإن

 ؟ المرحلة هذه إلى نصل أن يمكن فهل بعينه، المنتج هذا لشراء
 

 استفدت وكذلك كبيرة، بصورة بها استمتعنا جميلة دورة كانت عموًما،

 في المنتجة األسرة عمل طريقة على تعرفت ألني منها – شخصيًا أنا –

 منتجات من االستفادة تمت لو أنه وأشعر العربي، العالم دول من العديد

 .مستدام إنتاج ذات أسرة إلى األسر هذه كل تحويل يمكن فإنه األسر، هذه

 

 

 

 


