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 الشكر والتقدير

ل ت مادمت لدس السدتتزاحم ال لمات والعبارات لتخط ل م جزيل الشكر والعرلان على المساعدة التدس ُقد

 الخاص للدكتور المشرف محمد الجعتري المحترم، وكسلك الددكتور بسدام ي لأتقدم بشكر  سا الدراسة، 

ولدن أنسدى أن أشدكر الددكتور هتدرا يم عدو  الدسي سداعدنس والددكتور  كثيدرًا،ا   تنات السي كدان عطدا

لفاددل لددس ا هوالدددكتور عبدداد الو دداا الصددباا الددسي كددان لدد ،هيدداد خليفددة الددسي لددم يتخددل لددس هرشددادي

والدددكتور محمددد  شددا ر العددالول والدددكتور شددا ر حجددة،البحددا العلمددس والدددكتور  ةقدددرتس علددى كتابدد

رة ختيددد الغاليدددة نتيددده جددداتر الددددكتورةحكمدددين وأخدددص بالدددسكر المُ  والددددكاترة األسدددتاسةوكدددل  ت مددددققًا،اتنددد

المقدابالت  لدس الدسين سدا موا معدس، ولن أنسى زمالئس التس قدمت كل ما توسعها المشاريع الصغيرة

، خلدود حسدونة، رفدران شدديد، لد ي ديريده، روي صنصدور، وكدسلك أتدو زعدرور ةالميدانية كل من  ب

  والشدكر والعرلدان للشديأشكر زوجتس الغالية التس تسلت كل ما توسعها لمساعدتس لس  سا الدراسة، 

 لدراسة.الشكر والعرلان ل ل من سا م لس  سا االفاال هترا يم أحمد رانم المحترم، و 

والم سسددات التددس سدداعدتنس  كددسلك أتقدددم بالشددكر الجزيددل للمسددتفيدين الددسي تعدداونوا حسددن التعدداون،و 

وم سسددة قددادر للتنميددة بكددل طاقمهددا والددسين لددم  (Deep) وأخددص بالددسكر لريددك التمكددين االقتصددادي

 العلم والدراسة.من أجل يتخلوا يومًا لس منحس كل الوقت 

 القاضيعلي نديم عزمي 
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 مصطلحات الدراسة

كالدة س والو سدالممولة من قتل التنك اإلتبحا  سا الّدراسة لس مواوع المشاريع الريادية الصغيرة المُ 

 ، وقدد وردت مصدطلحات تخددم  دسا الّدراسدة، ولهدساأسباا تعثر ا ومقترحدات حلهدا ،نميةالسويدية للت

جرائية، وقد تم اعتماد او  ت تعريفات نظريةالمفا يم والمصطلحا  لتعريفات التالية:ا 

 :(اً المشروع الصغير)إجرائي

زمددن و  تدايددة ونهايددة اددمن ميزانيددة محددددةعبددارة عددن لكددرة مخطددط لهددا، ُتتددرجم هلددى نشددا  عملددس لدده  

ك األمثددل للمددوارد المتاحددة )بشددرية، ليزيائيددة، اجتماعيددة ورير ددا(، لتحقيدد ممحدددد، مددن خددالل االسددتخدا

     تج، ويعمدددل ليددده عددددد مدددن العددداملين يتدددراو  مدددا تدددين  ددددف انطلدددك مدددن أجلددده متمثدددل لدددس خدمدددة أو منددد

 . ( ألراد5 -1)

 (:اً المشروع المتعثر)إجرائي

نشددداطًا  يصدددب  لدددمبحيدددا انطلدددك مدددن أجلددده،   دددو المشدددروع الدددسي عجدددز عدددن تحقيدددك الهددددف الدددسي 

يحقدك دخداًل وبالتالس لدم خرين، آو  مال هتشغيل  ولشل لس، أو خرج عن نشاطه االقتصادي قتصادياً ا

 .ةوسلك ألسباا هدارية ولنيله اليًا م

 المشروع الريادي الصغير)إجرائيًا(:

لكدرة طموحدة مدن قتدل شدخص أو مجموعدة، ف المشروع الريادي الصدغير لدس  دسا الدراسدة بأنده عر  يُ  

السددة السددون، مددن أجددل علددى مجتمعدده، متحددديًا تهددا كالددة العددادات والتقاليددد السددائدة ومنهددا يخدداطر ت

 ( عامددل،5 –1مددن خدالل عمدل عددد محدددود مدن العمدال ) اقتصدادي(ل لددس عائدد تتمثدتحقيدك رايدة )

 معتترًا الفشل تجربة نحو النجا  ال تير. دوالر أمريكس(، 7000 - 6000وبتمويل يتراو  )
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 :المشروع الصغير

رأسدددمالها وقلدددة عددددد العددداملين ليهدددا، وقلدددة الطاقدددة الالزمدددة  بانخفدددا  دددو عبدددارة عدددن منشدددأة تتميدددز  

 ها، وصددغر حجددم متيعاتهددا والتددس ُتسددون لددس المنطقددة التددس تنشددأ ليهددا والمندداطك المجدداورة لهددا،لتشددغيل

 (.2014، وآخرون  )الخار وثيقًا بالتيئة المحيطة تها ارتباطاعلمًا أنها ترتبط 
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 الملخص 

 سسدددالملتندددك اإلالتعدددرف هلددى المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة الُممولددة مدددن قتدددل ا  دددلت الدراسدددة الحاليدددة

والوكالددة السددويدية للتنميدددة، مددن حيددا أسدددباا تعثر ددا ومقترحدددات حلهددا، والتددس نفدددست لددس محدددالظتس 

كظدا رة الموادوع  الدراسدةتناولدت و (. 2016- 2013الخليل وبيت لحم، خالل الفترة الممتددة مدن )

لباحدا ااسدتخدم  .د واحدمن بعيها ولم تركز علتناولتها األبحاا النظرية والميدانية،  متعددة األبعاد،

مدن حيدا  المنهج الوصفس بشقيه ال مس وال يفس، لتحقيك مزيد من الفهم حول  سا الموادوع المهدم،

رصددد وتحليددل واقددع مشددكلة الّدراسددة لددس الوقددت الحااددر وكمددا  ددس لددس الواقددع مددن خددالل وصدددفها، 

مثددل  ددسا الدراسددات، ل - لددس رأي الباحددا -وتفسددير ا، والتنتدد  تهددا، و ددو المددنهج المناسددا واأللاددل

 والمالحظة كأدوات لجمع التيانات.، المقاتلةو ، مستخدمًا االستبانة

حيددا ُقسددم ، ( مسددتفيدًا ومسددتفيدة مددن ترنددامج التمكددين االقتصددادي250ت ددون مجتمددع الدراسددة مددن )

 مسدتفيد/ة(،160الطبقة )أ( والتس تمثل محالظة الخليل وتحتدوي علدى ) مجتمع الدراسة هلى طبقتين:

طبقيدددة مسدددتفيد/ة(، وأخدددست منهدددا عيندددة  90) طبقدددة )ا( تمثدددل محالظدددة تيدددت لحدددم وتت دددون مدددنوال

وتحقيقددًا لهددسا الهدددف طددور الباحددا اسددتبانة  ( مسددتفيد ومسددتفيدة.80عشددوائية بسدديطة تلددا حجمهددا )

ت ونددت مددن ثالثددة أقسددام رئيسددية، اشددتمل القسددم األول علددى معلومددات عامددة عددن المبحددوثين، واددم 

 س والوكالدددةسدددالمأسدددباا تعثدددر المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة الممولدددة مدددن قتدددل التندددك اإلالقسدددم الثدددانس 

ثددر ( لقددرة، وتندداول  القسددم الثالددا مقترحددات مددن قتددل المنتفعددين للحددد مددن تع47لددس ) السددويدية للتنميددة

 المشاريع الريادية الصغيرة.

رة، خاصدة اإلداريدة منهدا كثيد وقد خلصت الدراسة هلى جملة من النتائج تتمحور حول وجود معوقدات

للتنميدددة  سسدددالموالتدددس ت حدددول دون تقددددم المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة التدددس ُمولدددت مدددن قتدددل التندددك اإل

 سدددوي التخطددديط لفكدددرة المشدددروع مندددس التدايدددة،، جددداي لدددس مقددددمتها والوكالدددة السدددويدية للتنميدددة الدوليدددة



 و
 

اددعا المهددارات التسددويقية وا  مددال و ير، المشددروع الصددغ إدارةااللتقددار للمهددارات اإلداريددة المتعلقددة تددو 

الماليدددة  دارةسدددوي اإلو سدددوي اختيدددار مكدددان وموقدددع تنفيدددس لكدددرة المشدددروع، و التدددرويج لددددت المسدددتفيدين، 

 وخاصة رياا وجود سمة مالية خاصة بالمشروع حيا ُتستغل عائداته ألمور شخصية.
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The small entrepreneurial projects financed by the Islamic Bank and the 

Swedish Development Agency: reasons of halt and suggested solving 

 

Prepared By: Nadeem Azmi Alqadi 

Supervisor: Dr. Mohammad Al Ja’abari 

 

Abstract 

 

The study aimed to investigate the small entrepreneurial projects financed by the 

Islamic Bank and the Swedish Development Agency: reasons of halt and suggested 

solving, that implemented (2013-2017). The study approached the literature as a multi-

dimensional phenomenon which addressed both theoretical and applied research. The 

study adopted the combining quantitative and qualitative approaches to establish a 

clearer understanding of the reasons and relevance of the study purposes, in terms of 

monitoring and analyzing the reality of statement of the problem at present. The 

questionnaire, interview, observation and focus group are appropriate for the 

exploratory nature of the study. 

The target population consisted of (250) beneficiaries from Economic Empowerment 

Program during the period 2013-2016. The study population was divided into two 

strata: Class (A), which represents Hebron governorate contains (160 beneficiaries), and 

Class (B), which represents Bethlehem governorate (90 beneficiaries), information 

obtained using the stratified random sample that contains (80) beneficiaries. 

A 47-item questionnaire was formulated which was divided into three sub-scales as 

follows: the general information of the participants; the second section dealt with the 

Administrative reasons leading to halt of small entrepreneurial projects (14 items); and 

the third section included the marketing reasons leading to halt of small entrepreneurial 

(12 items). The fourth section The promotional reasons leading to the halt of small 

entrepreneurial (11 items), The fifth section The financial reasons leading to the halt of 

small entrepreneurial (10 items). 

The findings revealed the absence of project concept from the outset; lack of 

management skills for small project management; absence of marketing and promotion 

skills by beneficiaries; selection of inappropriate location to implemented the project; 

and the absence of project financial account they are used for personal matters.
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

 المقدمة 1.1

يدة منهدا مواسعًا لس مختلا الدول العالميدة خاصدة النا وا تماماً اًل كتيرًا اشهدت المشاريع الصغيرة هقب

صددفت قدددرتها علددى مواجهددة األزمددات الماليددة خاصددة تلددك التددس ع  وسلددك للددس نهايددة القددرن العشددرين، 

 انهيداروالتدس تسدتتت لدس  ،(1997باقتصاديات الدول لدس جندوا شدرن أسديا لدس أواخدر التسدعينات )

 الماليدةصمود المشاريع الصغيرة لس مواجهتها لألزمدات  حيا ُيفسرت ال تيرة، آعدد كتير من المنش

 مالدةللع واسدتيعاتها، ريدوالتغي االتت دارالسدريعة علدى  ةمقدر الللخصوصيات التس تتمتع تها كالمرونة و 

 اديةاالقتصددمدن روالدد التنميدة  اً والنمددو االقتصدادي، لتصدب  تدسلك رالددد لالسدتثمارحركدًا ممدا يجعلهدا مُ 

( مدن 90%نسدبة تصدل هلدى )نهدا، هس تسدا م تلس الددول الناميدة حيدا للسدطين واحددا م واالجتماعية

س المشدداريع لددس االقتصدداد المحلددس الفلسددطينس، وبالتددالس تسددا م لددس هيجدداد لددرص عمددل خاصددة هجمددال

 (.2014)منتدت األعمال الفلسطينس،  الجامعيين نالخريجيالشباا و لفئة 

شددريحة سوي الدددخل المحدددود، حيددا تتجلددى  لدددتكتيددرة خاصددة  أ ميددةتعتتددر المشدداريع الصددغيرة سات 

وت ريسها  دخاًل لصاحبه وسلك بصقل المهارات والخترات التس يمتل هانشا  يحقك  باعتبار ا يتهاأ م
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 وحاجتهدددا المنخفادددة مدددن للعمدددل لدددس المشدددروع والتدددس تعتتدددر رأسدددمال الحقيقدددس لصددداحا المشدددروع،

، يددا المسددتخدمةقيمددة المخدداطرة وبسدداطة الت نولوج انخفددا ، و المطلوبددة لتنفيددس ا مسددتلزمات رأسددمال

حجم قوة العمل الالزمة لتشغيلها وسهولة العمدل ليهدا، كدسلك قلدة الت داليا اإلداريدة وحريدة  نخفا وا

 و دو مدا يجعلهدا تحقدك تطلعدات شدريحة واسدعة مدن المجتمدع،  وسهولة الددخول للسدون والخدروج منده،

تنمويددة لددس العمليددة ال اً قويدد عددامالً وعليدده لددإن المشدداريع الصددغيرة لمددا تتمتددع بدده مددن مميددزات تجعلهددا 

 .(2009، الفحم أتو)البطالة من خالل تولير لرص عمل لرواد ا خف  بالمسا مة لس 
 

 ،بالشددكل الخدداص االقتصدداديةالعمليددة التنمويددة بشددكل عددام و المشددروعات الصددغيرة لددس  أ ميددة ظهددروت

 روالتدس تعتتد ،نهامسا متها الفاعلة لس االقتصاد للعديد من الدول وخاصة النامية ممن خالل  وسلك

مسددددددا متها بحددددددوالس للسددددددطينيًا مددددددن خددددددالل  الصددددددغيرة يظهددددددر دور المشدددددداريعهس هحدددددددا ا، للسددددددطين 

وسلدك بحسدا الُمسدو  التدس أجرا ددا  ،( دوالر أمريكدس لدس النداتج المحلدس الفلسددطينس1,896,022.8)

والتدس شدملت الم سسدات الصدغيرة والمتنا يدة ، (2015حصاي الفلسطينس للعدام )المركزي لإلجهاز ال

( ألدددا دوالر أمريكدددس 200هدددا أقدددل مدددن)هنتاج( عددداملين وحجدددم 10والتدددس تشدددغل أقدددل مدددن )الصدددغر 

 .(2016، الجهاز المركزي لإلحصاي الفلسطينس)

صدداحبة  ،المشدداريع الصددغيرة سددواي لددس الدددول المتقدمددة أو لددس الدددول الناميددةيددرت الباحددا أن لددسلك 

درتها المتوسددطة وال تيددرة، حيددا تمتدداز بقددمقارنددًة بغير ددا مددن المشدداريع  انتشدداراواأل ثددر  العدددد األ تددر

لددس تلتيددة احتياجددات  فاددلحبة العلددى توظيددا العمالددة بشددكل كتيددر وبت لفددة قليلددة، لددسلك تعتتددر صددا

مصددددر لتدددولير تدددديل عدددن السدددلع  دددس الشدددرائية، و  همالسدددكان مدددن خددددمات وسدددلع بأسدددعار تالئدددم قددددرات

 (.2006، البحيصس) المستوردة

ا المشداريع الصدغيرة لدس كونهدا مصددر للددخل لل ثيدر مدن األسدر واأللدراد التدس ت تسدته  ميةونظرًا لأل

تعدددانس مدددن جملدددة مدددن المشدددا ل قدددد ن  دددسا المشددداريع ، لدددإلدددس الددددول سدددواي أ اندددت متقدمدددة أو ناميدددة
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عن العمل، لسلك تحاول الدراسة الحالية أن تبحا لس  تها بالتعثر والتوقاوالمعيقات التس قد تنتهس 

سددا م لددس تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة خاصددة التددس ُمولددت مددن قتددل الوكالددة التددس تأ ددم األسددباا 

 .وبحسا حدود الدراسة س للتنميةسالمالسويدية والتنك اإل

 
 وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

 تعتتددر المشدداريع الصددغيرة قدداطرة مددن قدداطرات التنميددة لددس التلدددان خاصددة سات العمالددة ال ثيفددة، حيددا

ول تمتداز بكثالتهدا السدكانية العاليدة مثدل جندوا شدرن أسديا والتدس حققدت نجدا  نجحت تجربتها لدس د

لصددددغيرة والمتوسددددطة تمثددددل حددددوالس تشددددير اإلحصددددايات أن المشدددداريع ا هسبددددالررم مددددن قلددددة موارد ددددا، 

نمدددا دور دددا مدددع نهايدددة عهدددد االقتصددداد و ( مدددن مجمدددوع الم سسدددات العاملدددة لدددس دول العدددالم، 98%)

للمشددداريع ال تيدددرة  اً يُمغدددسلهدددس  ثيدددر مدددن دول العدددالم، لل القتصددداد، وأصدددبحت تمثدددل عصدددا االموجددده

 (.2007كمال الدين، و  )كاسا باحتياجاتها

 تهددامحاربخددالل  مددن  ددادور  لددس العمليددة التنمويددة، هس يظهددروتعددد المشدداريع الصددغير محددورًا أساسدديًا 

 مصدادر للددخلد بالتدالس هيجداتولر لرص عمدل و  حيا، كالبطالة والفقربع  المشا ل االقتصادية ل

 .(2011)ال واز، اقتصادية واجتماعية تنمويةتحقيك أ داف  ، و سا تدورا يساعد لسللعاملين ليها

تحدددي لعمددل المشددروع  والتددس تشددكل، بالتيئددة التددس تحدديط تهددا وتعمددل ليهدداالمشدداريع الصددغيرة تتددأثر و 

 ،مشددا ل والتحدددياتالعديددد مددن ال اجدده المشدداريع الصددغيرةتو الصددغير وتقلددل مددن لددرص نجاحدده. لددسلك 

والمنالسدة  لتدرويج، وقلدة الختدرةوالدس سدوي التسدويك  المتمثلدةداريدة والتسدويقية أ مها المشا ل اإل ومن

المسدددتخدمة الت نولوجيدددا بسددداطة و  التددددرياوادددعا  ،رالصدددغي روعتعدددر  لهدددا المشددديالشدددديدة التدددس 

)المدددورد  األحيدددانلدددس بعددد   عبالمشدددرو خاصدددة مناسدددبة دم وجدددود أمدددا ن عددد ، وكدددسلكوالمدددواد الخدددام
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  دددددداأمددددددام تطور نجددددددا  المشدددددروعات وتشددددددكل حجددددددر عثدددددرة عوامددددددل تددددد ثر علددددددى ال و ددددددساالفيزيدددددائس(، 

(Mulugeta,2010). 

آت بالمنشد اال تمدام، حيدا زيدادة لس دلدع عجلدة التنميدة دوراً الفلسطينية المشاريع الصغيرة  وت تسا 

تتحددديات تتسددتا لددس تعثر ددا، تتددأثر هددا الصدغيرة باعتبار ددا شددكل مددن أشددكال الصددمود والمقاومددة، ول ن

منهددددا مددددا  ددددس خارجددددة عددددن هرادة المشددددروع والتددددس تصددددنا اددددمن التيئددددة الخارجيددددة مثددددل األوادددداع 

ريع مشداال تجدااالواادحة  الر يدة وريدااعانس منها الدولدة، تاالقتصادية والسياسية واالجتماعية التس 

هدا، لعمل والتشدريعية القانونيدة ةالتيئد غيدااأادعا وادع خطدط مسدتقتلية لهدا ك الفلسدطينية الصدغيرة

ها، وادعا صدحاتأل التسدويقية الختدرة ادعابسدتا ومعاناتها من مشا ل تتعلدك بالسدون والتسدويك 

 (.2009، عتد ال ريم) لها المقدم التمويل نسا تدنسقدرتها التنالسية و 

 تس:اآل سعى الدراسة الحالية هلى اإلجابة عن الس ال الرئيسلس اوي ما ستك تو 

لسـويدية ي والوكالـة اسـالمالمشـاريع الرياديـة الصـغيرة الممولـة مـن قبـل البنـك اإل باب تعثـرأسما 

 التالية: الفرعية التسا الت ،ويتفرع عن  سا الس ال للتنمية؟

المشدددداريع الرياديددددة الصددددغيرة الممولددددة مددددن التنددددك   دي هلددددى تعثددددراإلداريددددة التددددس تدددد سددددباااألمددددا  .1

 ؟ةس والوكالة السويدية للتنميسالماإل

  ل تعانس المشاريع الريادية الصغيرة لس للسطين من رياا للتخطيط السليم؟ .2

 ؟الصغيرة لس للسطين لخطط التسويك  ل تفتقر المشاريع الريادية .3

 ؟الصغيرة لس للسطين لخطط الترويج  ل تفتقر المشاريع الريادية .4

 ؟ية السليمةالمال دارةمن رياا لإل ل تعانس المشاريع الريادية الصغيرة لس للسطين  .5
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  مبررات الدراسة 3.1

ع مدن المشداري اً نظرًا لعمل الباحا لس المجدال التنمدوي ومجدال المشداريع الصدغيرة لقدد الحدي أن كثيدر 

 والتس تنفس من العديدد مدن الجهدات المانحدة لدس مواقدع ومنداطك مختلفدة مدن الادفة الغربيدة ،ةالصغير 

توقدا المشددروع وعددم تحقيقده للغايددة يندتج عنده  سيوالدد ،أن الدبع  منهدا يعدانس مددن حالدة مدن التعثدر

س دراسدة األسدباا التدس تعمدل علدى تعثدر لدالتس وجد من أجلها، و و ما شجع الباحدا علدى التعمدك 

المشدداريع الصددغيرة تهدددف الخددروج تتوصدديات تسددا م لددس هعادتهددا هلددى المسددار الصددحي  الددسي وجدددت 

تل سمشا ل اجتماعية كالبطالة والفقر وتحسين  نظرًا للدور المهم السي تلعبه لس محاربةو  ،من أجله

 معيشة األلراد.

 
 الدراسة أهمية 4.1

 العلمية هميةاأل

عثدددرات لدددس نمدددو  شدددكلتالتدددس مسدددتبات الهدددسا الدراسدددة لدددس أنهدددا تبحدددا لدددس الرئيسدددية ل  ميدددةاأل تتمثدددل

ا تعتتددر حيدد س والوكالددة السددويدية للتنميددة،سددالمالممولددة مددن التنددك اإل وتطددور المشددروعات الصددغيرة

االقتصدداد بشددكل عددام، و  لددس اقتصدداد الدددول الناميددة األساسدديةالدددعامات  هحدددتالمشددروعات الصددغيرة 

مددن خددالل مسددا متها بحددوالس   ددا للسددطينياً دور  ظهددربشددكل خدداص. وي عليهددا عتمدددالتددس ي الفلسددطينس

وسلددددك حسددددا الُمسددددو  التددددس أجرا ددددا جهدددداز  ،( دوالر أمريكددددس لددددس الندددداتج المحلددددس1,896,022.8)

( والتدددس شدددملت الم سسدددات الصدددغيرة والمتنا يدددة الصدددغر والتدددس 2015حصددداي الفلسدددطينس للعدددام )إلا

الجهداز المركدزي ( ألدا دوالر أمريكدس )200) هدا أقدل مدنهنتاجوحجم  ،عاملين (10تشغل أقل من )

 .(2016 ،لإلحصاي الفلسطينس
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 تطبيقية أهمية

تسددا م لددس تقلدديص المشددكالت التددس قددد ت توصددياهلددى تقددديم عدددد مددن الالحاليددة تسددعى الدراسددة     

ت ددون أن والتحددديات التددس تمثددل عثددرات لددس طريددك نجددا  المشدداريع الصددغيرة لددس منطقددة الدراسددة، و 

، وكدددسلك تقدددديم نمدددوسج تقيددديم يسدددا م المتدددابعين لهدددسا القدددرار لدددس الموادددوع أصدددحاايسددداعد  اً مرجعددد

 .  المشاريع لس عمليات المتابعة ويسهل عليهم العملية

 
  أهداف الدراسة 5.1

 :تمثل فيي إلى تحقيق هدف رئيس دراسة الحاليةهدف الت
دية س والوكالددة السددويسددالمأسددباا تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل التنددك اإلدراسددة 

ل تسدا م لدس تقليدقدد لس منطقة الدراسة وسلك للوقوف على أسباا التعثر والخروج بمقترحات للتنمية 

  الفرعية اآلتية:  دافاألهلى تحقيك دراسة ال تسعىلس المشاريع المدروسة، و   رة سا الظا

المشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن   دي هلددى تعثددراإلداريددة التددس تدد سددباااأل هلددىالتعددرف  .أ

 .س والوكالة السويدية للتنميةسالمالتنك اإل

 .التعرف هلى دور التخطيط لس المشاريع الريادية الصغيرة .ا

 ف هلى دور خطط التسويك لس الحد من تعثر المشروع والمسا مة لس ازد ارا.التعر  .ت

 التعرف هلى دور خطط الترويج لس المسا مة لس نجا  المشاريع الريادية الصغيرة. .ا

 المالية لس المشروع الريادي الصغير. دارةالتعرف هلى الدور السي تلعبه اإل .ج

كددن أن تسددا م لددس تفعيددل تجربددة المشدداريع تقددديم مجموعددة مددن المقترحددات والتوصدديات التددس يم . 

 .الدراسة الحالية مفهوم هثراي لس تسا مالصغيرة، و 
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  حدود الدراسة 6.1

 تقتصر  سا الدراسة على الحدود التالية: 

لريادية المشاريع ااألسباا اإلدارية التس تستا تعثر دراسة تتمثل لس : : الحدود الموضوعيةأولً 

 .س والوكالة السويدية للتنميةسالمل التنك اإلقت التس ُمولت منالصغيرة 

لتنك قتل ا المشاريع الريادية الصغيرة التس ُمولت منحيا تتمثل لس  الحدود البشرية: :ثانياً 

  . س والوكالة السويدية للتنميةسالماإل

 بيت لحم.الخليل و  تسظحدد الدراسة لس محال: تتالحدود المكانية :ثالثاً 

تداية ي أ، (2016 – 2013ما تين )الفترة الممتدة بالدراسة  سا : تتحدد نيةالحدود الزما رابعًا:

 .التمويل للمشروع
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة 1.2

 ،اً يددتنمويددة واسددتثمارية كتيددرة نابعددة مددن انتشددار ا الواسددع جغرال أ ميددةتعتتددر المشدداريع الصددغيرة سات 

األمدددر الدددسي يجعلهدددا قدددادرة علدددى هحدددداا تنميدددة شددداملة تسدددا م لدددس رلدددع معددددالت النمدددو االجتمددداعس 

وكددسلك تسدداعد لددس تحقيددك التددرابط تددين القطاعددات االقتصددادية المختلفددة مددن  ،واالقتصددادي مددن جهددة

جهة أخدرت، هس تعتتدر المشدروعات الصدغيرة صداحبة الفادل لمدا وصدلت هليده بعد  الددول مدن نمدو 

ورلددع وتحسددين المسددتوت  ،، وال تددزال أداة لاعلددة لددس خفدد  معدددالت البطالددةاليددوم ر اقتصدداديوازد ددا

 .(2012صيدم، و  روطس)النم هاصحاتالمعيشس للعاملين ليها وكسلك أل

، للددول الدوطنس دلدس االقتصدا  ادور لدوسلدك  اً وانتشدارًا واسدع اً متزايدد تشهد المشداريع الصدغيرة ا تمامداً و 

مددن  أ ميتهدداتتجلددى هس ات األساسددية لالقتصدداد خاصددة لددس الدددول الناميددة، حددرك مددن المحركددلهددس مُ 

والقدددرة علددى اسددتيعاتها للعدداملين خاصددة الفئددة الشددابة مددنهم، ول ددن ، خددالل المرونددة التددس تتمتددع تهددا

سياسددات تنمويددة وريدداا  ،تعددانس المشددروعات الصددغيرة مددن التقار ددا لر يددة وااددحة لمتددررات وجود ددا
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 دددددددددسا المشددددددددداريع ال تنشدددددددددأ ادددددددددمن اسدددددددددتراتيجية تنمويدددددددددة واادددددددددحة  واادددددددددحة تجا هدددددددددا، ومعظدددددددددم

 (.2010،قواسمة)ال

 العددام التعدددادو  المسدد  نتددائج أظهددرتحيددا  ، اللتدداً المشدداريع الصددغيرة ا تمامدداً  ت تسدداللسددطينًا  

 المنشدآت أن (2015للعدام ) حصدائس السدنوي إلكتداا للسدطين ا( وكمدا ورد لدس 2012) للمنشدآت

( 90.8%و دو مدا يشدكل نحدو ) ،(منشدأة 131.618)ُقددرت  الفلسطينس الخاص القطاع لس العاملة

 حيدا تعتتدر المشداريع الصدغيرة جدزياً  للسدطين، لدسالعاملدة  االقتصدادية المنشدآت عدددمدن مجمدوع 

لدس تصدنيفه لحجدم المشدروع علدى أسداس  يعتمدد حصداي المركدزي الفلسدطينساإلجهاز  منها، علمًا أن

 المركددزي  الجهددازعمددال( ) 4 – 1وع صددغيرًا عندددما يعمددل ليدده )معتتددرًا أن المشددر  ،عدددد العدداملين

 .(2015 ،الفلسطينس لإلحصاي

ديات وتحد بعقبدات تصدطدمبالمشاريع الصغيرة محليًا ودوليًا هال أنها  الواسع اال تماموعلى الررم من 

أو تصددارع  انطلقدت تنتهدس تهدا متعثدرة ريدر منتجدة، خارجدة عددن نشداطها االقتصدادي الدسي مدن أجلده

ع للبقاي ليه، ومن خالل  سا الدراسة سوف يتم التركيز على األسدباا التدس تد دي هلدى تعثدر المشداري

للتنميدددة وكدددسلك الوكالدددة السدددويدية  سسدددالماإللدددت مدددن قتدددل التندددك و الرياديدددة الصدددغيرة، خاصدددة التدددس مُ 

 للتنمية الدولية.
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وتضـم المباحـ  فهـا  ة الصـغيرة مفهومهـا وتعرييـالمشاريع الرياد: المحور األول 2.2

 التالية:

 بالريادة والمشاريع الريادية الصغيرة األول: التعريفالمبح   1.2.2
 

ات لدس صديارة تيئدة االسدتثمار مدن خدالل مدا يقدمونده مدن منتجد اً كتير  اً يلعا رواد األعمال اليوم دور 

حتدون ويتدددعون متت درة وخددمات جديددة تواسددطة مشداريعهم واسدتثماراتهم التددس تتدي  لهدم ممارسددة مدا ي

توجه عالمس خاصة لس الدول المتقدمة التس واعت  ،ليه، حيا يعتتر التوجه نحو التفكير الريادي

يدادة الخطط التنفيسية المتالحقة تهدف هثراي وتعزير الفكر الريادي لدس مجتمعاتهدا، وأصدب  مفهدوم الر 

حددر، المبددادأة، العمددل اللددس األعمددال مددن المفددا يم التددس ُعربددت وترجمددت هلددى مصددطلحات كالمبددادرة، 

ع المبادئ، المخاطر، والمنشد  والمتدد أوويطلك على الشخص المطتك للفكرة والمخاطر تها بالرائد، 

 (.2016، والشميمري  المتيريك)س الجريي نتاجاإل
 

 :في المشاريع الصغيرة األعمال ريادةالتعريف ب

 دا، كددل عدالم وبحسدا علمده، حيددا اختلدا البداحثون لدس تعددريفهم لمصدطل  الريدادة وكدسلك أبعادلقدد 

 أعتتر ا علماي النفس واالجتماع بأنها صفة للشخص السي يتمتدع بالقددرة علدى المخداطرة، ومدنهم مدن

د الريادة تشمل العمليات وكيفية اقتناص الفدرص، أمدا االقتصداديون لدإنهم يركدزون علدى البعد يرت أن

  .(2015االقتصادي للريادة )سعدية،

أصدددب  لدددس الوقدددت الحاادددر مدددن المفدددا يم التدددس  (Entrepreneurship) المصدددطل  ريدددادة األعمدددل

وأصدددب  مصدددطل  الريدددادة لدددس األعمدددال أو األعمدددال ، نكثيدددرًا مدددا تتدددردد تدددين االقتصددداديين واإلداريدددي

مصطل  للمرة  سا الستخدم أُ . كثيرًا من وسائل عدة الريادية أو المشاريع الريادية يتردد على أسماعنا

 عددرف الريددادة بأنهدداقددد القتصددادي الفرنسددس )جددس سدداي( لددس القددرن الثددامن عشددر، و األولددى مددن قتددل ا
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 ,Drucker)يددة وربحيددة المددوارد مددن مسددتوت مددنخف  هلددى مسددتوت مرتفددع"، وقددد لددرن هنتاج"ت نقددل 

يتدددددآن  ثندددديناألتددددين الريددددادي وصدددداحا المشددددروع الصددددغير علددددى اعتبددددار أن  اإلدارةعددددالم  (1986

وع الصدغير يكدون مشدروعه تقليددي نمطدس، لدس حدين أن الريدادي مشاريعهم حيا أن صداحا المشدر 

 أسلواو أنتج يطم  إليجاد قيمة ماالة تجسا زبائنه وعمالئه نحو مشروعة من خالل خدمة أو مُ 

سالسدددل بعددد  أندددواع  لدددس حياتندددا اليوميدددة أو تصدددميم معدددين، ومدددن األمثلدددة علدددى المشددداريع الرياديدددة

تتخس أشكال رريبدة عدن المدألوف تخدالف محدالت وأ شداك المطاعم وبع  أ شاك تيع الطعام التس 

( يعددرف روبددرت تددرايس مصددطل  الريددادي علددى أندده" الشددخص 2004عاديددة وتقليديددة، ولددس العددام )

الددسي يتدددأ بددال شددسي تقريبددًا حيددا ي سددس ويددنظم كيددان عمددل جديددد، يددديرا ويتحمددل مخدداطرة تهدددف 

الفرن وااد  مدا تدين لدراتيجية لتحقيك الهدف"، االست دارةتحقيك الرب  والنمو من خالل تتنس نظم اإل

 .(2006)جامعة الباحة، الشخص الريادي وصاحا المشروع التقليدي

ويعددرف أياددًا مصددطل  الريددادة بأنهددا" عمليددة تدددي عمددل تجدداري وتنظدديم المددوارد الاددرورية لدده، مددع 

 .(Daft,2010: 602الترا  المنالع والمخاطر المرتبطة به" )

جدل تحقيدك الدرب  أعملية خلدك منظمدة اقتصدادية متدعدة مدن "  سريادة األعمال  ليرت أندولنج أما 

( 2010المتيريدك والشدمري لدس العدام ) اأو النمو تحت ظروف المخاطرة وعدم التأ د"، وعربيدًا يعرلهد

 اال تمدددام بمفهدددوم ريدددادة ازدادعربيدددًا ، و "" هنشددداي عمدددل حدددر يتسدددم باألتدددداع ويتصدددا بالمخددداطرةابأنهددد

المد تمر األول لدس العدالم العربدس لدس المنظمات والجمعيات عدد من  اتفانخالل لك من وساألعمال 

سدية نجليزيدة الفرناإل لمة الترجمة من خالل ، (2009)لس الريا  لس العام المنعقد لريادة األعمال 

(Entrepreneurship( بمعنددى ريددادة األعمددال، وكلمددة )Entrepreneur ،ترائددد األعمددال ) والددسي

 .(2016، المتيريك والشميمري ) والمنش  لهالشخص صاحا الفكرة يشير ل
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مددن خددالل التعريفددات الددواردة أعددالا يتادد  أن مصددطل  الريددادة يشددتمل علددى ثالثددة عناصددر أساسددية 

 و س:

 .عمل حر 

 .عمل يوجد به مخاطرة 

 .عمل يوجد به هتداع 

 ( يمثل سلك:1.2والشكل رقم )

 

 (.2016  المبيريك والشميمري ): المصدر. ( يمثل عناصر الريادة1.2والشكل رقم )

 

أن المشدددروع الريدددادي  دددو سلسدددلة مدددن األنشدددطة قائمدددة علدددى عمدددل ُحدددر يتصددددا  الباحدددا سدددتنتجيو 

 دارةمددن خددالل اإل اقتصددادية ماددالة أو تطددويرا، ويقدددم قيمددة نشدداي عمددل جديدددبالمخدداطرة يسددعى إل

 .أو سلعة متميزة ومنالسةال ف ة للموارد المتاحة، والتس تنتهس تتقديم منتج أو خدمة 

تجعددل بصددفات الريدادة ومشدداريعها بحاجدة هلددى القائدد والباعددا )الريدادي( و ددو الشدخص الددسي يتمتدع ل

 عددن صدداحا المشددروع العددادي التقليدددي، ومددن أ ددم خصددائص الشددخص الريددادي اً مختلفدد اً مندده شخصدد

  س: (2008بحسا )السكارنة، 
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  ويقتل بالفشل مخاطرشخص: 

يتخددس القددرار األول  صدداحا الفكددرةو ، امخدداطرة لددس حددد ساتهدد تعتتددرالريددادي  روعالمشدد لكددرةتنفيددس 

التنفيس  لس التداية، لسلك يحتاج المحتمل وارد الفشلو  ،المبادرة لس ظل التحديات القويةبالتنفيس و 

 .ت الالحقةاال ثير من المخاطرة لس التداية وبع  القرار 

  والنفسية ويكون متمكن منها. ةواالجتماعي بالمهارات والخصائص اإلداريةالريادي يتمتع 

 وبداقس األصدول  ،المعدداتالعداملين و ، القدرة على طلدا المدوارد يجعل للشسي قيمة ماالة حيا

 .قيمة ليجعل منها شيئًا سا

 ( صفات أخرت للريادي حيا أنه:2016، المتيريك والشميمري ويايا أياًا )

  العزيمةُمعين لس الحياة، ويتمتع ب أسلواعن حيا ال يستسلم للعوائك، هس يبحا واو  الهدف 

 وقدرته على تناي عالقات هنسانية. بالنفس والثقة واإلصرار

   .القدرة على التفكير االتت اري ولن التواصل، واستخدام الموارد الخارجية 

 لتنالس ا آلياتو  العميك للمنالسين فهمال، و يتمتع بالمقدرة اإلداريةاأللكار الجديدة و  الريادي يتتنى

 (.2010،مراد) العالمسالمحلس و لس السون 

 ،صداداالقتلس تنشديط  أ ميتهابالحكومات  ا تمامتزايد لقد خاصة لس المشاريع الريادة   ميةونظرًا أل

مسدداعدتهم، الدوليددة لرعايدة الريدداديين و زيددادة عددد الم سسددات الحكوميدة و خدالل ظهدر سلددك جليدًا مددن و 

 سدداعدو ددو مددا يلتمكيددنهم مددن هقامددة مشدداريع خاصددة تهددم،  اً ماليددو  اً خاصدد اً لنيدد اً دعمددلهددم تقدددم  والتددس

 .(2010، دمرا) الصغيرة األعمال الريادية أعداد زيادةبالتالس و من الشباا ال ثير 

مددن خدالل تحويددل ألكدار الريدداديين مددن خطدط لددس العقدول ونمدداسج لددس  ميدددانياً ُتتدرجم ريددادة األعمدال و 

ون سلددك هال مددن خددالل تددولر صددفات وخصددائص لددس القددائمين ، وال يكددحقيقيددةالسددطور هلددى مشدداريع 

علدددى  دددسا األلكدددار كمدددا سكدددرت سدددابقًا، وكدددسلك تدددولر التيئدددة التدددس تسدددا م لدددس نجدددا   دددسا األلكدددار، 
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 هسلالمشدددروع الريدددادي الصدددغير يتددددأ بفكدددرة شدددأنه شدددأن المشدددروع الصدددغير التقليددددي، ويمدددر بمراحدددل. 

 مما يلس: (2006)جامعة الباحة، تت ون مراحل هنشاي المشروع الريادي الصغير

 تتمثل بأنها مرحلة واع حجر األساس للمشروع لإسا كان والتس دراسة المشروع األولى  س مرحلةال

ددزز سلددك مددن لددرص النجددا  للمشددروع، هس تختلددا المشدداريع الرياديددة الصددغيرة وسلددك بحسددا  سددليمًا ع 

الهددف  ، ول دن تدررم اخدتالفاً مدا يقددم ُمنتجد، ومنها ما يقدم خدمة ومنهدا اً أ دالها لمنها ما يقدم سلع

منها هال أنها بحاجة لواع خطة تنفيس، عمل دراسة مالية و يكل عمل، عمل بحا تسدويقس ووادع 

 استراتيجية عمل، واأل م من سلك لهم تيئة العمل وتحليل نقا  القوة والاعا.

هتمددين بددالفكرة مددن خددالل المرحلددة الثانيددة  ددس تمويددل المشددروع والددسي يكددون مددن خددالل اجتددساا الم

 األقارا واألصدقاي واأل ل وبع  الجهات الداعمة سات اال تمام.

أمددا المرحلددة الثالثددة تتمثددل لدددس تأسدديس المشددروع مددن خددالل الخطدددوات القانونيددة هن لددزم سلددك، شدددراي 

 زمة للمشروع وتحديد من يعمل لس ليه وصواًل هلى الخدمة أو المنتج أو السلعة.األصول الال

تشدددغيل المشدددروع والتدددس تتمثدددل لدددس تددددأ عمدددل المشدددروع والتتاحددده وتقدددديم خدماتددده ومنتجاتددده  مرحلدددة

 للعمالي، والعمل على المنالسة لتحقيك القيمة المطلوبة.

أخددر مرحلددة تتمثددل لددس التقيددديم وقيدداس األداي والتددس تهدددف لمعرلدددة أوجدده القصددور وكشددفها والتغلدددا 

علددس والمخطددط لدده، وتحديددد األسددباا واقتددرا  التصددحي  عليهددا، ومددن ثددم قيدداس الفجددوة تددين األداي الف

 حتى يصب  المشروع امن المسار الريادي المطلوا. 

 هداالمشداريع الرياديدة الصدغيرة هلدى ريداديين لقيادتهدا حتدى نسدتطيع أن نفدرن مدا تينومما ستك تتطلدا 

يقع سلك على و ، المشروع الصغير التقليدي. و سا يتطلا تسل الجهد تهدف تناي شباا رياديينوبين 

عاتك الجامعات والمرا دز الشدباتية والم سسدات والمددراس. وسلدك تهددف ه سداا الشدباا الخصدائص 

قامدددت العديدددد مدددن الم سسدددات و بمشددداريعهم،  يالرياديدددة وا عدددداد م نفسددديًا ولكريدددًا بشدددكل يمكدددنهم بالتدددد



15 
 

 الريدادة بحيدا صدصالدراسدية ومدن  شدهادات لدس تخ هداالتعليمية من خدالل هدخدال الريدادة لدس مقررات

 (.2014ثقالة مجتمع )عيد، 

 

 أهميتهاو  المبح  الثاني: التعريف بالمشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة 2.2.2

ى علددجغراليددًا االسددتثمارية والتنمويددة مددن خددالل انتشددار ا الواسددع  أ ميتهددات تسددا المشدداريع الصددغيرة 

تصددادي الدسي وصدلت هليدده دول متقدمدة مددن كتيدرة، هس تعتتددر صداحبة الفادل لددس االزد دار االق ةرقعد

لدددس رلدددع المسدددتوت تها ومسدددا م مدددن ناحيدددة،  ونهدددا مصددددر لفدددرص العمدددللخدددالل هسدددهامها الفاعدددل 

يدددة نتاجتعمدددل علدددى زيدددادة الطاقدددة اإللهدددس ، مدددن ناحيدددة أخدددرت  ها والعددداملين ليهددداصدددحاتالمعيشدددس أل

و مدا ة التصدديرية لالقتصداد ككدل و دنها تسا م لدس زيدادة القددر أية العمل، كما هنتاجرلع تو  ،الموجودة

تدزال  اللدسلك ، (2012،صديدمس المحلس )النمروطس و جمالينعكس على معدالت النمو لس الناتج اإل

 الدددول المتقدمددة تهددتم بالمشدداريع الصددغيرة تدددرجات مختلفددة ومتفاوتددة علددى الددررم مددن وجددود المشدداريع

النظر القتصددداديات بعددد  وبددد وير دددا،ها وتطاسدددتراتيجيات واادددحة لتشدددجيع وادددعتلال تيدددرة لدددديها، 

 ( لددس الواليددات األمريكيددة،90%) مثددليُ نتجددة المنشددآت الصددغيرة المُ حجددم  أن الحدديالدددول المتقدمددة ن

 أ ميدددة تُددددركناميدددة األمدددر الدددسي جعدددل دواًل ( لدددس اليابدددان، 97%( لدددس الممل دددة المتحددددة، و)95%و)

تعددزز نمددو قطدداع المشدداريع الصددغيرة،  الوسددائل والطددرن التددس التخدداس دلعهدداممددا  ،المنشددآت الصددغيرة

السدعودية العربيدة مثدل الهندد ومصدر والممل دة لس المجدال شهدت بع  الدول تجارا ناجحة سلك وب

 (.2011، المتيريكو شميمري )ال والبحرين وال ويت ورير ا من الدول

تهدا تشدجيع هقامن أبد عتقددون ي من االقتصداديين اً كثير المشاريع الصغيرة لس التنمية لإن   ميةنظرًا ألو 

وسلددك  ،يددةلنامخاصددة لددس الدددول االتنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة  الهامددة لددسروالددد ال نمدد ددا وتطوير 

فددز، الفقددرو  لددس معالجددة مشددكلتس البطالددة تهامسددا مل  ا تمامددًا متزايددداً ألن تُددولس  كثيددرة دوالً  و ددو مددا ح 
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أصبحت معظم ل، ًا لإلمكانيات المتاحةبمختلا الستل وولقلها لمساعدة وتقديم ا ،بالمشاريع الصغيرة

بعد أن أثتتت قدرتها وكفايتها لدس معالجدة هقامة المشاريع الصغيرة خاصة   ا نحوالدول تركز جهود

اال تمددام علددى الصددعيدين مزيدددًا مددن وا تسددتت   ل رئيسددية التددس تواجدده االقتصدداديات المختلفددة،امشدد

 المطلدوا لهداحجم االستثمار  وانخفا يدي العاملة، قدرتها االستيعاتية ال تيرة لألل الرسمس واأل لس

يددة نتاجاإلداريددة والفنيددة واإللمهدداراتهم  األلددراد ميدددان لتطددوير ددس و بالمقارنددة مددع المشددروعات ال تيددرة، 

 (.2012)الوادي وآخرون،  والتسويقية

ر حدشاي عمل هنبأنها " والشميمري  المتيريكللريادة والسي أوردا  من خالل النظر لس التعريا العربس

 ةنجدددد أن المشددداريع الرياديدددة قدددد تختلدددا عدددن المشددداريع التقليديددد"، يتسدددم باألتدددداع ويتصدددا بالمخددداطرة

عدددن التقليددددي بدددأن الريدددادي يتصدددا  مدددا يميدددز المشدددروع الريددداديو ، يدددتم الخلدددط تينهدددا والتدددس النمطيدددة

ف الدسي يمكدن يواد  جدو ر االخدتالسا يوجد ليه اإلتداع، و و عمل اقتصادي ُحر،  بالمخاطرة، و و

 (.2016، المتيريك والشميمري ) الريادي عن التقليديتين المشروع ن يفرن أ

لدسا ، خاصدة لدس الددول الناميدةت نولوجيا لل ا تساتهالمتطلبات اإلتداع و المشروعات الصغيرة  تفتقر هس

 ا يدددعمممدد ،الفددرص المتاحددة اسددتغاللتحسددن التددس الددرو  اإلتداعيددة ، و المبددادرات الفرديددة أ ميددةتظهددر 

مدددن لدددرص األمدددن  تعزيدددزقددددرتها علدددى الت امدددل و مدددن  دزيددديو  ،التنالسددديةالمشدددروعات الصدددغيرة  ةمكانددد

 (.2010مراد،واالجتماعس ) االقتصادي

يسددتنتج الباحددا ممددا سددتك أن المشددروع الريددادي الصددغير قددائم علددى ثالثددة عناصددر أساسددية و ددس قددد 

 ا كما يلس:المشروع الصغير التقليدي، ويمكن هيجاز  هليهايفتقر 

 عمل ُحر. -

 يوجد ليه مخاطرة. -

 واتت ار. يوجد به هتداع -
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يبقددى صددغيرًا مددن اسددمه لمدددة طويلددة و  لددبع   ددسا العناصددر،قددد يفتقددر  لالمشددروع الصددغير التقليدددي

ينمدددو بسدددرعة ويكتدددر، أمدددا جاندددا المخددداطرة لالمشدددروع التقليددددي قدددد بعكدددس المشدددروع الريدددادي الدددسي 

ر ومددا يخددص اإلتددداع واالتت ددا بالريددادي والدسي تددزداد ليدده، لمقارنددةباالصدغير لددس مددأمن مددن المخدداطرة 

وبحسا تعريا الشميمري نالحدي أن المشداريع الرياديدة تتصدا تدسلك لدس حدين قدد تفقدد  دسا الصدفة 

  أو ت ون أقل قيمة لس المشاريع الصغيرة التقليدية. 

حيدا  يا جامع وموحد لها،وال يوجد تعر  يختلا من دولة ألخرت و مفهوم المشاريع الصغيرة يتفاوت 

معددايير يمكددن االعتمدداد عليهددا  ول ددن توجددد، التعريابحسددا ا تمددام الجهددة المعنيددة بدديكددون تفدداوت ال

دد العداملين عد هدالصيارة التعريا السي يحقك المامون ويعكس صورة وااحة للمشروع، ومن أ م

 اً المشددروع صددغير تعتتددر  ةالواليددات األمريكيددل ت،مددن دولددة ألخددر  لددس المشددروع، والددسي يختلددا أيادداً 

سددتراليا عامددل(، أ 299ن تعتتددرا أقددل مددن )عامددل( لددس حددين اليابددا 500يعمددل ليدده أقددل مددن )عندددما 

السددعودية  ،(عامددل 50-10عامددل(، والتنددك الدددولس يعتتددرا )100وكندددا واليونيدددو اعتتددروا أقددل مددن )

عامددل( ويناددم لهددسا  25يعمددل ليدده مددا دون ) ًا عندددماالمشددروع صددغير  اعتتددروا أن واألردن وللسددطين

معيدار رأسدمال المسدتثمر لدس المشدروع حيدا ك، وتوجدد معدايير أخدرت عيار عدة دول عربيدة أخدرت مال

تتصددا المشدداريع الصددغيرة  هسأندده محدددود لددس المشدداريع الصددغيرة، ومعيددار حجددم المتيعددات السددنوية 

 (0092)أتو الفحم، بانخفا  قيمة متيعاتها السنوية والسي يعتر عن نشا  المشروع

ويخاع  الدول المتقدمة والنامية تينالمشاريع الصغيرة  مفهومويالحي الباحا وجود تفاوت لتعريا 

 ويعدزت سلدك ،يعمل ليه المشروع سيطتيعة المجال ال حساو  لس كل دوللعدد من المعايير المفهوم 

دول لدددصدددغير لدددس ا دددو  مدددا، لالددددول المتقدمددة والناميدددة تدددين خصدددائص المشددداريع وصدددفاتها الخددتالف

صدغيرة لدس مجدال الصدلا مدثال ال يعدد كدسلك ال والصدناعةقد ال يعد كدسلك لدس دولدة ناميدة، المتقدمة 
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المتيريدددددك )االعتبدددددارات النسدددددتية  العديدددددد مدددددنلددددداألمر يحكمدددده  ،لددددس صدددددناعة المالبدددددس والمنسدددددوجات

 .(2006، والشميمري 

 :دة دول حيا ُيعرفلمفهوم المشاريع الصغيرة من ع عدد من التعريفات نوا سلك وبناًي على 

الزمدة رأسمالها وقلة عدد العاملين ليها، وقلة الطاقدة ال بانخفا منشأة تتميز بأنه  المشروع الصغير

، لتشددغيلها، وصددغر حجددم متيعاتهددا والتددس ُتسددون لددس المنطقددة التددس تنشددأ ليهددا والمندداطك المجدداورة لهددا

 (.2014، ن ار وآخرو الخ) وثيقًا بالتيئة المحيطة تها ارتباطاعلمًا أنها ترتبط 

لصدغير أما التنك الدولس يعتمد معيار عدد العمدال والدسي يعتتدر معيدارًا متددئيًا، وعليده لدإن المشدروع ا

لتعريددا العديددد مددن دول العدالم  ددسا المعيددار تعتمدد و ، ( عددامالً 50 دو المنشددأة التددس توظدا أقددل مددن )

 .(2006المنشآت الصغيرة )المحرون، 

معتتدددرًا أن المشددددروع  مشدددروع الصدددغيرسدددتثماري لدددس تعريفددده للاندددا االوتعريدددا آخدددر يركدددز علدددى الج

 عائدد لتحقيدك العمدل صداحا يمارسدها االسدتثمارية التدس نشدطةاأل مدن مجموعدةعبدارة عدن  الصدغير

    (.2007)كاسا وكمال الدين،اقتصادي 

تددس محاولددة قتددل شددخص لفتددرة وجيددزة أو طويلددة، لتحقيددك رايتدده والأندده المشددروع الصددغير ب ويوصددا

رًا ينطتك عليها دورة حياة المشروع من )تحديد للمجدال، تخطديط، هطدالن أو تنفيدس، تقيديم ورقابدة وأخيد

عن الحصدر الددقيك لعددد العداملين لدس  تتعدتابع  التعريفات للمشروع الصغير هرالن(. لنرت أن 

سين وحددددة اقتصدددادية تت دددون مدددن مجموعدددة مدددن العناصدددر البشدددرية والددد"حيدددا يعدددرف بأنددده  ،المشدددروع

يسددتخدمون وسددائل مختلفددة اددمن هجددرايات وبددرامج تنظيميددة محددددة وسلددك لتحقيددك أ دددالهم الخاصددة 

 .(2012،وصيدم )النمروطس "واالجتماعية عامة
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يعتمددد لددس تعريفددة للمشددروع الصددغير علددى الجهدداز المركددزي لإلحصدداي الفلسددطينس للسددطينيًا نجددد أن 

     ن المشدددروع الصدددغير يتدددراو  عددددد العددداملين ليددده حجدددم وعددددد العددداملين لدددس المشدددروع، ليعتتدددر تدددسلك أ

(، وتعريدا للسددطينس آخدر يعتتددر 2012،الفلسددطينس لإلحصدداي المركدزي  الجهداز( عمدال )5 -1)

(، عدامالً  15-5)مدن  ليده العداملينيتراو  عدد  ،الحجم ومحدودالمشروع الصغير بأنه نشا  صغير 

، حيدا صدغيرةجماعية أو  يةلرد المل يةت ون و  "  م من يديرونه،غالبةالسمة ال المشروع " أصحااو 

 (.2009)معًا، يمارس المشروع عمله لس منطقة محلية

تتدددين لددده أن  سات العالقدددة بموادددوع الدراسدددة الحاليدددةدتيدددات وبعدددد هطدددالع الباحدددا علدددى عددددد مدددن األ

بمعندددى مشدددروع الخدددتالف المقصدددود  صددديارة تعريدددا شدددامل للمشددداريع الصدددغيرة أمدددر صدددعا وسلدددك

دولددة ألخددرت، وحسددا مجددال عمددل المشددروع وطتيعتدده، وررددم مددن  ندداامعلددس يتفدداوت  لددسيواصددغير، 

أن التعريفدددات ممددا سدددتك نسدددتنج  يمكددن أنو  سلددك يمكدددن صدديارة تعريدددا لمفهددوم المشدددروع الصدددغير،

 انطلدك، اقتصدادي، نشدا  لحجدم المشدروع)كلمدة صدغير كوصدا  عددة نقدا  منهدا علدىشتركت لدس ا

نشدددا   بأندددهللمشدددروع الصدددغير  ت الباحدددا أن التعريدددا اإلجرائدددسعليددده يدددر لتحقيدددك  ددددف ُمعدددين(، و 

تحقيددك  دددف أو رايددة )الددرب ،  ايسددعى مددن خاللهددالتددس  تددهفكر يجتهددد شددخص ب أو محاولددة اقتصددادي

(، حيددا أن صدداحا الفكددرة  ددو مالددك ومدددير المشددروع ويعمددل مصدددر دخددل، تحسددين واددع معيشددس

 .خاص، وبرأس مال محددجاوز خمسة أشمعه أو يساعدا عدد من األشخاص ال يت

بشددكل ناميددة علددى حددد سددواي، وللسددطينيًا لددس الدددول المتقدمددة وال أ ميتهددات تسددا المشدداريع الصددغيرة و 

لدس  تهاخاصة على مسدتوت مسدا م الفلسطينس قتصاد الوطنسالمهما لس ا تشكل رالداً  ل ونها خاص

ل المدددنخف ، كمدددا أنهدددا ومصددددر دخدددل للفقدددراي وسوي الددددخ ،عمدددلال فدددرصل  دددار ي، وتولالنددداتج المحلدددس

، الخدريجين الجدامعيينلأليددي العاملدة خاصدة  اسدتيعاتهاتسا م لدس حدل مشدا ل كالبطالدة مدن خدالل 

الهامددة للصددمود وبندداي  دواتاأل مددنواحدددة  تعتتددر، و السددون المحلددس احتياجدداتوتغطيتهددا لجددزي مددن 
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مدل االسدتقرار االجتمدداعس االقتصداد المقداوم والحددد مدن التبعيدة لالقتصدداد اإلسدرائيلس، وعامدل مددن عوا

ت تسدا مكانتهدا للسدطينيًا كدأداة لاعلدة مدن أدوات  كدسا و  ومصدر لألمن الغسائس القومس الفلسدطينس،

 (.2014)منتدت األعمال الفلسطينس، التنمية 

 تجملددة مددن لتمتعهددا دوليددًا وللسددطينيًا وسلددك أ ميتهددات تسددا المشدداريع الصددغيرة  ويادديا الباحددا أن

، وأ دددددم  دددددسا الخصدددددائص كمدددددا يرا دددددا يدددددةو عمليدددددة التنماللدددددس  مهدددددم عامدددددلا تجعدددددل منهدددددالخصدددددائص 

 (  س:2009)سلمان،

 النتشار الجغرافي الواسع: 

يغلددا و مددن السددكان،  كتيددر عددددتغطددس مندداطك مختلفددة و و  بشددكل واسددعالمشددروعات الصددغيرة  تنتشددر

  تس متطلباته.حاجة المجتمع لمزيد منها حتى تل، و تهاهقاملس منطقة  تواجدعليها أن مستهل ها ي

 نسبياً  وحجم رأسمال التأسيسي انخفاض تكاليف:  

ثاتتدة ومتغيدرة،  المشدروع الصدغير ت دون محددودة، سدواي كاندت ت لفة رأس المال المستثمر لس أصول

نشائه  .اوبالتالس يسا م لس خلك لرص عمل لتدنس ت اليا هقامتها وا 

 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها: 

ي مدن النسداكتيدرة تستقطا نسدبة  لهسالصغيرة الدور البارز للمرأة، شاريع لس الم أترز ما يالحي من

 تحقدكطتيعدة المشدروعات الصدغيرة و  ليده بدأجر، التللمشدروع أو عدام اتمال د ُكدن، سواي للعمل تها

 حاجة.المناطك األ ثر  ليها خاصة لسمتطلبات عمل المرأة 

 قلة عدد العاملين في المشروع الصغير:  

يتطلدا تدولر  بالمقاتدلوكما وا  لس التعريدا يكدون قليدل، لأليدي العاملة مشروع الصغير حاجة ال

دي علدى امتصداص األيدبقدرتها المشاريع الصغيرة وبالررم من سلك تتمتع المهارة لدت العاملين ليه، 

 .من لرص العمل اً تولير مزيد وبالتالس العاطلة
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 لصغيرة متواضعةفي المشاريع ا المستخدمة واآللت االتكنولوجي: 

رالبدددًا مدددا يكدددون و  المتطلبدددات الت نولوجيدددة المسدددتخدمة لدددس المشددداريع الصدددغيرة متواادددعة ومحددددودة،

تعتمدد هلدى حدد كتيدر علدى اإلمكانيدات حيدا ريدر متقددم نسدتيًا،  ليهدا الت نولدوجس المسدتخدم المسدتوت 

 .لالعما وخترة تعتمد على مهارة التس ت البسيطةاألدواو  اآلالتمن  المحلية
 

  ية:نتاجقدرتها على تعديل أنماطها اإل 

يددددة بشددددكل يتناسددددا وحاجددددة العمددددالي نتاجتتمتددددع المشدددداريع الصددددغيرة بقدددددرتها علددددى تغيددددر أنماطهددددا اإل

يددة وكددسلك هخفددا  رأسددمال الددالزم لهددا كمددا نتاجوالمسددتهل ين، ويعددزت سلددك للبسدداطة لددس عملياتهددا اإل

 .(2003) يكل، سكرناا سابقاً 
 

 لمدير:مالك المشروع هو ا 

ا  سا دارية وكسلك الفنية، حيا تغلرالتية المشاريع الصغيرة يتولى ليها مالك المشروع العمليات اإل

 هداري  يكدل  تفتقدر هلدى، وبدسلك الصفة على رالتية المشداريع الصدغيرة ل ونهدا تمتدع بالطدابع األسدري 

  (.2006)المحرون وآخرون، مس ول هداريًا وماليًا ولنياً ألن المالك  و ال

وعلددددى الددددررم مددددن تعدددددد تعريفددددات المشدددداريع الصددددغيرة أياددددًا تتعدددددد تصددددنيفات المشدددداريع الصددددغيرة 

، ومدن اً بعادصدنيا المشداريع الصدغيرة عدن بعادها لت ومجاالتها وأنشدطة عملهدا، لدسلك توجدد أسدس

 :(2008أ م  سا األسس بحسا )سلمان،

 حسب طبيعة نشاط المشروع: .1

 ه،لدهادالة قيمدة أي  أو لمواد الخام هلى مندتج نهدائس أو وسديطتحويل ا هاأساسو  يةنتاجالمشاريع اإل 

موارد ال التس تنتج باستخدامورش ال ،مثل المشروعات الصغيرة واليدويةاريع االستهال ية المشومثالها 

 ة.المحلي
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تنظيددا المنددازل،  ، مثددل خدددمات)زبددائن( جددرأخددرين مقاتددل لآل ددس تقدددم خدمددة و  الخدميــة اريعالمشــ

 .ورير سلك من الخدمات ةيرحالت السياحال خدمات الطالا،

ن خدالل مدتحقيدك الدرب   لسلع مختلفدة، و ددلهاتوزيع التيع و الشراي و والتس تهتم بال التجارية يعر االمش

بشددراي سددلعة هددتم مشددروع ي ، ويندددرج اددمن  ددسا المشدداريع كددل)لددرن تددين سددعر الشددراي والتيددع(خلددك 

 بقصد الحصول الرب .  تيعها ويعيد

 :وجه المشروعحسب طبيعة ت .2

صددغيرة  ةعلدى شدكل ورشد ويكددون  ، ددسا الندوع علدى المسدا مة العائليدة حيدا يتعمددالتقليديدة يع ر االمشد

، لهدا موقدع مندزل مال هداتتخدس مدن ، و بسديطةومعددات تمد على وسدائل يعو  العائلة، مستقلة عن منزل

  م اليد العاملة وتت ون من مسا ماتهم.ألراد العائلة ورالتيتها يعتتر 

 المتطورةو  الصغيرة شبه المتطورة عاريشالم .3

نتددداج، و حديثدددةنولوجيدددا باسدددتخدامه تقنيدددات وت اريع يتميدددز  دددسا الندددوع مدددن المشددد  منتجدددات مطابقددددة  ا 

 .العصرية واالحتياجاتلمقاييس الصناعة الحديثة 

 والتعليق عليها التجارب الدولية في المشاريع الصغيرة: ل المبح  الثا 3.2.2

 شدداريعالم مجدداللددس  اجحددةنال التجددارا خااددت ناميددة وأمتقدمددة كانددت ول سددواي العديددد مددن الددد    

وحققدت ، لدس المجتمدع تنميدة ركدن مهدم ولاعدل إلحددااعلى اعتبار أن المشداريع الصدغيرة ، الصغيرة

ولدس  دسا المبحدا سدوف تتنداول الدراسدة عددد  ،والدتعلم منهدا الناجحدة النجا  من خالل نقل التجارا

الحاليدددة ناجحدددة لدددس مجدددال المشددداريع الصدددغيرة، وتتنددداول الدراسدددة ت تجدددارا خاادددالتدددس مدددن الددددول 

نجدددا  ، ومقومدددات أ ميتهدددالدددة لمفهدددوم المشدددروع الصدددغير، و تعريدددا الدو )الموادددوع مدددن عددددة ندددواحس 

راسددة الحاليددة مددن خددالل ، والعمددل علددى ربددط  ددسا التجددارا مددع الواقددع الفلسددطينس ونتددائج الد(تجربتهددا

 جارا لتس تناولها الباحا ويرت ليها القرا من دراسته  س: التعقيا عليها، وأ م الت
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   التجربة الماليزية .أ

 أوًل: تعريف المشروع الصغير ماليزيًا  

التعريدا يختلا مفهوم المشروع الصغير والتعريا به يتفاوت من منطقة ألخرت وبلد آلخر، حيا  

معددايير الالخددتالف نظددرًا ، مثددالعلددى سددتيل ال لددس دول جنددوا شددرن آسدديا عندده لددس تريطانيددابددالمفهوم 

يدا ، حنيدااتريطتين  سا الدول، لما يالئم أسيا قدد ال يالئدم  ويصنا عليها ،المشروعتها اس يقتس ال

يعرف المشروع الصغير لس ماليزيدا" بأنده مشدروع صدغير  لسلك. مواصفات وظروف المعيشة تختلا

عامدل(، وبمتيعدات سدنوية  19 – 5ن )مدا تديعددد م  يتدراو و  ،يعمل ليه عدد من العمال تدوام كامل

 ,Bank Negara Malaysia)( RM1millionأقدل مددن   -RM200،000تتدراو  مدا تددين )

2005). 

 $( دوالر أمريكس.RM( = )0.23ويشير الباحا هلى أن كل واحد رينغيت ماليزي)

 المشاريع الصغيرة  أهميةثانيًا: 

ت تعتتدر الشدركاهس  ،مشدروعات الصدغيرة والمتوسدطةلتحفيدز الدًا كتيدرة الحكومدة الماليزيدة جهدو تسلت  

المشداريع تشدكل  لدسلكوتعزيز وتطوير صناعات قائمة،  ،الصغيرة بأنها أساس لنمو صناعات جديدة

كتيدددرة لدددس  أ ميدددةو دددو مدددا يكسدددتها ( مدددن قطددداع الصدددناعات التحويليدددة 90%)الصدددغيرة والمتوسدددطة 

 سهجمالمنشأة( من  645.136) ما يشكل أي (97.3%)وتصل نستتها حوالس  ،االقتصاد الماليزي 

، واسددددتمر نمددددو المشدددداريع الصددددغيرة والمتوسددددطة تددددوتيرة قويددددة نسددددتيًا ( لددددس الددددبالد662،939) العدددددد

، محققة لرص عمل ومدولرة للسدلع مع تحديات التيئة الخارجية( لتت يا 2012%( لس العام )6.8)

 .(SME Corp. Malaysia, 2014) والمنتجات والخدمات
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 تجربة الماليزيةالمقومات نجاح ثًا: ثال

ة ت ليده التنميدالوادع الدسي كاند، وتجندا مدرن المندتج و التنالسدس و القطداع التنميدة  ىماليزيا علدركزت 

مدن خدالل تحفيز دا  باسدتثمارات وصدادرات الشدركات متعدددة الجنسديات مدلوعدة االقتصادية الماليزيدة

، نس لتنميدددة المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطةالمجلدددس الدددوطإنشددداي غيرة والمتوسدددطة تللمشددداريع الصددد

قدددرات لتندداي ، مددن شدداملة للمشددروعات الصددغيرة والمتوسددطةال ات التنمويددةالسياسدد ويحددددياددع  حيددا

 (.2011)القبانس وآخرين، ومهارات العاملين، وتعزيز وتسهيل لرص الوصول للتمويل

اريع هعدددداد مشددد  ددددلها، وسدددطةم سسدددة تنميدددة الصدددناعات الصدددغيرة والمتأنشدددأت الحكومدددة الماليزيدددة و 

خدددمات الو  ،تددولير التنيددة التحتيددةتوتنميتهددا   دداتحفيز و بال فدداية والقدددرة علددى المنالسددة العالميددة،  تتميددز

مددن خددالل  هدداتشددجيع االسددتثمار ليو ، لألسددوانوصددول للالمسدداعدة و حددوالز الاددريتية، الو االستشددارية 

الل الصدناديك الحكوميدة الخاصدة والهادلدة وتمويدل المشداريع مدن خد ،القطاع المصرلس )تنك نيجدارا(

نشاي  ،التس تحدد ا الحكومة االستراتيجيةنمو القطاعات  لتسريع س لنظر لل مكتا الوساطة الماليةوا 

 (.2011)القبانس وآخرين، لها من جهة أخرت  من جهة، والممولين المشاريعالنزاعات تين 

  هنديةالتجربة ال .ب

 غير لمشروع الصالهند لأوًل: تعريف  

( عامدل وريدر مجهدزة بداآلالت 100تعرف الهند المشاريع الصغيرة بأنها منشأة يعمل ليها أقل مدن )

( عامدددل لدددس حدددال كاندددت المنشدددأة مجهدددزة بددداآلالت 500أقدددل مدددن )ومنشدددأة يعمدددل ليهدددا  ال هربائيدددة،

( ألددددددا دوالر 65) أ ثددددددر مددددددن االسددددددتثماريةلفتهددددددا ال تتجدددددداوز ت ، و (2012ال هربائيددددددة )طشددددددطوش،

 (.2010وص،)الص
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 المشاريع الصغيرة  أهميةثانيًا: 

الهندد لدس وجددت لدس شدتى مجاالتهدا. حيدا  لتحفيدز المشدروعاتجهدودًا كتيدرة الهندية الحكومة تسلت 

لقدددرتها علددى  االجتماعيددة واالقتصددادية وسلددك عددم التنميددةعامددل مهددم لددس دنهددا أبالصددناعات الصددغيرة 

 كاندت الددوالعل ،مدن ناحيدة أخدرت  الوطنيدة والصدادرات ةوتنميدة الصدناع ناحيدة، نم استيعاا العمالة

 دلدس هيجدا  دااال تمام بالمشروعات الصغيرة نظرًا لقدرتها ال تيدرة علدى امتصداص البطالدة، ودور  نحو

 (. 2013،العبسس)نصر و  متنوعة سلع وخدمات منتجاتقدرتها على تولير تنمية صناعية وطنية، و 

 ديةثالثًا: مقومات نجاح التجربة الهن 

 مثدل لدسلنمو ا والتدس تت التس تحتاج هليها الم سسات الصغيرة التيئة المالئمة تولر الحكومة الهندية 

ة المشاريع الصدغيرة والمتوسدطأتبعت عدة خطوات لتشجيع ، و السياسات الالزمة والتسهيالت والموارد

 ديموتقد ،لتنيدة األساسديةتدولير ااإلعفايات الادريتية،  وتقديمحكرًا لها،  منتجاتها جعل بع ت تمثلت

 أصدددحااوربدددط ، والمسددداعدة لدددس التسدددويك والت نولوجيدددا يدددةمهدددارات اإلدار التطدددوير بنددداي و التددددريا و 

يدل، تسدهيالت التمو و ، للم سسات ال ترت  اً ُمغسي اً شريانومساعدتهم على أن يكونوا  المشاريع تبعاهم

نشدداي و  نفيددس السياسددة القوميددة لددس مجددال عددداد وتإل وطنس للصددناعات الصددغيرة والمتوسددطةالددجهدداز الا 

والعبسددددس، )نصددددر  لددددس االقتصدددداد الهنددددديوتعظدددديم دور المشددددروعات الصددددغيرة والمتوسددددطة  التنميددددة

2013  .) 
 

 مصريةالتجربة ال .ت

 أوًل: التعريف المصري للمشروع الصغير 

 الموحدددد ، ول دددن يعتتدددر التعريدددامشددداريع الصدددغيرةالمدددن التعريفدددات المصدددرية لمفهدددوم  دوجدددد العديدددي

التس ي ينص على أن المشاريع الصغير  س والس و األحدا الصادر عن التنك المركزي المصري 

مليدددون جنيددده  5 – 50,000عامدددل(، ويتدددراو  حجدددم رأسدددمالها مدددا تدددين ) 200يعمدددل ليهدددا أقدددل مدددن )
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مليون جنيه مصري( للمشاريع رير الصناعية، وحجم نشاطها  3-50,000صناعية، و)مصري( لل

)التنددددك المركددددزي  ري جنيدددده مصدددد (مليددددون  20أقددددل مددددن  – 10ا( يتددددراو  مددددا تددددين )السددددنوي )أعمالهدددد

 (.2015المصري،

 المشاريع الصغيرة في مصر أهميةثانيًا: 

ر، قاطرة للتنمية االقتصادية لس مص  االعتبار ، عهتشجالمصرية بالمشاريع الصغيرة و الحكومة  تهتم

الس تخفيدددا البطالدددة لدددس ظدددل الزيدددادة وبالتددد ،لدددس هيجددداد لدددرص عمدددل للعددداطلين عدددن العمدددل ومسدددا مة

اسا المواطن المصري، وت تسدا تولير السلع والخدمات بأسعار تنل و س مصدر، المتزايدة السكانية

 لتجديددداالتت ددار واب وتمتعهددا ،سددتثمارية العتبار ددا ميدددانًا توجدده هليدده المدددخرات لالسددتثمارالا أ ميتهددا

تسدددددددا م لدددددددس جاندددددددا الصدددددددادرات سدددددددتوت الدددددددوطنس وعلدددددددى الم، للريددددددداديين اً ميددددددددان وبالتدددددددالس تعتتدددددددر

  (.2015)األسرج،

 مصريةثالثًا: مقومات نجاح التجربة ال

المصدددرية بالمشدددداريع الصددددغيرة وكدددسلك الصددددناعية والحرليددددة منهدددا، ولتحقيددددك  دددددلها الحكومددددة  تهدددتم 

( 1991ونجاحهدددا لدددس المجدددال لقدددد عملدددت علدددى هنشددداي الصدددندون االجتمددداعس للتنميدددة مندددس العدددام )

علددى هقددرا  التنددوك التجاريددة المصددرية  عتشددجفيددا البطالددة وخلددك لددرص عمدل، و  مة لددس تخللمسدا

 (.2015 المعنوي للفئة الشابة )األسرج،يع الصغيرة، تقديم الدعم المالس و مشار وتمويل ال

تشددجيع المصددارف علددى زيددادة تمويلهددا لقراراتدده أصدددر ( 2008) التنددك المركددزي المصددري منددس العددام

مندس  النقددي اإللزامدس لديده مدن االحتيداطس هال ئهمن خالل هعفاالصغيرة والمتوسطة المشاريع قطاع ل

اددددرورة اعتمدددداد الدولددددة لددددس مشدددداريعها العمالقددددة علددددى المشدددداريع الصددددغيرة والمتوسددددطة و ، (2009)

وزارة التجددارة والصددناعة والصددناعات اسددتحداا حيددا تددم شددرا ها لددس الخطددة التنمويددة االقتصددادية، وا  
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المصددددارف  )اتحدددداد هليهددددا المشددددروعات الصددددغيرة والمتوسددددطةمددددن خددددالل اددددم  وسددددطةالصددددغيرة والمت

 (.2017،العربية

 فلسطينيةالتجربة ال . 

 للمشروع الصغير فلسطينيأوًل: التعريف ال 

 ليه العاملينيتراو  عدد حيا  ،الحجم ومحدودنشا  صغير  ابأنهمشاريع الصغيرة ال للسطين تعرف

 أو يدةلرد المل يةت ون "  م من يديرونه، و  غالبةالسمة ال روع "المش أصحاا(، و عامالً  15-5)من 

ويعدددرف جهددداز  (.2009)معدددًا، يمدددارس المشدددروع عملددده لدددس منطقدددة محليدددة، حيدددا صدددغيرةجماعيدددة 

المشررروا الررذي يعمررل فيرر  عرردد مررن العمررال المركددزي الفلسددطينس المشددروع الصددغير بأندده  اإلحصدداي

 ( عمال.5-1يتراوح ما بين )

 

 فلسطينالمشاريع الصغيرة في  يةأهمثانيًا: 

لددس  خاصددةتسددا م لددس خفدد  البطالددة حيددا تتخددس المشدداريع الصددغيرة طددابع وطنددس لددس للسددطين. 

ي مصدر دخل للفقراو س ، وخدمات تولر احتياجات المجتمع من سلعو ، الجامعيين الخريجينأوسا  

ت )منتد واالجتماعية صاديةاالقت التنمية أدوات من واحدةوتعتتر ومحدودي الدخل لتحسين معيشتهم، 

( 1,896,022.8بحددوالس )تسددا م حيددا روالددد االقتصدداد مددن  اً ورالددد، (2014األعمددال الفلسددطينس، 

 .(2017، الفلسطينس اإلحصايمركز ) دوالر أمريكس لس الناتج المحلس الفلسطينس

 لفلسطينيةنجاح التجربة الثالثًا: مقومات 

 يرة نجاحًا هس قُدم لها:للسطينيًا يمكن أن تحقك المشاريع الصغ

أن ت ون قائمة على خطة دقيقة، وكسلك وااحة الهدف ومنظمة، تولير الدعم لس الجانا اإلداري، 

وتولير التنية التحتية ها، لعمل والتشريعية القانونية التيئةوتولير والقدرة على التنت  بالسون والمنالسة، 
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ها لددس مجددال التسددويك، ورلددع القدددرة أصددحاتي قدددرات تددولير التمويددل المناسددا لهددا، وبنددا الالزمددة لهددا،

  (.2009التنالسية للمنتجات والسلع والخدمات التس تقدمها المشاريع )نصر، 

يسدددتنتج الباحدددا مدددن التجدددارا التدددس تناولتهدددا الدراسدددة والتدددس تادددمنت دواًل متقدمدددة وأخدددرت ناميدددة أن 

ن ع بع  نتائج الدراسة الحاليدة، ويمكدم أيااً  يتقاطع سلكو تجاربها تتقاطع لس عدة نقا  ومحاور، 

 تواي  سلك كما يلس:

مدددن حيدددا المفهدددوم جميدددع التجدددارا لدددس تعريفهدددا للمشدددروع الصدددغير ركدددزت علدددى معيدددار عددددد  :أولً 

عامدل( و ددو مدا يتفدك مددع التعريدا الفلسددطينس  200-1العداملين لدس المشددروع والدسي تدراو  مددا تدين )

 ليه الباحا لس الدراسة الحالية.وكسلك مع التعريا اإلجرائس السي توصل ه

لتدس التدس ت تسدتها المشداريع الصدغيرة لدس المجتمدع الدسي توجدد ليده والدولدة ا  ميدةمن حيا األ ثانيًا:

تحتانها يرت الباحا أن  سا المشاريع تعمل كاإلسفنجة التس تمدتص الميداا مدن خدالل امتصاصدها 

لدددس كالدددة   ميدددةشدددتركت  دددسا األللعددداطلين عدددن العمدددل وتدددولير لدددرص عمدددل ومصددددر للددددخل حيدددا ا

التجدددارا التدددس تناولهدددا الباحدددا، كدددسلك تسدددا م لدددس تدددولير لدددرص اسدددتثمارية لألمدددوال المددددخرة و دددسا 

س المحلددس و ددو واادد  لددس جميددع جمددالمشددتركة لددس جميددع التجددارا، تسددا م لددس الندداتج اإل  ميددةاأل

 التجارا.

را، يعددزو الباحددا أن جميددع الدددول مددن حيددا العوامددل والدددوالع التددس سددا مت لددس نجددا  التجددا ثالثــًا:

عملت على تولير  يا ل قانونية داعمة للمشداريع الصدغيرة )منظمدات، وزارات، جمعيدات( للمسدا مة 

التددريا  قددرات وتقدديمالبنداي و لس نجا  المشاريع باستثناي للسطين والتس لم يكن سلك واا  لدديها، 

مدن العوامدل التدس سداعدت لدس  اعدة لدس التسدويكوالمسد والت نولوجيا يةمهارات اإلدار التطوير بناي و و 

لمسداعدتهم لددس تندداي قدددراتهم  المسددتفيدين بحاجددة تتدين أنلدراسددة الحاليددة ا ولددس بعدد  نتدائج، النجدا 
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، ووجدددود مشدددا ل لدددس التسدددويك ، وريددداا التخطددديط السدددليم للمشدددروعاإلداريدددة لتجندددا تعثدددر المشددداريع

  ورير ا.

الحكوميدة  المشداريع الصدغيرة سدواي مدن خدالل الم سسداتب أن تهدتميرت الباحا أن للسدطين يمكدن و 

تهدف واع خطة شداملة تهدتم لدس مجدال المشداريع الصدغيرة وتنميتهدا والحدد مدن أو رير الحكومية، 

ن العمددل. الحكومددة الفلسددطينية ال تسددتطيع وزاراتهددا اسددتيعاا العدداطلين عدد هنتعثر ددا ولشددلها، حيددا 

لددددس ( 18%) و ( لدددس قطددداع ردددزة،41.2%) تواقدددع لدددس للسدددطين،( 26.6%والتدددس تصدددل نسدددتتهم )

( مدن 22.3%) ( مقاتدل الدسكور42.8%) ، وبلغت نسبة العاطالت عن العمدل اإلندااالافة الغربية

 (.2016الفلسطينس، ي حصاي المركز )اإل حجم القوت العاملة

تس والة، بة لل ثيرين خاصة الفئة األنثويالمشاريع الصغيرة لرصة بالنس أنعلى الباحا  شيروكسلك ي

وكددسلك لرصددة لتحسددين  تجددد منهددا مصدددر سددهل للدددخل ومناسددا ويالئددم المجتمددع الددسي تنتمددس هليدده،

 العاملددة القددوت  لددس اإلندداا مشدداركة نسددبةسي يتدددنى ليدده الواددع المعيشددس لألسددرة. لددس الوقددت الدد

( لدس الادفة 17.7%طاع رزة، و)( لس ق22.3%التس تصل هلى )لسكور و الفلسطينية بالمقارنة مع ا

 .(2016حصاي المركزي الفلسطينس،)اإلالغربية 
 

لدس التقليدل مدن حددة مشدا ل اجتماعيدة   متسداهلى سلك يرت الباحا أن المشاريع الصدغيرة يمكدن أن 

 ( وصددددل هلددددى2011خددددالل العددددام ) الحقيقيددددة ألنمددددا  االسددددتهالك لقدددداً و تددددين السددددكان خاصددددة الفقددددر 

( مددن 12.9%الاددفة الغربيددة، وأن )( لددس 17.8%)( لددس قطدداع رددزة، و38.8%%( تواقددع )25.8)

 .(2016حصاي المركزي الفلسطينس،األلراد يعانون من الفقر المدقع لس للسطين )اإل
 

 :اآلتس التجارا التس تناولها لس ُيوجز الباحا نتائجلس خالصة  سا المبحا 

 البطالة وامتصاصها. ظا رة على  دلها القااي التجارا جميع 

 المشاريع الصغيرة. أ ميةعززت من و  عاد تنموية شاملة،نت متنية على أبالتجارا كا 
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 .أظهرت الجانا االقتصادي للمشاريع الصغيرة كما  و الحال لس للسطين 

 .ركزت على جانا تناي قدرات األنسان ل ونه المورد الثمين السي يمكن االستثمار ليه 

 ل الجمعيدات والمنظمداتتناي ت امل وتالحم تين العاملين لس المشاريع الصدغيرة وكدسلك مدن خدال 

 .ومظلة تحتان المشاريع الصغيرة لس ظلها لكهيا 

 .اال تمام الحكومس من خالل التشريعات وكسلك اإلعفايات الاريتية المقدمة للمشاريع الصغيرة 

 
ـــعالمبحـــ  ال 4.2.2 ـــة الصـــغيرة راب ـــة)األ المشـــاريع الريادي ـــل    التحـــدياتهمي وعوام

 النجاح(

 تهددامحاربحيددا مددن وسلددك ، لددس أي دولددة والمتوسددطة لددس تنميددة االقتصددادالمشدداريع الصددغيرة  سددا مت

وترجمتهددا علددى تعزيددز طموحددات الشددباا  دور ددا لددس، و الفقددر والبطالددة مشددا ل اجتماعيددة  امددة مثددلل

 ةهس أن المشداريع الصدغير تمكينهم مدن مواجهدة األواداع االقتصدادية الصدعبة، أر  الواقع من أجل 

 ع تتوااع رأس المال المستثمر ليها.تتميز عن رير ا من المشاري

يظهدر و تشدكل حجدر الزاويدة لدس العديدد مدن اقتصداديات الددول، المشاريع الصغيرة بأنهدا  أ ميةتتمثل 

ا ول دن تواجده  ددس ،االجتماعيدة واالقتصدادية المختلفدةتنميدة عمليددات اللدس  تلعبده مدا دور دا مدن خدالل

د مدن تد كان ال  ميةونظرًا لهسا األ، تعثر ا ولشلهاتستا لس  المشاريع بالعديد من التحديات التس قد

تسدددليط الادددوي مدددن خدددالل  دددسا الدراسدددة علدددى األسدددباا التدددس قدددد تزعدددزع مدددن مكاندددة ودور المشددداريع 

 وت دي هلى تعثر ا ولشلها.لصغيرة، ا

 ،تواجدده المشدداريع الصددغيرة عالميددًا كثيددرًا مددن التحددديات التددس تتسددتا لددس تعثر ددا وتوقفهددا عددن العمددل

صدعوبة  لدس والمتمثلدة منهدا ي ينتهس تها الحال بالفشل. حيا تعدد  سا التحديات لتشمل الماليدةوالس

حجدام التندوك عدن تمويدل المشداريع الصدغيرة ليهدا،   المخداطرة درجدة ارتفداع وسلدك بسدتا ،التمويدل وا 
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الرسدمس، وأيادًا  ريدر القطداع تتواجدد لدس المشدروعات معظدم ال اليدة، حيدا أن الادمانات وادعا

لدس والتطدور،  النمدو قددرتها علدى مدن ماليدة، والتدس تحدد طدم المشداريع الصدغيرة تتحدديات ريدرتصد

وأخددرت ريددر  ،جمهوريددة مصددر العربيددة تعددانس المشدداريع الصددغيرة مددن مشددا ل ماليددة تتعلددك بالتمويددل

ماليددة تتمثددل لددس انخفددا  كفدداية الجدددوت، انخفددا  درجددة الددوعس تجدداا الحقددون والواجبددات، اددعا 

عدددم تددولر التدددريا ال ددالس، واددعا القدددرات التسددويقية وكددسلك الحصددول علددى و اإلداريددة، المهددارات 

 (.2016التراخيص الالزمة لعمل المشروع )الترادعس،

ميدة ناكاندت لس نمو اقتصداديات كثيدر مدن الددول سدواي  لعاالً دورًا  الصغيرةالريادية  اريعالمش تلعاو 

 اإلحصدايات بعد  أشدارتوقدد  ،الددولهدسا ل صداديتحقيك النمو االقت، حيا تسا م لس متقدمةأو 

 معظدم لدس العاملدة الم سسدات مجمدوع مدن (98%) تمثدل والمتوسدطة الصدغيرة المشدروعات أن هلى

 العالميدة التجدارة منظمدة دور وتفعيدل الموجده االقتصداد عهدد نهايدة مدع دا دور  نمدا وقدد العدالم، دول

    (.2007)كاسا وكمال الدين، بشكل واا 

علددى المجتمددع البشددري مددن خددالل أبعدداد اقتصددادية واجتماعيددة المشدداريع الصددغيرة  أ ميددةس نعكوتدد   

خدالل ثالثدة معدايير رئيسدية  مدنلهدا الم شدر االقتصدادي  ويمكدن أن يقداس على حياة العاملين ليهدا،

العاملدة  يةحصتها من العدد ال لس للمنشآت االقتصدادحجم و ، نتاجاإلو  التشغيل لس مسا متهاكحجم 

 س و ال تيرة،  المنشآتالحد من التحكم لس األسعار من قتل  سا المنشآت أ م مزايا  منو  .لدولةلس ا

مدن تسدا م لدس تقليدل حجدم البطالدة لدس الددول حيدا ، لعلس للمنشآت ال تيدرةمصدر منالسة محتمل و 

)المحدددرون وآخدددرين،  حجدددر األسددداس للمشددداريع ال تيدددرة علمدددًا أنهدددا تمثدددل، خدددالل هيجددداد لدددرص عمدددل

2006). 
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تلتددس حاجددات و ، نميددة االقتصددادية لالقتصدداد الددوطنسلددس الت اً مهمدد المشدداريع الصددغيرة عددامالً تعتتددر و 

لميدددزان  تواالخدددتالالتسدددا م لدددس الحدددد مدددن تيدددرة، و األلدددراد مدددن السدددلع والخددددمات وتغدددسي للمشددداريع ال 

 .(2009)الدماا، المدلوعات للدول النامية وتولر لرصة عمل للخرجين الجامعين

 دول العددالم، ولددس للسددطين مددن لدددت ال ثيددرينالمشدداريع الصددغيرة والرياديددة  أ ميددةهلددى لباحددا ا شدديري 

ل حيا تناول الدراسة الحالية مشاريع صغيرة ريادية لس مناطك من الادفة الغربيدة والتدس تهدتم بمجدا

، لهداالمشاريع الصغيرة. هس شهدت للسطين ا تمامدًا بالمشداريع الصدغيرة مدن خدالل هيجداد السدتل لتموي

حيدددا سدددلطة النقدددد الفلسدددطينية والتدددس تقدددود الجهددداز المصدددرلس الفلسدددطينس ومسددد ولة عدددن م سسدددات 

التمويدددل، أصدددبحت تهدددتم بالمشددداريع الصدددغيرة علدددى اعتبدددار أنهدددا حجدددر أسددداس لدددس هحدددداا التنميدددة 

 قدرتها علىالصغيرة والمتوسطة من خالل تعزيز  شاريعتطوير قدرات الماالجتماعية واالقتصادية، و 

 تددددر مكونددددات أباعتبار دددا مددددن  ددددا، وتشدددجيع توجيدددده االسددددتثمار نحو  وصدددول هلددددى مصددددادر التمويددددلال

عدددددد ، ولددددس السددددنوات األخيددددرة ارتفددددع المتمثددددل بالمشدددداريع الصددددغيرة والمتوسددددطةو االقتصدددداد الددددوطنس 

( والممنوحدددة لقطددداع المشددداريع الصدددغيرة 89%(، وزادت التسدددهيالت تنسدددبة )41%)المشددداريع تنسدددبة 

 (.2013سلطة النقد الفلسطينية،والمتوسطة )

التددس تتمتددع تهددا المشدداريع الصددغيرة والرياديددة حسددبما توادد  لددس الفقددرات   ميددةالددررم مددن األوعلددى 

ة لدس العمليد سداسل ونهدا حجدر األأن اال تمام بالمشاريع الصغيرة يرجدع أياًا يرت الباحا  السابقة،

 ( لس اآلتس:2009)الدماا،المشاريع الصغيرة بحسا  أ ميةيلخص الباحا و التنموية، 

المشددداريع الصدددغيرة لرصدددة للعددداطلين عدددن العمدددل بحيدددا تجعدددل مدددنهم عمالدددة ُمنتجدددة سات قيمدددة  .1

 للمجتمع.

يدرة لراد المجتمدع حيدا توظدا الفئدة الفقأتسا م لس تحقيك العدالة االجتماعية وتوزيع الثروة تين  .2

 ورير الفقيرة.
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السددلع والخدددمات وبشددكل مناسددا للجميددع، مصدددر مهددم لتددولير احتياجددات المجتمددع المحلددس مددن  .3

 والحد من العجز التجاري.

 تسا م لس معالجة االختالالت الهيكلية لميزان المدلوعات خاصة لس الدول النامية. .4

الريفيددة وتطددوير مسددتويات تسددا م لددس التنميددة الريفيددة مددن خددالل تددوطين المشدداريع لددس المندداطك  .5

 وبالتالس تحقيك االستقرار.الخدمات 

يددة وبددسلك تصددب  عامددل نتاجالفرصددة لجميددع لئددات المجتمددع لددس االنخددرا  لددس العمليددات اإلتددولر  .6

 مهم لس تحقيك االستقرار السياسس واالجتماعس للدولة.

المشدداريع الصددغيرة مددن الميددادين الهامددة التددس تسددتقطا المددرأة للعمددل ليهددا وبالتددالس خلددك لرصددة  .7

 عمل لها ومصدر دخل.

 الصغيرة: اريعالمش من التحديات التي تواجه -أ

هس  تقدا لدس طريدك الشداا الريدادي،قدد العوامدل الثقاليدة واالجتماعيدة مدن العوائدك الهامدة التدس تعتتر 

كددسلك كفاشددل، و  المجتمددع لددهنظددرة  حيددا يغشددى الريددادي مددن، ال يتقتددل لكددرة أن المجتمددع الفلسددطينس

مددن التحددديات ، و روعصدداحبة مشددك للمددرأةلددس مشددروع وعدددم تقتددل الددبع   مددرأةنظددرة المجتمددع لعمددل ال

 حيددا، داعمددة للشددباا ولفكددرة المشدداريع الصددغيرةنونيددة والتشددريعية الفلسددطينية ريددر الالقاأياددًا التيئددة 

عتدد ياديدة )التقار الترامج التعليمية الفلسطينية لس المستوت األساسس والجامعس للتشجيع موادوع الر 

 (.2014هللا وآخرين، 

نس التدس تواجده الريدادي الفلسدطيالهامدة والمعرلدة مدن المشدا ل  نقدص الختدرةويعتتدر ياًا والى سلك أ 

حيددا يفتقددر لددسلك نتيجددة عدددم تسددلحهم بددالخترات مددن خددالل الم سسددات التعليميددة،  ،لمعرلددة السددون 

ن والتس تقا عائك أما تحقيك الفرص الريادية للريادي الفلسطينس، نا يك ع ،كسلك تحديات التمويل

 (.2014)عتد هللا وآخرين،  المشاريع الصغيرة الناشئة التس تواجه ةالشديدالمنالسة 
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نها، مالعديد من التحديات والتس يتحمل الشباا الجزي األ تر  الفلسطينيةتواجه ريادة األعمال كسلك 

ر وتتعلددك بالجوانددا السياسددية والظددروف االقتصددادية ومددن أترز ددا تبعددات العوامددل السياسددية التددس تتددأث

قلدص مدن اإلمكاندات المتاحدة يلمدوارد الهامدة و اسديطر علدى يوالسي  تالل،االح تها للسطين من جراي

للشددداا الفلسدددطينس ليتددددع ويتت دددر، حيدددا االنتفاادددات المتتاليدددة أثدددرت علدددى المندددا  االسدددتثماري لدددس 

للسطين، وجعلت التشا م  و المسيطر على تفكير الشباا، وقلل من عزيمتهم للتدي بمشروع ريادي 

 (.2014)عتد هللا وآخرين، 

خاصدة وب يدةنتاجواإل نتداجباإل ةوتعدانس المشداريع الصدغيرة والمتوسدطة الفلسدطينية مدن مشدا ل متعلقد

، أو أمام السلع األجنتية )هسدرائيلية التنالسية األمر السي ياعا قدرتها، منتجاتها بع  جودة تدنس

 ، سدواي كدانلهدا دمالمقد التمويلحجم  تدنسرير ا(، وتعانس أياًا من مشا ل متعلقة بالتمويل، حيا 

 (.2009)نصر، سلك لزيادة رأسمالها أو لتعظيم وزيادة نشاطها
 

 الصغيرة: اريععوامل نجاح المش -ب

ررددم الصددعوبات والتحددديات التددس تواجههددا المشدداريع الصددغيرة والرياديددة لددس للسددطين والتددس تطددرن   

تغلدددا علدددى التحدددديات الباحددا هليهدددا مدددن خدددالل  دددسا الدراسدددة، هال أن  دددسا المشددداريع قددددر تسدددتطيع ال

 :(2014بحسا )مارس، والصعوبات وسلك من خالل التركيز على الجوانا التالية

لددس نجددا  المشددروع الصددغير والتددس تتمثددل لددس تحديددد الهدددف مددن المشددروع  ةعوامددل تعتتددر مهمدد أوًل:

 دًا.والسي يتحقك من خالل وجود تخطيط سليم للمشروع، والمتنس على التنت  بالمستقتل وتحليله جي

عوامددل تتعلددك بالجانددا اإلداري والددسي تعددانس مندده معظددم المشدداريع الصددغيرة، حيددا يقددع علددى  ثانيــًا:

عاتقددة نجددا  المشددروع لددس حددال كددان مدددير المشددروع ونظامدده كفدد ، والددسي ُيتددرجم مددن خددالل مقدرتدده 

تنظيم ومراقبدة على التأقلم والت يا مع التغيرات لس التيئة الخارجية والداخلية، والقدرة على تخطيط و 
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العمددل لددس المشددروع بشددكل يحقددك الهدددف مندده، والمدددير ال فدد  يرصددد ويتنبددأ بالسددون والمنالسددين مددن 

 خالل دراسته للسون، حيا ياع الخطة التس يستطيع من خاللها التغلا عليهم.     

ا الباحددمعوقددات تتعلددك بالجاندا الفنددس للمشدداريع الرياديددة الصدغيرة والتددس توصددل التغلدا علددى  ثالثــًا:

ع، وجود دراسة خطة حقيقة للسون والمشرو ل االلتقارلس  والمتمثلةمن خالل دراسته الحالية لبعاها، 

ورياا التخطيط السليم وتحديدد الفكدرة بشدكل دقيدك، حيدا لعتدت دور  دام لدس تعثدر المشدروع، ويدرت 

 المشروع للمورد الباحا أن رياا تولر مورد ليزيائس لس موقع سليم والتقار المستفيد صاحا ومالك

الفيزيدددائس مدددن الصدددعوبات التدددس تتحددددت المشددداريع وتسدددرع مدددن تعثر دددا حيدددا ترتفدددع ت ددداليا التشدددغيل 

 لس  سا المشاريع، وتحديات تتعلك بالتمويل وصعوبة الحصول عليه. نتاجوالعمل واإل

ة ا الدراسدويرت الباحا أياًا أن المشداريع الرياديدة الصدغيرة لدس للسدطين بصدورة عامدة والتدس تناولتهد

الحاليدددة بصدددورة خاصدددة، تعدددانس أيادددًا مدددن مشدددا ل وصدددعوبات ويمكدددن التغلدددا عليهدددا بحيدددا تبقدددى 

ها مدن ادعا لقددراتهم اإلداريدة، وكدسلك تددنس لدرص أصحاتمستدامة بعيدة عن التعثر، حيا يعانس 

 حصولهم على تمويل وعدم كفاية التمويدل، هلدى سلدك عاندت مشداريعهم مدن قلدة المتابعدة مدن الجهدات

المنفددسة و ددو مددا يدددل علددى ريدداا خطددة حقيقيددة لدددت الجهددات الراعيددة واددعا مسدداندتها لمثددل  ددسا 

ها وجعلهدم قدادرين علدى التغلدا علدى مشدا لهم خاصدة أصدحاتالمشاريع، واعا قدرتها على توجيه 

 القاايا سات العالقة بالتسويك والترويج، وتسليل العقبات أمام الرياديين لإلطالن بألكار م.

يددرت الباحددا لددس المحددور الثددانس مددن الدراسددة أن المشدداريع الرياديددة الصددغيرة التددس ُمولددت مددن  ولددسلك

( 2016-2013للتنميددة والوكالددة السددويدية للتنميددة الدوليددة لددس الفتددرة الواقعددة تددين ) سسددالماإلالتنددك 

سلك تعانس من مشا ل ومعيقات هدراريه تتمثل لس ندواحس التخطديط، لدس جاندا التسدويك والتدرويج، كد

 المالية وبع  المعيقات الفنية.  دارةلس نواحس اإل
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 المشاريع الريادية الصغيرة تعثر  سببت التي المحور الثاني: األسباب اإلدارية 3.2

ة تصطدم المشاريع الصغيرة بالعديد من التحديات المتداخلة والتس تت ون من خليط من عوامل داخلي

لالمشداريع الصدغيرة وقدد تصدل بده هلدى حالدة مدن التعثدر.  وخارجية تحيط بالمشدروع الريدادي الصدغير

المشدددروع والدددسي يسدددتطيع أن يدددتحكم ليهدددا  صددداحاب والمتعلقدددة ةداخليدددالجملدددة مدددن التحدددديات تواجددده تُ 

ت ددون مرتبطددة بالتوجهددات والسياسددات العامددة للمشددروع والتددس يمكددن تطويعهددا ولقددًا و  ويسدديطر عليهددا،

حيطددة التيئددة المتتددأثير  والمتعلقددة والتحددديات الخارجيددةمشددروع(، أل ددداف المشددروع )التيئددة الداخليددة لل

 سوالتداألوااع االقتصادية/ واالجتماعية/ والسياسية/ والظروف التس يمر تها المجتمع، كبالمشروع 

تشددددددكل تحدددددددي لمالددددددك المشددددددروع، يصددددددعا عليدددددده التغيددددددر ليهددددددا والت يددددددا معهددددددا والسدددددديطرة عليهددددددا 

 (.2007)كنجو،

تددس الداخليدة حيددا التحددديات اإلداريددة و دس جددزيًا منهددا، واحددة مددن التحددديات ال وتعتتدر مشددا ل التيئددة

تحدددول دون تطدددور ونمدددو المشدددروع، لمدددثاًل ريددداا أو ادددعا المعرلدددة والمهدددارة اإلداريدددة لددددت مالدددك 

المشدددروع قدددد تتسدددتا لدددس تعثدددرا، بحيدددا ال يسدددتطيع أن يحقدددك األ دددداف التدددس علدددى أساسدددها انطلدددك 

 قتدل هداري، حيدا أن السدمة الغالبدة لدس  دسا المشداريع أنهدا تُددار مدن لبمشدروعه، كااللتقدار لهيكد

 متدنيدة ليهدا عمدل لرصدة خلدك اإلدارية والمالية والفنية، وكسلك ت لفة يتولى المس ولية واحد شخص

  (.2007ال تيرة )كنجو، بالمشروعات مقارنة

ة الداخليدددة وأخدددرت بالتيئدددة ويشدددير الباحدددا هلدددى أن المشددداريع الصدددغيرة تتدددأثر تتحدددديات تتعلدددك بالتيئددد

الخارجيددة للمشددروع. وتشددكل العوامددل السياسددية هحدددت التحددديات التددس تواجدده المشدداريع الصددغيرة لددس 

 ،منهدا الصدغيرة اصدةوخ االقتصدادية المشروعات على سلًبا ت ثرللسطين على ستيل المثال، والتس 

تحديات تتعلدك بصداحا المشدروع ُتنظم عملها، وكسلك  قوانينالو  تشريعاتلل ريااكسلك تعانس من و 
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 المشدهراوي ) اإلداريدة قددراتال وأخرت تتعلك بادعا، القيادية السماتلس اعا  لنفسه، والتس تتمث

 (.2015والرمالوي، 

 وحمايته من ،مطلا لنجا  المشروعالسليمة والمتنية على أساس علمس ك دارةاإللسلك التد من تولر 

 لدسلك تعتتدر. و الريدادي الصدغير اإلداريدة لددت مالدك المشدروعمن خدالل تدولر ال فداية  ،تبعات التعثر

التددس مهمددة العوامددل مددن الصدداحا المشددروع الصددغير  تمتددع تهدداالمدد  الت والمهددارات اإلداريددة التددس ي

، وتحديد ما يجا عملده الت ييا معها،تشخيص التغيرات التيئية و رصد و و  ،المشروع هدارةمكنه من تُ 

 (.2008،)ترنوطسرد البشري وكسا والئه للعمل القدرة على التعامل مع المو و 

 لددسلك يددرت الباحددا أن تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة يكددون ندداجم مددن خددالل عوامددل تتعلددك بالتيئددة

 الداخلية للمشروع أو الخارجية له، ويمكن تواي   سا العوامل كما يلس:

 تس:( لس اآلRobert,1983األسباا داخلية يمكن هيجاز ا بحسا )

 اإلدارية القدرة اعا 

 دارةاإل وكفاية صالحية عدم 

 العمل مجال لس الخترة توالر عدم 

 اإل مال 

 النصا  

 تس:( لس اآلRobert,1983واألسباا الخارجية ويمكن هيجاز ا بحسا )

 الفائدة معدالت ارتفاع. 

 والبطالة التاخم. 

 المنالسة. 
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لتندك ع الريادية الصغيرة الُممولة من اويرت الباحا أن المشا ل والتحديات التس تصطدم تها المشاري

مكدددن يهدددا الدراسدددة الحاليدددة تناولتس للتنميدددة وكدددسلك الوكالدددة السدددويدية للتنميدددة الدوليدددة والتدددس سدددالماإل

 حصر ا لس اآلتس:

ــــة: ال .أ نقددددص الختددددرة لددددس تنظدددديم المشدددداريع وتسددددويقه(، هن أن  المشددددروع هدارة)مشــــاكل اإلداري

دارتها  ما لالمشروع الصغير يواجه مشكالت هدارية عند ى تعثر ا،حتمًا قد ي دي هلالصغيرة وا 

ل بشددكوالعمددل ليدده بشددكل سددليم المشددروع وتشددغيله  دارةال يتددولر لددس القيدددادة الختددرة ال اليددة إل

هيجدداد لددسا يجددا العمددل علددى ، وبددأعلى كفدداية يحقددك أقصددى معددددالت الددرب  بأقددل ت لفددهحتددى 

لدسي الل دادر البشدري قدددرات وال فدايات اإلداريدة تطددوير الالمناسدبة تهددف تدريتية السياسات ال

 ).2004)سويلم،ويعمل ليه  المشاريع هدارةشرف على ي

ل خدالل مراحدالمناسا والمطلوا هلى الدعم الفنس  الصغيرة المشاريع التقارالمشاكل الفنية:  .ا

ليا وأسدا ها،القددوت التددشرية وتدددريت وتطدوير تنميدة، دراسدة الجددوت  ، من مرحلةحيداة المدشروع

الصدغيرة المشاريع  أصحاايواجده  حيا ،الترويجو  التسويكواالنتهاي بوابط الجودة  نتاجاإل

ارتفددداع أسدددعار المدددواد الخدددام  وبصدددورة دوريدددة، أارتفددداع أسددددعار الما يندددات وصدددعوبة تجديدددد ا 

، الجيددة وصعوبة الحرليين على تصميمات أو نماسج متطدورة تدساعد علددى هخدراج مندتج جيدد

 (.2012، )ال ردم تولر المكان المناسا لس الموقع المناسا عد

 مرتبطدة بمندا  النشدا  االقتصدادي ومندا  االسدتثمار لدس تلدد مشاكل أو معوقات اقتصـاديةال .ت

 (.2002ما، مثل االنكماش والركود والسي ي ثر على الرب  من المشروع )خار،
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 شاريع الريادية الصغيرةالموعالقته بتعثر  ضعف التخطيط :المبح  األول 1.3.2

لتدس االعامة، لهو يمثل وظيفة من الوظائا القيادية  دارةيعتتر التخطيط من العمليات المهمة لس اإل

تنتهس بالوصول هلى الهدف، وعندما نتحدا عدن التخطديط لدس المشداريع الرياديدة الصدغيرة التدد مدن 

د ينا(، حيا عرلة على أنده عمليدة تحددالتعريج على مفهوم التخطيط كما يراا المفكر األمريكس )شيل

مدددن خاللهدددا األ دددداف المنشدددودة، وطدددرن الوصدددول هليهدددا، والمراحدددل واألسددداليا التدددس يجدددا هتباعهدددا 

لتحقيدددك األ دددداف، و دددسا يتطلدددا تحليدددل نتدددائج التنفيدددس السددداتك التخددداس القدددرار لمدددا يجدددا تنفيدددسا لدددس 

 (.2010المستقتل )العيسى،

(، لعاملين لس المشروعامورد البشري أي )ال دارةإلمن رياا واا   ياًا المشاريع الصغيرةوتعانس أ

 ريداا التددرج أو ينتج عندهلوجود معايير وااحة الختيار العاملين لس المشروع، والسي  تفتقرحيا 

هجددراي  وبالتددالس الصددعوبة لددسمسدد وليات وصددالحيات العدداملين، لددس ال تشددويشالوصددا الددوظيفس، و 

    (.2007)كاسا وكمال الدين، المشروعمن قتل مالك  لعاملينتقييم 

ة لددس تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة وخاصدد اً يددرت الباحددا أن التحددديات اإلداريددة تلعددا دورًا مهمدد

راسدة دس للتنميدة وكدسلك الوكالدة السدويدية للتنميدة الدوليدة، لغيداا سدالمالتس ُمولدت مدن قتدل التندك اإل

 نحراف المشدروع عدناة الفنية الجيدة كانت لها دور لس حقيقية وكسلك رياا الدراس اقتصاديةجدوت 

 ( هلى ما يلس:2007مسارا وبالتالس التعثر، ويعزو الباحا سلك بحسا )القوقا،

  يعددددود سلددددك  ،صدددداحبه أوالجانددددا األول يتمثددددل بغيدددداا ال فدددداية اإلداريددددة لدددددت مالددددك المشددددروع

 تهاا تسداختدرة والتدس يعتمددون لدس للمهدارة وال التقدار مس لهم، وكسلك يملمحدودية المستوت التعل

 دسا المشداريع يفقدد م القددرة  أصدحاابطرن ريدر نظاميدة، كدسلك ريداا السدمات الرياديدة لددت 

 الموارد وترجمة الفرصة هلى واقع. الفرص وتولير اقتناصعلى 
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  ع الجانا الثانس ويتمثل لس تددنس كفداية العوامدل المسداعدة والتدس تلعدا دورًا لدس نجدا  المشدرو

عثدددرا، لغيددداا الدقدددة لدددس تحديدددد الهدددا والتنتددد  بالمسدددتقتل مدددرتبط بدددالتخطيط السدددليم، كدددسلك أو ت

م التنظيم واألنظمة والتدريا للعاملين لس المشروع، كلهدا عوامدل تهددم المشدروع لدس حدال لدم يدت

 اال تمام تها من قتل صاحا المشروع.

جديدددة علددى المجتمددع الددسي وبمددا أننددا نتحدددا عددن مشدداريع رياديددة، هسن سددوف يكددون لبعاددها لكددرة 

يسددتهدله المشددروع. األمددر الددسي يتطلددا تددولر مهددارة هداريددة، وتسددويقية، وترويجيددة لدددت القددائم علددى 

روعه، الفكرة تهدف هقناع الزبائن، ولسلك وال ينبغس االستهانة من قتل مالك المشروع بحداثة لكرة مش

 لكدرة ن ومتطلباتهم. لدسلك تعتتدر حداثدةوالتس تتطلا وجود خطة تسويقية وااحة تراعس أسوان الزبائ

خاصدددددة لدددددس الددددددول العربيدددددة مدددددن التحدددددديات التدددددس تواجددددده المشددددداريع الصدددددغيرة  المشدددددروع الصدددددغير

 (.2007)الحوات،

امة، ويرت الباحا أن رالتية المشاريع الصغيرة لس الوطن العربس تفتقر لمنهج تحقيك التنمية المستد

ة على أساس تحقيك الدرب  السدريع خدالل لتدرة قصديرة مثدل حيا أن معظم  سا المشاريع لكرتها قائم

 (.2007مشاريع العقارات والمبادالت التجارية دون التفكير تتولير لرص عمل من خاللها)الحوات،

يئددة توجددد عوامددل للتوعلددى الددررم مددن تددأثير عوامددل التيئددة الداخليددة علددى المشدداريع الرياديددة الصددغيرة، 

ا المشروع باستراتيجية هدارية تمكنه مدن التعامدل مدع بعد  عوامدل  دسالخارجية والتس التد من تمتع 

تعلك التيئة والت يا مع البع  األخر. حيا التدنس لس القدرة التنالسية للمشاريع الصغيرة ألسباا ت

ا، بالتيئددة الخارجيددة مثددل التاددخم الددسي يسددتا ارتفدداع أسددعار المددواد األوليددة وأجددور العمددال لددس تلددد مدد

 فدداع الت دداليا التشددغيلية، األمددر الددسي يددنعكس علددى أسددعار منتجاتهددا ويسددتا ارتفاعهدداو ددسا يعنددس ارت

 (.2009وبالتالس ياعا قدرتها التنالسية أمام المشاريع ال تيرة الحجم )قند ،
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صدددغيرة كمدددا يرا دددا كدددسلك يظهدددر الادددعا لدددس عمليدددة التخطددديط بالنسدددبة لدددبع  المشددداريع الرياديدددة ال

ة األساسددية للمشددروع. مددن حيددا اإللددرا  لددس المصدداريا االسددتثمارية تواددع اللتندد الباحددا عنددد التدددي

ن والتشغيلية الخاصة بالمشروع، بحيا يفر  مالك المشروع لس الت اليا األساسية مثل تأثيدا المكدا

وتجهيزا، ورواتا العاملين هن وجدوا والتس تواع دون أساس علمس ورياا تقدير سليم على أساس 

ك ، مما ينعكس على جانا الدرب  بحيدا ال يسدتطيع تحقيدنتاجع من ت لفة اإلال فاية، و سا تدورا يرل

 (.2008الرب  المطلوا، ليتستا بمشا ل لس السيولة النقدية الخاصة بالمشروع )ترنوطس،

صداحا  يتمتدع تهداأن الخترة اإلدارية والفنيدة مدن الادروريات والتدس يجدا هلى الباحا شير يكسلك و 

حيدا عددم تولر دا بالشدكل ال دالس لددت القدائم علدى المشدروع لدن يسدتطيع المشروع الريادي الصغير. 

تشددغيل المشددروع الصددغير بشددكل يحقددك أعلددى ربدد ، وبال فدداية التشددغيلية المطلوبددة، لددسلك قددد يعددانس 

 (.2004)سويلم،  السي ينتهس به بالتعثراألمر  ،العمل تنظيمسوي  منالمشروع 

وبحسددا ختراتدده  ،تنمددوي المجددال الوندده يعمددل لددس تشددكل خطددة المشددروع مددن وجدده نظددر الباحددا ول 

 السدليم، ويتوجدا مسدارالعملية لس الميدان بأنها خارطة الطريدك التدس ُترشدد صداحا المشدروع هلدى ال

 ةُتتندى علدى عدد (جددوت الدراسدة  أو) المشدروع خطدةللتحقيك أ دالده وراياتده المنشدودة،  اعليه هتباعه

، أي لمشروعلالدراسة المالية  من ثمو  ،يةنتاجاإلالفنية أو  دراسةثم ال ،بالدراسة التسويقيةتتدأ ، مراحل

خلدل لدس أي مرحلدة مددن  دسا المراحدل قددد يتسدتا لدس تعثددر المشدروع مدن وجهددة نظدر الباحدا، حيددا 

كددان واادد  سلددك مددن نتددائج الدراسددة الحاليددة والتددس سدديتم التطددرن لهددا بالتفصدديل لددس لصددل أخددر، لقددد 

 رة والتدس ُتقددم كمنحدة مدن مشدكلة التادليل لدس دراسدة الجددوت تهددفتعانس المشاريع الرياديدة الصدغي

الحصددول علددى التمويددل، والددسي يعتتددر مطلددا للحصددول علددى التمويددل مددن م سسددات التمويددل، ولددس 

المحصددلة ت ددون النتددائج ريددر مراددية لمالددك المشددروع والددسي تعثددر مشددروعة والُممددول والددسي يسددجل 

 قصة لشل.
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المشــاريع الرياديــة وعالقتــه بتعثــر لخطــة التســويقية المبحــ  الثــاني: ضــعف ا 2.3.2

 الصغيرة 

طة التسويقية بشكل خاص، والاعا استغالل المزيج يعتتر سوي التخطيط بشكل عام، واعا الخ

التسدددويقس مدددن حيدددا لهدددم عناصدددرا واسدددتراتيجياته وتسدددخير ا لدددس خدمدددة المشدددروع مدددن قتدددل صددداحا 

الريدددادي  تعثدددر المشدددروعلدددس  سدددا مت وامدددل التدددسالمشدددروع قدددد ت دددون مدددن وجهدددة نظدددر الباحدددا مدددن الع

بالتدددالس هيجددداد لرصدددة عمدددل للقددائم عليددده، و  تددوليرلهددددف مدددن هقامددة المشدددروع يتمثدددل لدددس الصددغير، لا

خطدددة ويتحقدددك مدددن خدددالل وجدددود ، مسدددتوت المعيشدددسللتحسدددين مصددددر دخدددل لددده والدددسي يترتدددا عليددده 

أو الخدمددددة، مددددن خددددالل التطددددوير العديددددد مددددن العمليددددات المتعلقددددة بددددالمنتج والتددددس توادددد   .تسددددويقية

م مدع احتياجاتهم، وتحديا المنتجات والخدمات بشكل يدتالي ووالتسعير، والتوزيع واال تمام بالزبائن 

الرربات المتجددة، لمفهوم التسويك يشير هلى "مجموعدة مدن العمليدات أو األنشدطة التدس تعمدل علدى 

الخدددمات التددس تشددبع رربدداتهم وتحقددك ا تشدداف رربددات العمددالي وتطددوير مجموعددة مددن المنتجددات أو 

الربحيددددة للم سسددددة خددددالل لتددددرة مناسددددبة"، لالعمليددددة التسددددويقية تركددددز علددددى تلتيددددة احتياجددددات الزبددددائن 

التدددس أنطلدددك مدددن أجلهدددا  فمدددن األ ددددا المنتثقدددةورادددا م، والدددس يتحقدددك بدددالجهود التسدددويقية المتسولدددة 

 (.2010المشروع، ويعتتر التيع جزي من  سا العملية )الزعتس،

ن التدد أ لمشداريعل الدراسدة التسدويقيةيرت الباحا ومن خالل عمله لس تمويل المشاريع الصغيرة أن ل

مددن خددالل التطددرن للمددزيج خطددة تسددويقية وبندداي ، مددن حيددا التعددرف الحتيدداج الزبددون سددون لاتدددرس 

ة الحياتيددالشددرائية و  همعدداداتالتعددرف علددى الزبددائن المحتملددين، و لدراسددة السددون تهدددف هلددى  التسددويقس.

شباعوررباتهم، و  وكسلك سلوكياتهم وخصائصهم  الخدمات والسدلع المنتجدة،ب هاالعمل على تحقيقها وا 

 (.2010)الزعتس، وتعريا الزبائن بالمنتجات والخدمات من خالل الترويج
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أن المشاريع الرياديدة الصدغيرة تحتداج هلدى وجدود خطدة تسدويقية واادحة وم سسدة هلى الباحا  شيري

علميددة صددحيحة سات العالقددة بالتسددويك وكددسلك اسددتراتيجياته والتددس يمكددن أن تتحقددك مددن علددى أسددس 

خالل تطتيك عناصر المزيج التسويقس، وعكس  سا العناصر على الدراسة الحالية تهددف االسدتفادة 

ا. منهددا وربطهددا تتعثددر المشددروع الريددادي الصددغير وخاصددة عينددة الدراسددة الحاليددة، ومقارنددة النتددائج تهدد

قية التسدوي دارة"مجموعة الخطط والسياسات والعمليات التس تمارسها اإل بأنه يج التسويقس يعرفلالمز 

ن كددل عنصددر مددن عناصددر المددزيج التسددويقس يدد ثر  تهدددف هشددباع حاجددات ورربددات المسددتهل ين، وا 

 (.2001)تزارعة، "تأثر بالعنصر اآلخريو 

ا والُمتمازجدة ليمدا تينهدسدتراتيجيات. يت دون مدن مجموعدة مدن االوالدسي المزيج التسدويقس  يعتتربحيا 

عر، اسدتراتيجية المندتج، اسدتراتيجية السداالسدتراتيجيات و دس  دم  دسا أ و  ،المزيج التسويقسشكل تس توال

، حيددددددا تتمددددددازج ليمددددددا تينهددددددا لتقددددددديم خطددددددة تسددددددويقية اسددددددتراتيجية التددددددرويج، واسددددددتراتيجية التوزيددددددعو 

 (.2006ناجحة)حداد،

المددزيج التسددويقس، ويسددتغل  أ ميددة صدداحبهراعددس الصددغير يجددا أن يُ لددسلك يددرت الباحددا أن المشددروع 

 وُيترجم سلك من خالل:األربعة لس نجا  مشروعه،  استراتيجياته

 المنتج )الخدمة(استراتيجية  .1

وتدرتبط مدع الخدمدة بشدكل كامدل أو جزئدس، حاجدات ورربدات العمدالي  س السدلعة الماديدة التدس تلتدس 

ي مكمدددل مدددن العمليدددة التسدددويقية للسدددلعة المباعدددة مثدددل عمليدددات ويمكدددن للخدمدددة أيادددًا أن ت دددون جدددز 

 يقدمها المشدددروعندددوع المنتجدددات التدددس سددد(، حيدددا تشدددتمل علدددى 2002الصددديانة والتوصددديل )المددد سن،

وكدددسلك خدمدددة الزبدددائن، دورة حيددداة المندددتج،  كدددل مدددا يخدددص ه، حيدددا تتادددمنسدددتهدلسي يللسدددون الددد

 (.2006اد،)حد الجديدةوالخدمات اإلحالل وتطوير المنتجات 
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دمدة خلسلك يرت الباحا أن القائم على لكرة المشروع الريادي الصغير عندما ُيريدد أن ُيقددم مندتج أو 

س سلعة للمجتمع السي يستهدله، يجا عليه أن يدرك أن ما ُيقدم من خالل مشروعه التد وأن ُيلتد أو

شدددروع، و دددسا مدددن رربدددات الزبدددائن وبالتدددالس يصدددل هلدددى مرحلدددة يادددمن ليهدددا رادددا م عدددن المويحقدددك 

المشداريع لدس عيندة الدراسدة وكاندت مدن مسدتبات  أصدحااالمعاالت التس اصدطدم تهدا المسدتفيدين 

مددا بالتعثددر لددديهم، ألن الخدددمات والسددلع التددس قدددمتها مشدداريعهم لددم تصددل لمرحلددة المنالسددة بالمقارنددة 

  و موجود لس السون السي يعملون ليه.

 )القيمة( لسعراستراتيجية ا .2

م علدى بالغة بالنسبة للمشروع الريادي الصدغير. هس التدد مدن القدائ أ ميةسات  ةا االستراتيجيتعتتر  س

بأنهددا  اسددتراتيجية السددعر ايددتعر يمكددن للمنددتج، و  سددعر ُمددب  ومعقددول للخدمددة أوواددع المشددروع مددن 

"عنصددر لددس اتخدداس القددرار والتسددويقس والتددس تتعامددل بطددرن واددع قيمددة تبادليددة بحيددا ت ددون مربحددة 

 (.2006)حداد،كة ومعقولة للمستهلك" للشر 

مقاتددل أو ثمددن لحصددول الزبددون علددى السددلعة أو الخدمددة أو مددن قتددل البددائع  ُتحددددقيمددة   ددوالسددعر ل

اتدل ، ومقلقاي السدلعة أو الخدمدة ويقتل تهاالوحدات النقدية التس يحدد ا البائع يتمثل بالسي و ، المنتج

هددددددا خدمددددددة لإندددددده يحصددددددل علددددددى مددددددا يقدددددددم معالسددددددلعة أو المددددددا يدلعدددددده المسددددددتهلك لحصددددددوله علددددددى 

 (.2000)العسكري،

 المشداريع الرياديدة الصدغيرة أصدحااسوي وعدم لهم  سا االستراتيجية مدن قتدل لسلك يرت الباحا أن 

 تتمثدل لدس عددم مقددرة الدبع والتدس  وقعوا ليها وتستتت لدس تراجدع متيعداتهم،من األخطاي التس تعد 

زبدددون مدددن ناحيدددة، ويحقدددك لددده الدددرب  والفائددددة مدددن الناحيدددة مدددنهم علدددى وادددع السدددعر الدددسي يناسدددا ال

جددسا الزبددائن هلدديهم مددن خددالل السددعر ي، و يغطددى المصدداريا التشددغيلية لمشدداريعهمكددسلك األخددرت، و 

 نتائج الدراسة الحالية.بع  و سا كان واا  امن  تحقيقه لس او و ما لشلو  ،المناسا
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 )التصريف( استراتيجية التوزيع  .3

 علدددى للحصدددول الالزمدددة األنشدددطة وتشدددمل جميدددع، عمليدددة التسدددويقيةالرئيسدددية لل مدددن العناصدددرتعتتدددر 

  دددددسا تهددددددف(. و 2000،الادددددمرانسالمسدددددتهلك ) )ُمدددددولر الخدمدددددة( هلدددددى الُمصدددددنع جهدددددة مدددددن المندددددتج

، المناسبة واألوقاتميات واألما ن بال لطالتيها  المنتجات متولرةهلى جعل الخدمات أو  االستراتيجية

، واختيددار قنددوات التوزيددع التددس الرقابددة علددى المخددزون، تنفيددس الطلبددات التخددزين،و تتاددمن النقددل والتدس 

، ويمكدن أن (2006)حدداد، مندتج والمسدتهلكالحلقة الوسيطة مدا تدين الُ السين يمثلون تشمل الوسطاي 

واعه تحت و  ،نتاجإلاجميع العمليات التس تسم  بالمنتج للخروج من مكان يشار للتوزيع على أنه "

 ,S. Martin) ، أي يشير تسلك هلى جعدل المندتج متدولر للمسدتهلك"مستهلك أو المستعملتصرف ال

1996). 

مددن خددالل ُمقدددمها الخدمددة تصددريا خاللهددا  يددتمالتوزيددع  ددس عمليددة  اسددتراتيجيةويددرت الباحددا بددأن 

بغد  لإنده و  )Mircal and Abaum (أتدومحسدا ميركدل و وب)المندتج( هلدى متلقيهدا )المسدتهلك(. 

ة مدن تسدويقيلإنه ال يمكن هتمدام العمليدة الالخدمة،  أو المنتجالتس يتمتع تها جودة ال مدتعن النظر 

)عتددد  لددس الوقددت والمكددان المناسدداريددر أن تتددولر الخدمددة لددس السددون الددسي يررددا ليدده المشددتري، و 

 (.2003المحسن،

ا لمشدروع و دو مداستراتيجية التوزيع دورًا  امًا لدس الدتخلص مدن المخدزون الُمت ددس لدس اكسلك تلعا 

 اإللرا  لدسيشكل عامل للتعثر لس المشاريع الريادية الصدغيرة بحسدا الباحدا لدس دراسدته الحاليدة. لد

لدس مدن حيدا مبدالغتهم  المشاريع الصغيرة الجديددة، أصحااالمخزون و تو  قيمته مشكلة يقع ليها 

يد مما يتستا لس تجم ،هاقدرتهم على تصريف عنالبااعة والمواد األولية المخزنة لديهم بشكل يزيد 

جدزي مدن  لقددان، و لقددان السديولة النقديدةلدس الباداعة المكدسدة، وبالتدالس  المشدروع رأسدمالجزي مدن 

 .(2008)ترنوطس،سارة لس المشروع البااعة المكدسة النتهاي صالحيتها، و و ما يستا خ
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ويقس، جيات المزيج التسبالغة امن استراتي أ ميةلسلك يرت الباحا أن استراتيجية التوزيع ت تسا 

 نس أنحيا من خاللها يتم التصريا و سا يعنس التيع وبالتالس توليد هيرادات يخطط لها الريادي م

 تولدت الفكرة لديه.

 أوية يرت الباحا أن للمشاريع الريادية سواي كانت صغيرة أو رير سلك، تجارية أو خدماتية، صناع

ن ريقتيطوخدماتها للزبائن من خالل  اكن أن توصل منتوجاتهزراعية، قريبة أو بعيدة من الزبائن، يم

 (:2015وسلك بحسا )راب ،

يتحقك و مستهل يها،  هلى منتجيهاالسلع من الخدمات و مل ية نقل السي يعمل على و  التوزيع التجاري 

 .التجزئةو  الجملةتجار )والبع الشخصس(،  رجال التيعتواسطة 

 من خاللالمنتجات لس متناول المستهل ين و  الخدمات واعالسي يعمل على و  التوزيع المادي

جاته حيا يستطيع المشروع أن يصرف منت .وتحديد منالع التوزيع المناولةو التخزين و  وسائل النقل

 بكفاية ولاعلية.

ثل ، حيا يمكما يرا ا الباحا بالغة بالنسبة للمزيج التسويقس بشكل عام أ ميةويكتسا التوزيع 

 من خاللها الخدمات والمنتجات من المنتج هلى المستهلك.القناة التس ُتصرف 

 استراتيجية الترويج )التعريف بالمنتج( .4

الوسددائل والددسي يددتم مددن خددالل العديددد مددن  ،المنددتج والمسددتهلكمددا تددين  حلقددة الوصددلالتددرويج يعتتددر 

الل مباشددرة مددن خددأو الخدمددة والتددس تددتم همددا بصددورة الترويجيددة حددول المنددتج  لةرسدداالأيصددال بغددر  

خددالل اإلعالنددات وأدوات تنشدديط  ة مددنمباشددر  ريددرو بطريقددة أ (،التيددع الشخصددس)مندددوبس المتيعددات 

لددس اتخدداس  مهددم تمثددل عنصددر مددن المددزيج التسددويقسسددتراتيجية ، علمددًا أن  ددسا االالمختلفددة المتيعددات

صددس مناسددا مددن اإلعددالن، تنشدديط المتيعددات، التيددع الشخالمددزيج التاددمن يالقددرار التسددويقس والددسي 

 (.2006)حداد، قناع الزبائن المحتملينإل تس تهدفالمعار  التجارية والو 
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لعالمة اوتعلا استراتيجية الترويج دورًا  امًا لس تعريا المستهلك بالسلعة أو الخدمة واستخداماتها، 

 عمل علدىوالتردد المستهلك مشكلة  تغلا علىوالسعر، كما يسا م النشا  الترويجس لس الالتجارية، 

والدسي مدن خاللده يتقتدل المسدتهلك مدا يقددم هليده مدن  ،خلدك جدو نفسدس مالئدم وسلدك مدن خدالل ناعههق

وسددوف يددتم تندداول  ددسا االسددتراتيجية لددس المبحددا  (.1999مختلفددة )العددالن وآخددرون، سددلع وخدددمات

الخدداص بددالترويج وسلددك تهدددف التعددرف علددى الدددور الددسي قددد تسددا م بدده لددس تعثددر المشدداريع الرياديددة 

 ة.الصغير 
 

يشدير هلدى "مجموعدة مدن التدد مدن تعريدا مفهدوم التسدويك والدسي  ةعند الحديا عن الخطدة التسدويقي

العمليات أو األنشطة التس تعمدل علدى ا تشداف رربدات العمدالي وتطدوير مجموعدة مدن المنتجدات أو 

(، 2010الخدددددمات التددددس تشددددبع رربدددداتهم وتحقددددك الربحيددددة للم سسددددة خددددالل لتددددرة مناسددددبة" )الزعتددددس،

والعمليدددات مجموعددة األنشدددطة  علدددى التعدددرف هلددى القدددائمفدددن ال ريددا آخدددر يددرت لدددس التسدددويك بأنددهوتع

راددداي حاجدددات ورربدددات الهادلدددة هلدددى  عدددر  وتبدددادل  تسدددهيل عمليدددة ، مدددن خددداللالزبدددائنهشدددباع وا 

شددروع، توسدديع المهلددى  الهادلددة اددمن التيئددة التسددويقية عددالس، بمسددتوت تواصددل والخدددمات المنتجددات

 .(2009)النقتس، وتحقيك الرب 

 غيرةللمشداريع الرياديدة الصدبشدكل أساسدس بالنسدبة  أ ميتهداويرت الباحا أن العملية التسدويقية تتمثدل 

، وبالتدددالس تحقيدددك العائدددد المدددالس مدددن خاللهدددا القنددداة التدددس مدددن خاللهدددا يدددتم تصدددريا المندددتجلدددس أنهدددا 

 لرص العمل لس تولير  مةسالممن خالل ااالقتصادية، دلع عجلة التنمية والمسا مة لس  ،للمشروع

تطدوير  وتسدا م عمليدة التسدويك علدىخف  نسبة البطالة لدس صدفوف العداطلين عدن العمدل،  بسلكو 

 (.2009)النقتس، المستهل ينالمنتجات والسلع بشكل تلتس وتشبع حاجات ورربات 
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بالنسددددبة  أمدددا أ ددددداف التسددددويك بالنسددددبة للمشدددداريع الرياديددددة الصددددغيرة لهددددس تتمثددددل لددددس زيددددادة األربددددا 

 تعمدددل علدددىوبالتدددالس زيدددادة التوسدددع واالنتشدددار للمشدددروع، و  متيعاتددده،زيدددادة  لدددسللمشددروع، والمسددداعدة 

أخددرت،  ناحيددةوالزبددائن مدن ناحيدة، مددن  )صدداحا المشدروع( تعزيدز العالقددة تدين القددائم علدى المشددروع

مددل سي يعة للسددون الددلددس تحديددد الموقددع التنالسددس للمشددروع بالنسددب اً دورًا  امدديلعددا التسددويك  علمددًا أن

 (.2009معرلتهم وثقتهم بالمنتج أو الخدمة المقدمة )النقتس،ليه، وتحقيك راا الزبائن، وعميك 

كدون يلقد يمكدن أن ، يع الريادية الصغيرةمشار لل من العمليات الهامة بالنسبة عملية التسويك هنوبما 

 : دة طرن بع (2009)النقتس، االتصال بالمستهل ين تهدف هتمامها وكما يرت 

التسددددويك الشخصددددس حيددددا يلعددددا المظهددددر الشخصددددس لصدددداحا المشددددروع ومعرلتدددده بددددالمنتج أو  .أ

والتميددز  ،الخدمددة المقدمددة دورًا مهددم، وكددسلك المظهددر العددام للمشددروع مددن حيددا النظالددة والترتيددا

وجدود تعريدا وااد  للمشدروع مدن خدالل اإلعدالن وريدر سلدك، حيدا يمتداز لس تقدديم الخدمدة، و 

صددس بسددهولة معرلددة البددائع لرربددات الزبددائن واالطددالع علددى احتياجدداتهم، والتعددرف التسددويك الشخ

 هلى شكوا م وتلتية راا م وتعزيز الثقة تين البائع والزبون.

ت التسويك رير االل ترونس للمشاريع الريادية الصغيرة والسي يكون من خالل التوسترات واللوحدا .ا

 ئط اإلعالنية رير االل ترونية.ورير ا من الوسا ،اإلعالنية، وكسلك الجرائد

اقدع التسويك االل ترونس للمشاريع الريادية الصغيرة والسي يتم من خدالل الشدبكات العنكتوتيدة، مو  .ت

 التواصل االجتماعس، الوسائط االل ترونية المسموعة والمرئية والمقروية.
 

الصددغير تصددب  صداحا المشددروع الريدادي هن اددعا المقددرة التسددويقية لدددت حيدا يددرت الباحدا أن 

)بسدديطة(، كالتسددويك علددى طددرن تقليديددة  عامددل يسددا م لددس تعثددر مشددروعه، وخاصددة هسا كددان يعتمددد

همدا  عشدوائية اً أسدعار ، هس يادع لديدهرياا سياسات التسعير والتدرويج بطريقة عشوائية مثاًل واعا 

ية التدددس قدددد مدددن المنالسدددين لددده، وجهلددده بالتحدددديات التسدددويق أن يكدددون ُمغدددالس ليهدددا أو أقدددل مدددن ريدددرا
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ويمكدددن (، 2007)كاسدددا وكمدددال الددددين، يصدددطدم تهدددا سدددواي كاندددت داخليدددة أو خارجيدددة. لدددسلك يدددرت 

 تواي  المعوقات التسويقية للمشروع الصغير امن مجموعتين:

 عدن المعلومدات ونقص التسويقية بالبحوا اال تمام اعاب" تتعلق داخلية تسويقية معوقات 

 جراي التسويقية والقدرات ال فاية لنقص أو خاص، شكلب المتوقع الطلا عن والدراسات السون 

 (.2006)الربيعس،  "العاملين لدت والم  الت الخترات نقص

 التسدويقية السياسدة علدى تد ثر التدس الخارجيدة بالعوامدل " تتعلـق خارجيـة تسـويقية معوقـات 

 مدع المنالسدة ادعا أو األجنتيدة، للمنتجدات المسدتهلك تفاديل خدالل مدن وسلدك للمنشدأة،

 (.2006" )الربيعس، الوطنية لمنتجات ال الية الحماية تولير وعدم المستوردة، المنتجات

يكدون ُمددرك  لس خالصة  سا المبحا يرت الباحا أن صاحا المشروع الريدادي الصدغير يجدا أن

د مدن سدا م تعثدر العديد. حيدا ه مدال التغيدرات التيئيدة يُ هداالعملية التسويقية وسلك لتنجتل ل تحديات 

مثددددل ال سدددداد والتغيددددرات القانونيددددة أو لسددددنوات كثيددددرة،  كانددددت ناجحددددةمشدددداريع الصددددغيرة حتددددى لددددو ال

، ونظدرًا االقتصادية، وتغير السدلوك االسدتهال س للزبدائن حيدا يخددم المشدروع منطقدة سدكنية محدددة

 تمكدنهم مدن الشدراي مدن خدارج موقدع المشدروع وبالتدالسوالتدس معيشة )الزبائن( كوسدائل النقدل لتطور 

لددوعس ال دالس نحددو  دسا التغيددرات ا لدسلك التددد مدن ،يفقدد صداحا المشددروع جدزيًا مددن حصدته السددوقية

للتعامدل مدع التغيدرات  يخطدط الجيدد ، صداحا المشدروعحدتها وتأثير دا السدلتس علدى المشدروعلتقليل 

 (2008ترنوطس، .)المختلفة
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 الريادية الصغيرة المشاريع وعالقته بتعثر لترويج ا: ضعف المبح  الثال  3.3.2

يشددير مفهددوم التدددرويج هلددى العمليددة والتدددس مددن خاللهدددا يددتم تعريددا المسدددتهلك بالخدمددة أو السدددلعة أو 

الُمنددتج، مزيدداا وخصائصدده، اسددتخداماته وأمددا ن تواجدددا، والسددعر الددسي يتددولر بدده، ومدددت تددأثير لددس 

ن وجدده نظدر الباحددا أندده (. لددسلك يعتتدر التددرويج مد2002ة،فددالمسدتهلك لتحفيددزا علدى الشددراي )أتدو عل

مهدددم بالنسدددبة لصددداحا المشدددروع الريدددادي الصدددغير ل ونددده الوسددديلة التدددس يعدددرف مدددن خاللهدددا الزبدددائن 

وجود أي خلل ليها يدنعكس بصدورة سدلتية علدى  هنالمنتجات والخدمات التس يقدمها المشروع، حيا 

يراداته، لسلك تتمثل   :( بما يلس2002،لعتدلساو  النالترويج وبحسا )الع أ ميةعائدات المشروع وا 

ي ثر لس قرار الزبون وخطته الشدرائية، حيدا يظهدر سلدك مدن خدالل شدراي المسدتهلك ألردرا  وسدلع 

بفادددل تدددأثير التدددرويج عليددده، وكدددسلك يددد ثر التدددرويج لدددس منحدددى لدددم يخطدددط لهدددا عندددد دخولددده للتسدددون 

 نها.الطلا، وكسلك يسا م لس تعريا المستهل ين بالمنتجات حتى لو كانوا بعيدين ع

ويج مدن الوسدائل التدس تسدتخدم للتغلدا علدى المنالسدين لدس السدون خاصدة التدس تشدد ليهدا ر يعتتر التد

حدية المنالسة، ويرلع من مستوت وعس المستهل ين حول المنتجات والسدلع والخددمات مدن خدالل مدا 

عددات المشددروع أن يحقددك مسددتويات متي أويقدددم لهددم مددن معلومددات حولهددا، وبالتددالس يسددتطيع التدداجر 

مرتفعدة وسلدك بفادل النشدا  الترويجددس والدسي يتطلدا أن يخصدص لده ميزانيددة تليدك بده والتدس تعتتددر 

 من أ تر التخصيصات لس النشا  التسويقس.

يصدددطدم بددده صددداحا المشدددروع الريدددادي الصدددغير  دددو عددددم لهمدددة يعتتدددر الباحدددا أن التحددددي الدددسي 

و  لدددت المسددتهلك بالنسددبة للخدمددة أو حالددة عدددم الوادد ةالتددرويج والهددادف هلددى هزالدد  ميددةالواادد  أل

( أن Kotlerالسلعة التس يقدمها المشروع. والعمل علدى هردراي المسدتهلك تهددف الشدراي، حيدا يدرت )

الشدددددراي يددددددل علدددددى التجددددداوا لعمليدددددة التدددددرويج، وجعدددددل الجمهدددددور المسدددددتهدف مهيددددد  ومسدددددتعد لددددده 
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رلددة األ ددداف الحقيقيدددة (. و ددسا تدددورا يتطلددا مدددن صدداحا المشددروع هدراك ومع2004)الصددميدعس،

 ( ليما يلس:2002،عالنبحسا )اللعملية الترويج والتس تتمثل 

هل ين السدلوكية واآلراي السدلتية للمسدت األنمدا يعتتر الترويج من الوسائل التدس تسدتطيع أن ُتغيدر لدس 

ج والتددس تجعلهدا أ ثددر هيجاتيدة نحددوا. ويتمثدل  دددف التددرويخاصدة لددس األسدواي التددس يسدتهدلها المنددتج 

لددددددددس هقندددددددداع الزبددددددددائن المحتملددددددددين بالفوائددددددددد والمنددددددددالع مددددددددن السددددددددلعة أو الخدمددددددددة التددددددددس ُيددددددددروج لهددددددددا 

 (.1998)السويدان،

والدسي يدنعكس بصدورة هيجاتيدة  هداالعديدد مدن منالعتوادي  من خالل ويعمل على زيادة قيمة السلعة 

لمعلومدات التدس للدس السدون نتيجدة لهدا مرتفدع  اً وادع سدعر حيا يمكن  على سعر الخدمة أو المنتج،

 (.1999واحت ميزات السلعة أو الخدمة وحققت الزيادة لس الطلا عليها)الديوجس،

 يرت الباحا أن الترويج يعمل على هثارة ا تمام المستهلك وجسبدة للسدلعة والخدمدة خاصدة لدسوبسلك 

ت ظل وجود منالسين لها، من خالل تواي  مزايا ا وخصائصها، كسلك تزويدد المسدتهلك بالمعلومدا

حدول السدلعة وجسبدة نحدو تجربتهدا. ويدتم سلدك مدن خدالل عناصدر المدزيج الترويجدس والتدس تتمثدل لددس 

 اآلتس:

ة لقد تطور مفهومه من البساطة نحو التعقيد، حيا كان يعتتر على أنه نشا  أو عملياإلعالن 

ي سا والليصب   دله ك دلها زيادة المتيعات للمستهل ين الحاليين والمتوقعين، وتطور المفهوم 

وتعزيز ثقتهم بالمنتج أو العالمة التجارية، ودعم الجهد الشخصس للتيع، وجعل المستهل ين 

ه هوم اإلعالن والسي يعرف على أن، أما مف(2002المستهل ين يقررون الشراي بشكل ألال)منديل،

ة، علومات عن المنتج أو الخدمم هلى تقديمتواصل رير شخصس ُممول )مدلوع األجر(، والهادف 

 .(2000)عتد الصتور، يصل هلى جمهور المستهل ين من خالل وسائل هعالن مختلفةو 



52 
 

، يرت الباحا بأن اإلعالن يلعا دورًا لس تسويك منتجات وسلع وخدمات المشاريع الريادية الصغيرة

وأ دالدده مددن قتددل صدداحا المشددروع.  روع لددس حددال تددم التقليددل مددن أ ميتددهوأندده يسددا م لددس تعثددر المشدد

 ( يتمثل لس:2000ن هيجاز دور اإلعالن وأ داله كما يرت )الصحن،لسلك يمك

بالعالمدددة تعزيدددز الدددوعس لددددت المسدددتهل ين حدددول السدددلعة أو المندددتج أو الخدمدددة، مدددن خدددالل تعدددريفهم 

التجاريددة والسددعر وكيفيددة الحصددول عليهددا، خاصددة عندددما ت ددون السددلعة جديدددة علددى السددون، وكددسلك 

لهدا، وريدر  نل السلعة من حيا طرن توزيعها، الوكالي والموزعيوجود بع  الُلبس لدت الزبائن حو 

 سلك.

هلدددى التدددسكير توجدددود السدددلعة والحدددا علدددى شدددرائها وسلدددك مدددن خدددالل تدددسكير أيادددًا يهددددف اإلعدددالن و 

المسددتهلك توجود دددا وحثدده علدددى زيدددادة معدددل شدددرائه لهددا، والمحالظدددة علدددى نصدديا الحصدددة السدددوقية 

، ةالحاليددة وكيفيددة اسددتخدامها بطريقددة ريددر تقليديدد تخدام السددلعةتغيددر االتجدداا عددن اسدد كددسلكللمنددتج، و 

 والعمل على جسا مستهل ين جدد وتعريفهم تخصائص السلعة وميزاتها عن رير ا.

اإلعدالن  أ ميةوعليه يرت الباحا أن عدم أو تدنس لهم ومعرلة صاحا المشروع الصغير بأ داف و 

قددم شروعه قد يسا م لس تعثر المشدروع وسلدك لبقائده يبالنسبة للمنتج أو الخدمة الُمقدمة من خالل م

راجع لحالة هشباع وقلة اإلقبال والتس يرتبط تها توصولهم خدمات بالمجتمع السي يحيط به، وبالتالس 

يرادات المشروع.  المتيعات وا 

يددتم اإلعددالن مددن خددالل العديددد مددن الطددرن والوسددائل، حيددا يددتم مددن خددالل الوسددائل المقددروية والتددس 

ر لددس الصددحا، الملصددقات، التروشددورات، الاللتددات، وال تيبددات، ويددتم أياددًا بددالطرن المسددموعة ُتنشدد

مثددل التدددس ُتتدددا لددس الراديدددو، أو المرئيدددة كمددا  دددو الحدددال لددس التلفزيدددون، وكدددسلك علددى مواقدددع الشدددبكة 

 (.2000العنكتوتية وصفحاتها )الصحن،
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ل صاحا المشروع أو المندوا يعرف على أنه عملية اتصال شخصية تتم من خال بيع الشخصيال

قناع المسدتهل ين بشدراي الخدمدة، السدلعة أو الُمندتج )العسدكري، (، ويدرت 2000وسلك تهدف تعريا وا 

)صددددداحا المشدددددروع( التعدددددرف هلدددددى أسوان  الباحدددددا أن مدددددن خدددددالل التيدددددع الشخصدددددس يمكدددددن للبدددددائع

 رف هلدى مسدتوت األسدعارالتعدالمستهل ين، وسهولة لهم ما السي يررتونه وما ال يررتدون بده، وكدسلك 

 التس تناستهم.

اسدتراتيجية التدرويج مدن قتدل   ميدةولس خالصة المبحا الحالس يرت الباحدا أن عددم الفهدم الجيدد أل

صاحا المشروع، وقلة اال تمام تها، وكسلك سوي تخصديص ميزانيدة مناسدبة لحجدم اإلعدالن ومدتده، 

قدد ال  ك المشدروع علدى موقدع اجتمداعس،واالعتماد على النوع رير الُممدول مثدل صدفحة خاصدة بمالد

كدددل  دددسا و  ،يحقددك هثدددارة ا تمددام المسدددتهلك وجسبدددة نحددو السدددلعة خاصددة لدددس ظدددل وجددود منالسدددين لهددا

 .س ويكون لها دور لس تعثر المشروعاألمور قد تنعكس على المشروع بشكل سلت

 
ـــع: ضـــعف اإل 4.3.2 ـــ دارةالمبحـــ  الراب ـــر المشـــاريع الريادي ـــه بتعث ـــة وعالقت ة المالي

 الصغيرة 

المالية واحدة من العمليدات المهمدة لدس المشداريع بصدورة عامدة والرياديدة الصدغيرة بصدورة  دارةُتعد اإل

خاصددة، وتختلددا مهددام ومسدد ولية المدددير المددالس مددن مشددروع آلخددر، وسلددك بدداختالف مجددال وقطدداع 

وظيفدة الماليدة مدن الالمالية للمشروع الصغير على أنهدا  دارةحيا تعرف اإل وطتيعته عمل المشروع.

أو  مصدددادر ا الممكندددة بالنسدددبة للم سسدددة مدددنالبحدددا عدددن األمدددوال  لدددسم التدددس تهدددتو وظدددائا المنشدددأة 

ا، مددن األمددوال مددن خددالل ترامجهددا وخططهدد حاجتهدداهطددار محيطهددا المددالس، بعددد تحديددد  لددس المشددروع

أياددًا بأنهددا وتعددرف ، (2010)كاسددا، بااللتزامددات واإليفددايها بكفدداية ولاعليددة، الالزمددة لتحقيددك أ دددال
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التنفيددس األمثددل لمهددام المشددروع مددن خددالل باسددتخدام اآلخددرين وتفددوي  السددلطات مددع مراعدداة حسددن "

    (.2007)كاسا وكمال الدين، "التخطيط ودقة المتابعة

ة الماليددة مهددم جدددًا لددس نجددا  المشدداريع الصددغيرة والتددس تتددأثر بسددرع دارةعتتددر الباحددا أن دور اإلوي

ريدداا تيانددات ماليددة وااددحة لددس  هنحيددا  الماليددة ليهددا والددسي يسددا م لددس تعثر ددا.بسددوي العمليددات 

مددن األسددباا الرئيسددية لتعثددر ولشددل المشدداريع الصددغيرة لددس  أي قددوائم ماليددة كددان المشدداريع الصددغيرة

 .(Alattar, 2009)وسلك لاعا قدرة المشاريع الصغيرة على تولير ا  جمهورية الصين الشعتية

حقيدددك الماليدددة بالنسدددبة للمشددداريع الرياديددة الصدددغيرة والقدددائمين عليهدددا لدددس ت دارةاإل أ ددددافلددسلك تتمثدددل 

، وكددسلك تعظدديم األربددا  أو تحقيددك أقصددى العوائددد() أقصددى ربدد  ممكددن علددى المدددت القريددا والبعيددد

رصددد والتنتدد  و اددبط عمليددة تدددلك األمددوال )حركددة النقددد( لددس المشددروع الخارجددة مندده والداخلددة هليدده، 

عمل المتوقعة وتجنيا المشروع تبعاتها من خالل تفعيل الطرن المناسبة للتغلا عليها، والبالمشا ل 

    (.2007)كاسا وكمال الدين،على تجنيا المشروع العسر المالس 

  ميدةأ تعتتر كالة القرارات االستراتيجية بالمنظمة أو المشروع سواي كانت ماليدة أو ريدر ماليدة، سات 

 ويدنعكس سلدك بشدكل كتيدر علدى علدى المشدروع،تد ثر  النتائج التدسالعديد من عليها  لما يترتاكتيرة 

الس الماليدة مهدم مدن خدالل أنشدطتها والتدس تتمثدل لدس التخطديط المد دارةا. وبالتدالس يكدون دور اإلأداي

دارةقريا أو بعيد األجل، و  تدراسدة  المالية لس المشداريع دارةحركة النقد لس المشروع، كسلك تهتم اإل ا 

 ا االسددتثمارية وجلددا التمويددل الددسي يناسددا احتياجاتهددا، والتصدددي للمشددا ل الماليددة مددن خددالل جدددوا 

    (.2007ن،كمال الدي)كاسا و أعمال الرقابة على األداي المالس لس المشروع 

الماليددة لددس المشددروع الريددادي  دارةمددن خددالل مددا تددم تناولدده لددس  ددسا المبحددا يددرت الباحددا أن سددوي اإل

لددالتعثر المددالس  يعجددز عددن تحقيددك األ ددداف التدس انطلددك ألجلهددا،لقدد ا لددس تعثددرا، الصدغير قددد تتسددت

والددسي يعددرف علددى أندده حالددة ترا ميددة ناجمددة عددن العديددد مددن العوامددل والتددس تفاعلددت ليمددا تينهددا عتددر 
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يترتددا عليهدا عجددز المشدروع عدن اإليفدداي بااللتزامدات الماليددة،  مراحدل مدن الددزمن سات أبعداد مختلفدة،

عدددددددددددم مقدرتدددددددددده علددددددددددى العددددددددددودة هلددددددددددى مددددددددددا كددددددددددان عليدددددددددده واسددددددددددتعادة التددددددددددوازن المددددددددددالس  وبالتددددددددددالس

 (.1996والتشغيلس)الخاري،

المشدددروع المتعثدددر بأنددده المشدددروع الدددسي يكدددون ليددده العائدددد علدددى  لمفهدددوم لدددسلك يمكدددن صددديارة تعريدددا

االسدددتثمار مدددنخف  عدددن ت لفدددة رأسدددماله وسلدددك بحسدددا ت لفتددده الدلتريدددة، حيدددا ال يسدددتطيع المشدددروع 

 .(1997فاي بااللتزامات المستحقة عليه بالررم من زياد األصول عن الخصوم ليه )الحمزاوي،اإلي

ويشددير الباحددا أن التعثددر مددا  ددس هال حالددة تسددتك الفشددل لددس المشددروع، ولهددا عالمددات كثيددرة يمكددن 

رصدددد ا مدددن خدددالل مشدددا ل تهددداجم المشدددروع الريدددادي الصدددغير، تتددددأ مدددن حيدددا التخطددديط وتنتهدددس 

قددد ال ينتبدده هليهددا مالددك المشددروع، ويعتتددر التعثددر المددالس أحددد المشددا ل التددس تعصددا بمشددا ل لنيددة 

( لدس نقدص عائددات المشدروع، والتوقدا عدن 2001بالمشروع، حيا تعزت أسبابه كما يرا ا )رريدا،

 تسديد االلتزامات المستحقة على المشروع لس الوقت المحدد. 

خاصدددة التدددس تمثدددل مجتمدددع الدراسدددة الحاليدددة عاندددت الباحدددا أن المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة  ويعتتدددر

 هددابالتزاماتال تسددتطيع اإليفدداي لدد ،الماليددة هدارتهدداوتعددانس مددن مشددا ل ماليددة كتيددرة، وسلددك بسددتا سددوي 

 لتيدع اآلجدل دون تحديدد السدقا، ريداا السمدة الماليدة بالمشدروع، لقددانا ألسباا وعوامل عديدة مثل

النسديان والنصدا مدن قتدل المكدسة والمنتهيدة الصدالحية، رأسمال المشروع من خالل تلا البااعة 

 .الزبائن لغياا سجالت مالية توثك الدين

كثيدر ويستنتج الباحا تعريا هجرائس للمشروع المتعثر ماليدًا بأنده المشدروع الدسي ت دون نفقاتده أ تدر ب

يراد مالس قليل جدًا( من هيراداته  .)مصاريا تشغيلية عالية وا 
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 : األسباب الفنية وعالقتها بتعثر المشاريع الريادية الصغيرة امسلخا بح الم 5.3.2
 

ع لقددد تناولددت الدراسددة الحاليددة مجموعددة مددن العوامددل واألسددباا التددس تلعددا دورًا لددس تعثددر المشدداري  

الماليدددة لددددس  دارةالرياديدددة الصدددغيرة، مدددن حيدددا التخطددديط، التسدددويك، التدددرويج، وعوامدددل متعلقدددة بددداإل

ليدة بالنسدبة لموادوع الدراسدة الحا أ ميدةأخدرت أقدل  أسدبااالصدغيرة، وتوجدد أيادًا المشاريع الريادية 

خدالل العمدل الميددانس للباحدا لدس مجدال تنفيدس وقد تسا م لس تعثر المشداريع، حيدا ظهدر سلدك مدن 

ه األسددباا الفنيددة التددس تواجددوتمويددل المشدداريع الصددغيرة، ويمكددن التعددريج عليهددا والتددس سددنطلك عليهددا 

 وعالقتها تتعثر ا، ويوجز ا الباحا لس اآلتس: لريادية الصغيرة المشاريع ا

حيدا يلعدا دورًا  امدًا خاصدة لدس المشداريع التجاريدة  المشدروع إلنشداي المناسدا الموقدعاختيدار  .أ

وكدسلك التدد  ،الصغيرة من حيا التأثير على حجم المتيعات والحصة السوقية التس يهيمن عليها

 تعتمد التس الصناعية المشروعات خاصة نتاجاإل مدخالت على الحصول صعوبةمن اإلشارة ل

 (.2006الحناوي،حيا تعتتر تحدي لنس ) المستوردة األولية المواد على

 الحصدول صدعوبةمدن حيدا  الصدغيرة، المشدروعات هنشداي إجراياتتد تتعلدك تنظيميدة معوقدات .ا

 والرقاتيددة يةالتفتيشدد الجهدات تعدددو  ،)حسدا مجالهددا( للددبع  منهدا الالزمدة التددراخيص علدى

 دوائدر والجمركيدة، الادريتية الددوائر االجتمداعس، الادمان الصدحية، القتصدادية،كالجهدات ا

 (.2006الحناوي،) الجهات  سا تين التنسيك رياا، و والمقاييس المواصفات

رلدا األحيدان أ هس لدس  المشدروع، لتأسديس المناسدبة رتتمثدل لدس اختيدار الفكدرة ريد لنيدة معوقدات .ت

ممددا يكتددا علددى  ،روع الختيددار لكددرة مددن دون دراسددتها وريدداا التخطدديط لهددايلجددأ صدداحا المشدد

حيا يلجأ صاحا المشدروع للبحدا عدن لكدرة أخدرت  ،المشروع العمل لفترة قصيرة ومن ثم تعثرا

 (.2006الحناوي،)التعثر( ) لنشا  أخر ويقع لس نفس المشكلة
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اديددة الصددغيرة، حيددا أن العديددد مددن يددرت الباحددا أن األسددباا الفنيددة تسددا م لددس تعثددر المشدداريع الري

 المشاريع تعانس من التعثر بستا سوي اختيدار مكدان تنفيدس الفكدرة، و دسا يختلدا تدأثيرا بحسدا مجدال

عمدددل المشدددروع، وكدددسلك بعددد  اإلجدددرايات والتدددراخيص قدددد ت دددون سدددتا لدددس تعثدددر المشدددروع بسدددتا 

 شروع.المماطلة من بع  الجهات سات العالقة والتس تستا تأخر انطالن الم

 
ــة الصــغيرة فــي فلســطين  4.2  ومعوقاتهــا أهميتهــاالمحــور الثالــ : المشــاريع الريادي

 وخصائصها

 في فلسطين ةالمشاريع الريادية الصغير  أهمية المبح  األول: 1.4.2

المشدداريع الصددغيرة دورًا مهمددًا لددس اقتصدداد ال ثيددر مددن الدددول حددول العددالم، ويتادد  سلددك مددن تلعددا 

احثين عدن للبدلدس هيجداد لدرص عمدل  المشداريع الصدغيرة ةسا متشير هلى م خالل اإلحصائيات التس

 كنددددا، ولدددس مدددن لدددرص العمدددل( 58%) تسدددا م لدددس تدددولير المتحددددة األمريكيدددةالواليدددات  لدددسالعمدددل، 

(، ولددس 74%)الفلتددين و  نيجيريددا(، 78%)الهنددد (، 88%) هندونيسدديا(، 55.7%)اليابددان (، 33%)

  .(2015)البحيصس، من لرص العمل (63%) توليرتتسا م نها لإلس تنزانيا (، أما 35%) كوريا

عمدددال( مدددا نسدددبة  5أمددا لدددس األراادددس الفلسدددطينية لتشددكل المشددداريع الصدددغيرة التدددس تشددغل مدددا دون )

س المشدداريع العاملددة، حيددا ت ددال   ددسا المشدداريع للبقدداي واالسددتدامة بددالررم مددن هجمددال%( مددن 90.5)

 .(2010الصوص، التحديات والمعيقات التس تواجهها )

( دوالر أمريكس لدس النداتج 1,896,022.8مسا متها بحوالس )للسطين من خالل  لس  اويظهر دور 

حصدددداي الفلسددددطينس للعددددام المركددددزي لإلجهدددداز الالمحلددددس الفلسددددطينس بحسددددا الُمسددددو  التددددس أجرا ددددا 

ملين ( عدا10والتس شملت الم سسات الصغيرة والمتنا ية الصدغر والتدس تشدغل أقدل مدن )، (2015)

 .(2017( ألا دوالر أمريكس )الجهاز المركزي لإلحصاي الفلسطينس،200) ها أقل منهنتاجوحجم 
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 نسددبة المشدداريع التددس توظددا اقددل مددن أمددا وزارة االقتصدداد الددوطنس الفلسددطينس أشددارت تياناتهددا أن  

حدوالس  توظداو ، مدن مجمدوع المشداريع( 8.99%) نحو تلغتلس األرااس الفلسطينية عامل  (50)

حيددا ، ةس القددوت العاملددة الفلسددطينيهجمددالمددن ( 2.89%ته )نسددتمددا يشددكلون ، و عامددل (286000)

 (.2010،وزارة االقتصاد الوطنس) من القيمة الماالة المتولدة محليا( 71%) تسا م تنسبة

وتلعددددا المشدددداريع الصددددغيرة دورًا  امددددًا لددددس االقتصدددداد الفلسددددطينس بمسددددا متها لددددس تحريددددك األمددددوال 

حدة التاخم من خالل استثمار األموال المخزندة، والمعطلدة تدين أيددي النداس وجعلهدا  والتخفيا من

 دا وتوليد الدخل، مما يجعلها مصدر إل ساا القدائمين عليهدا المهدارة والختدرة وتطوير  نتاجمصدر لإل

 (.2006بحيا تصب  الجسر السي ينقلهم هلى الجانا األلال من الوظائا )حرا،

دمدددج المدددرأة لدددس األنشدددطة االقتصدددادية علدددى  تعمدددليع الصدددغيرة الفلسدددطينية يدددرت الباحدددا أن المشدددار و 

ا بمدلددت النسداي متواادعة المهدارات البسديطة و المدخرات ال سلك لتولر بع و واالجتماعية المختلفدة، 

تسددتوعا عددددًا مددن و ، يعددزز مددن دور ددا لددس التنميددة االقتصددادية ، األمددر الددسيلدديهن ريددر المتعلمددات

العدالددة  وتسددا م لددس تحقيددك، ةالعاطلددة عددن العمددل وتجعددل منهددا منتجددة سات قيمدد األيدددي الفلسددطينية

 (.2010من خالل استهدالها ل الة طبقات المجتمع خاصة الفقيرة منها)الدماا، االجتماعية

وكددسلك يعتتددر الباحددا أن المشدداريع الرياديددة الصددغيرة لددس للسددطين تشددكل الميدددان الددسي يجددرا ليدده 

ل مدن خدالالزبدائن ، كرمدن خدالل العديدد مدن المصداد  ايمكدن توليددوالتدس ار م. الرياديين وينفسوا ألكد

 دز امر التس تلتدس ررتدتهم، ويمكدن للتطوير المنتجات ، و و حالز بمواصفات معينةالطلا على سلع 

خدمدة يطلتهدا لأو  ،ألكدار جديددة لسدلعة والجامعات أن ت ون مصدر للريادية مدن خدالل تقدديمالبحا 

 (.2010،دمرا) امن توقعاتهالمستهلك وتقع 
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س حوال وكسلك تمتاز المشاريع الفلسطينية الصغيرة بسيادة المل ية العائلية ليها حيا تصل نستتها

( والتس تقوم 93%لس حين تصل النسبة لس المشاريع المتوسطة ) ،%( لس المشاريع الصغيرة67)

 (.2010على متدأ مل ية الشرا ة )الصوص،

ا االقتصددادية هال أنهددا ت تسدد أ ميتهدداريع الرياديددة الصددغيرة علددى الددررم مددن ويشددير الباحددا أن المشددا

مدن المنظدور االجتمداعس، لهدس تمدتص قدوت العمدل العاطلدة ريدر المنتجدة وتحولهدا هلددى  أ ميدةأيادًا 

منتجدة سات قيمددة تنمويددة لددس المجتمددع وبالتددالس تخفددا مدن نسددبة البطالددة لددس صددفوف العدداطلين عددن 

 المسد ولية اللخد مدن واالجتماعيدة البشدرية يدةنتاجاإل تطدويرلك تسدا م لدس العمدل والخدريجين، وبدس

 عطائهدا الفدرص للفئداتوسلدك إل والسياسدس االجتمداعس  االسدتقرار، وتلعدا دورًا لدس تحقيدك الفرديدة

 المشدروعات نهجلد مدن خدالل تتنديهم يدةنتاجاإل وجعلهدم متفداعلين لدس العمليدة المهمشدة االجتماعيدة

نس ، وتزيدد مدن الُلحمدة والتدرابط تدين ألدراد المجتمدع الفلسدطيوطموحداتهم ساتهدم نعد للتعتيدر الصدغيرة

ى حيا رالتية المتعاملين مع المشاريع الصغيرة من المحليين، هلى سلك تعمل المشاريع الصدغيرة علد

)الصددددددورانس تهيئددددددة الظددددددروف الرياديددددددة خاصددددددة للنسدددددداي مددددددن خددددددالل تفعيددددددل دور ددددددن االجتمدددددداعس 

 (.2005ونصرهللا،

يدة االقتصدادية واالجتماع  ميدةستك يدرت الباحدا أن المشداريع الرياديدة الصدغيرة بدالررم مدن األ ومما

ر الصدمود للفلسدطينس وخيد يًا على هعتبار ا أداة مدن أدواتالتس تحدا عنها، لهس ت تسا دورًا سياس

لدددس مثدددال المشددداريع الصدددغيرة لدددس التلددددة القديمدددة بالخليدددل والقددددس ومحددديط األقصدددى، وكدددسلك الحدددال 

للمشددداريع الرياديدددة   ميدددة، وبدددالررم مدددن األمنددداطك كثيدددرة ومتفرقدددة مدددن الادددفة الغربيدددة وقطددداع ردددزة

حدا الصغيرة لس للسطين هال أنها تعانس مدن العديدد مدن التحدديات والمعوقدات والتدس ُيعدرج عليهدا البا

 كما يلس:
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 ةلصـغير المشـاريع الرياديـة ا تعاني منها بعض المعوقات التيالمبح  الثاني:  2.4.2

 في فلسطين

المشدداريع تعددانس مددن العديددد مددن المشددا ل والتددس قددد تنتهددس تهددا بددالتعثر،  ددسا يددرت الباحددا أن حيددا 

ويحددداول ربطهدددا تنتدددائج الدراسدددة الحاليدددة لتعميدددك لهدددم المشدددكلة، حيدددا يعدددزو سلدددك هلدددى مجموعدددة مدددن 

ريع الصددغيرة لددس المشددا أصددحاامددن العدداملين و   ثيددرقلددة ال فدداية اإلداريددة لدددت الالعوامددل. اددعا و 

ريدر نظاميددة  بطريقددة اتهم ومهدارتهم مكتسدبةختددر سوي التعلديم المحددود، و معظمهدم مددن ألن للسدطين، 

وريددداا ، للمشدددروعلدراسدددة الجددددوت الفنيدددة االقتصدددادية الالزمدددة مشددداريهم  والتقدددارمدددن خدددالل العمدددل، 

رارات الالزمددددة يفقددددد م القدددددرة علددددى تحديددددد الفددددرص واتخدددداس القدددد ال ثيددددر مددددنهملدددددت  عنصددددر الريددددادة

 (.2012)ال رد،

والتسويك والتمويل  دارةتاعا اإلوصغر حجم المشروع لس للسطين العائلية الصبغة وتطغى عليها 

للمشددروع، وكددسلك اسددتخدامها لت نولوجيددات تقليديددة، وتواجدده أياددًا المشدداريع الصددغيرة اددعا للنظددام 

المشداريع  اسات واإلجرايات اإلسرائيلية تجدااالقانونس ليها والفساد اإلداري والمالس السائد، كسلك السي

الفلسطينية من خالل واع عراقيل أمام المشاريع الصناعية الفلسدطينية حالدت دون تطور دا بالشدكل 

 (.2005)الصورانس ونصرهللا،المطلوا، وجعلت  سا المشاريع مرتبطة بالتطورات اإلسرائيلية 

ة لصدغيرة والمتوسدطة، حدس تواجده المشداريع اإلداريدا الدنظمونقص الخترة لس  دارةاإل سوي تعانس منو 

ال يمتلددك الختددرة ، وم  التدده ريددر كاليددة حيددا المدددير المالددك  ددويكددون تتمثددل بددأن مشددكالت هداريددة 

 (.2007)أحمد وآخرين، بما يامن بقايا واستمرارا لس السون  شروعةم دارةل الية إلا

حيددا أن اددعا  ،لددس تسددويك منتجاتهددامددن صددعوبة تعددانس معظددم المشدداريع الفلسددطينية الصددغيرة و 

وكثيرًا ما تواجه المشاريع الحرلية الصغيرة  سا  ،الخترة التسويقية للمنتجين يتستا لس تعثر المشروع
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النددوع مددن المشددا ل، وريدداا قنددوات توزيعيددة كفدد ة تددروج لمنتجاتهددا، خاصددة للتصدددير هس تفتقددر  دددسا 

 (.2005مكحول، الصناعات لعالمة تجارية أو ماركة مسجلة تميز ا )

 دعدم تها تجداامسد ولي حكومية للسدطينية تتحمدل رسميةرياا جهة كسلك تعانس  سا المشاريع من و 

 الفرص إلتاحة يهاعل اإلشرافو  ،الحكومية رير المنظمات تمولها التس سا المشاريع خاصة  وتنمية

يجاد ،لتطوير ا، والمحالظة عليها المناسبة  .(2015،الرمالوي و )المشهراوي  المناسبة الحلول وا 
 

ردة السدلع المسدتو  نالسدةلعددم مقددرتها علدى متعدانس  رالتية المشداريع التجاريدة العاملدة لدس للسدطينو  

اددددعا  والسددددتاعلددددى الخددددروج مددددن السددددون، خاصددددة الحرليددددة،  ت كثيددددرًا مددددن المشدددداريعأجتددددر  التددددسو 

لتندك يدة )انتاجعمليدة اإلاإلمكانات المتولرة لددت المشداريع الفلسدطينية هس تسدتخدم معددات قديمدة لدس ال

 (.2007الدولس،

والدسي وتعانس المشاريع الصغيرة لس للسطين من تحديات تتعلك بالتمويل الدالزم للمشدروع الصدغير، 

مالها وقلددة لصددغر رأسددتددولير معدددات ومسددتلزمات اددرورية للمشددروع علددى عدددم مقدددرتها  تدددورا يدد ثر

لجددأ للحصددول علددى تمويددل بطددرن معقدددة مددن حيددا تممددا يجعلهددا تلجددأ مسددتلزمات، لل الددالزم تمويددلال

شددددددددرو  صددددددددعبة بسددددددددتا المخدددددددداطرة العاليددددددددة وبخددددددددالل بعدددددددد  الم سسددددددددات المصددددددددرلية الخاصددددددددة 

 (.2005)قريشس،

ممددا سددتك نجددد أن المعوقددات التددس تواجههددا المشدداريع الصددغيرة لددس األرااددس الفلسددطينية عبددارة عددن 

يفددر  علددى دخددول بعدد  المددواد  خلدديط مكددون مددن تحددديات سياسددية كددالقيود اإلسددرائيلية خاصددة مددا

وكسلك بع  المعدات والت نولوجيات لدواعس أمنية، وأخدرت سات الطدابع االقتصدادي  نتاجاألولية لإل

مثددل خطددط التسددويك والتصدددير وريدداا هسددتراتيجيات المنالسددة، تدد ثر علددى المشدداريع الصددغيرة تُددررم 

حرف صناعة المالبدس واألحسيدة  مثل المشاريع الحرلية الصغيرة خاصة ن بعاها على مغادرة السو 
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والخزف ورير دا، وريداا الخطدة التسدويقية ُيادلل مالدك المشدروع بحيدا ال يسدتطيع معرلدة مدا الدسي 

 يريدا المستهلك من حيا النوع وال م والسعر بالشكل الصحي .

االقتصدداد بللنهددو   أساسدديةدعائم كدد تظهددر مددن خددالل دور دداوالناميددة ، كالددة الدددول المتقدمددة منهددا 

دول ترز المشا ل التس تواجده الدأوالتس تعتتر من  ،اجتماعية ليها، وما يترتا عليه من آثار لوطنسا

تر حيا تعت ،دور ا لس الت امل مع المشروعات ال تيرة، وكسلك والمتمثلة لس البطالةخاصة النامية، 

ون دتتطددور مددن وال ، تنمددوالمشددروعات الصددغيرة الُلتنددة األساسددية التددس تتنددس المشدداريع ال تيددرة، هس ال 

 مشاركة المشاريع الصغيرة لس سلك.

 حيددا تلعددا المشدداريع الرياديددة الصددغيرة دورًا  امددًا ولعددال لددس كثيددر مددن اقتصدداديات الدددول العربيددة

( مدن المنشدآت 85%والسي يتصا بصبغة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيا تمثل مدا يزيدد عدن )

 (12لس )حدواالعربيدة  نالتيانات الدولية بأنده يوجدد لدس التلددا لتيانات الوطنية وقواعدا العربية. وتشير

مدا يزيدد عدن ثالثدين  وتشدغل( أو مدا يزيدد، صدغرت وصدغيرة ومتوسدطة) مليون منشأة بأنواعها الثالثدة

مدن العمالدة ( 60%حدوالس )  ناك تقديرات تشير هلدى أن  دسا المنشدآت توظداأن تل ، مليون عامل

العربددددددس )منظمددددددة العمددددددل  سجمددددددالمددددددن الندددددداتج المحلددددددس اإل( 50%) وتشددددددارك بمددددددا نسددددددتتهالعربيددددددة 

   (.2009العربية،

المشدداريع الصددغيرة لددس دول الخلدديج العربددس تظهددر مددن خددالل مسددا متها لددس تددولير لددرص  أ ميددةأن 

لفس دولدة اإلمددارات العربية المتحددة تمثدل المشداريع الصدغيرة والمتوسدطة  العمل لل ثير من الباحثين،

القوت العاملة، وتسدا م  من (85%)س م سسات األعمال، وتوظا نحو هجمالمن  (90%)ما نستته

س هجمددالمددن ( 93%لإنهددا تشددكل)الممل ددة العربيددة السددعودية  أمددا ،الندداتج المحلددس( مددن 30%تنحددو )

لدددس النددداتج المحلددددس ( 33%مدددن القدددوت العاملددددة، وتسدددهم تنحدددو)( 27%)الشدددركات وتسدددتوعا نحدددو 

حيدا  ،س الم سسدات العاملدةهجمدالمدن ( 70%) دسا المشداريع شدكل ، ولس سدلطنة ُعمدان تسجمالاإل
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دولدة قطدر لوبالنسدبة ، الزراعة، واألسماك، والصناعة، والخدمات والسدياحةكعدة قطاعات تتركز لس 

 ( مدددددددددن حجدددددددددم الم سسدددددددددات العاملدددددددددة87%) (، ولدددددددددس ال ويدددددددددت92%) تمثدددددددددل وممل دددددددددة البحدددددددددرين

 (.2015)األسرج،

وعات الصدددغيرة علدددى االقتصددداد المصدددري مدددن خدددالل التوقعدددات االقتصدددادية للمشدددر   ميدددةتدددنعكس األ

القادمدة، حيدا  العقدود خدالل المصدري لدس االقتصدادي للنمدو قداطرة للمشدروعات الصدغيرة بدأن ت دون 

 الزراعدس، وتسدا م لدس ريدر الخداص القطداع مشدروعات مدن (99%) من أ ثر تشكل  سا المشاريع

 العمدل لدرص وتدولير ،القطداع الخداص يولر دا التدس العمدل لدرص أربداع ثالثدة مدن يقدرا مدا تدولير

 (.2002الخارجية، التجارة وزارة) المطردة لتلتية الزيادة السكانية الالزمة

لددس تشددغل مددا يزيددد عددن مليددون عامددل  الصددغيرة  المنشددآتأمددا لددس الجزائددر أشددارت اإلحصددايات أن  

هلددددى ارتفددددع  أمددددا عدددددد المنشددددآت لقددددد 2004كددددان عدددددد م نصددددا سلددددك تقريبددددا عددددام  2007عددددام ال

( مدن النداتج المحلدى، خدارج المحروقدات 52%ها حوالس )هنتاجمنشئة، وقيمة  ألا ( مئة100000)

مددد تمر العمدددل العربدددس، ) (75%) ومسدددا متها لدددس التشدددغيل خدددارج الزراعدددة والحكومدددة تنسدددبة تفدددون 

( مددن 96%) كددسلك لددس الدديمن قدددرت قيمددة مشدداركة المشدداريع الصددغيرة والمتوسددطة بحددوالس (،2011

س هجمددددال( مددددن 95%)س المحلددددس، ولددددس لتنددددان تشددددكل المشدددداريع الصددددغيرة أ ثددددر مددددنجمددددالالندددداتج اإل

 (.2007)تنك دتس الوطنس، ( من حجم التوظيا90%المشاريع حيا تسا م  سا المشاريع تنحو )

 وتعتتددددر المشدددداريع الصددددغيرة نمددددوسج تنمددددوي لالقتصدددداد األردنددددس، حيددددا تسددددتوعا المشدددداريع حددددوالس

الصددناعس، وتعتتددر  نتدداج( مددن مجمددل اإل30%مددل األردنيددة، وتسددا م بحددوالس )ع( مددن قددوة ال35)%

 (.1998)أحمد وآخرين، صناعات تحويلية لتلتية الطلا المحلس

أمددا لددس للسددطين والتددس يعتتددر اقتصدداد ا مددن االقتصدداديات الناشددئة مددن حيددا التنيددة، والددسي يتميددز 

مدر تهدا، مدن حيدا الشدكل التنيدوي أو مدن  تخصائص اختلفت مكوناتها تبعًا للعديد من العوامل التس
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حيا الطتيعة الوظيفية التس كان يقوم تها االقتصداد الفلسدطينس كحالدة مكملدة لالقتصداد اإلسدرائيلس، 

هس كرسها االحتالل ليكون االقتصاد الفلسطينس تابعًا مميزًا من حيا كونه سوقًا لباائعه أو مصددرًا 

 (. 2005أتو القمصان، لأليدي العاملة وبع  المواد األولية )

يدة تميزت معظم المشروعات االقتصدادية الفلسدطينية الصدغيرة خدالل لتدرة االحدتالل اإلسدرائيلس بالمل 

للعمل بشكل رير رسمس ورير قدانونس لتجداوز القدوانين الادريتية التعسدفية،  تالفردية، حيا ااطر 

الة قتصادية وتولير لرص عمل للعموعلى الررم من سلك لإنها لعتت دورا  امًا لس تحقيك التنمية اال

س لدالفلسطينية. وبعد دخول السلطة الفلسطينية وتسلمها زمام األمدور تلغدت نسدبة األسدر الفلسدطينية 

( 25%قطدداع رددزة التددس تعتمددد علددى المشدداريع األسددرية )الصددغيرة( كمصدددر رئيسددس للدددخل حددوالس )

ريع الصددغيرة بعددد الحددروا والتعددديات يددة المسددتغلة للمشددانتاجول ددن تراجعددت الطاقددة اإل ،2000عددام 

س الخسدائر هجمدالاإلسرائيلية األمر السي تستا لس تدمير وا رالن كثير من المشروعات، حيا تقدر 

 ( مليدددار دوالر10) أ ثدددر مدددن 2002لألنشدددطة االقتصدددادية المختلفدددة لدددس للسدددطين حتدددى منتصدددا 

 (.2005)الصورانس ونصرهللا،

 نسدبة المشداريع التدس توظدا رة االقتصاد الوطنس الفلسطينس أنأشارت التيانات بسحا ما نشرته وزا

مدن مجمدوع المشداريع العاملدة ( 8.99%) نحدو لدس األراادس الفلسدطينية تلغدتعامل  (50) قل منأ

( 2.89%ته )نسدتمدا يشدكلون و  ،عامدل (286000حدوالس ) توظداحيدا لس االقتصاد الفلسطينس، 

مددن القيمددة الماددالة المتولدددة ( 71%) تسددا م تنسددبةحيددا ، ةس القددوت العاملددة الفلسددطينيهجمددالمددن 

س هجمددددالمددددن ( 68%)س الثاتددددت، وجمددددالمددددن الت ددددوين الرأسددددمالس اإل( 67%)محليددددا، وتشددددكل نسددددبة 

 (.2010،وزارة االقتصاد الوطنس) تعوياات العاملين لس االقتصاد الفلسطينس
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ي قتصداد اإلسدرائيلس ولدو تجدز لسلك التد مدن العمدل علدى تحريدر االقتصداد الفلسدطينس مدن التبعيدة لال 

قليدل مدن خدالل حزمدة مدن المشداريع الرياديدة الصدغيرة التدس تسدا م لدس خلدك لدرص عمدل للعديدد مدن 

ل حيدددا تمثددد ،الخدددريجين الجدددامعيين وكدددسلك ل الدددة ألدددراد المجتمدددع وتحسدددن مدددن ُسدددتل معيشدددة األسدددر

وتتفاوت نسبة مسا متها ( من حجم الناتج المحلس الفلسطينس، 95%المشاريع الصغيرة والمتوسطة )

لددس االقتصددداد الفلسدددطينس نظدددرًا للظددروف السياسدددية التدددس مدددرت تهددا األراادددس الفلسدددطينية مندددس العدددام 

م )انتفااددة األقصددى(، حيددا أثددرت بشددكل سددلتس وكتيددر علددى المشدداريع الصددغيرة وأدت هلددى 2000

لدة  الرتفداع نسدبة بطاتراجع عددد كتيدر منهدا، بدالررم مدن عودتهدا الخجولدة لدس السدنوات األخيدرة نظدراً 

 (.2012،وصيدم ( )النمروطس23%لجامعيين الفلسطينيين هلى نحو )الخريجين ا

 المشدداريع الصددغيرة بالنسددبة للمجتمددع الفلسددطينس مددن خددالل عالقتهددا الحميمددة بددالمجتمع أ ميددةتتمثددل 

مددع المجت يشدداركون حيددا  جددزي مددن المجتمددع ددم المشدداريع الصددغيرة  أصددحااالددسي يحدديط تهددا، هس أن 

مما يعزز قدرتهم على تدرويج منتجداتهم وخددماتهم لدس أوسدا  المجتمدع. وتظهدر ، وأتراحهألراحه لس 

اد االجتماعيددة للمشدداريع الصددغيرة لددس للسددطين كونهددا سددالحًا موجهددًا لمحاربددة الفقددر تددين ألددر   ميددةاأل

 والعمددرانتحسددن مسددتوت التعلدديم والصددحة واألسددر، و  دالمجتمدع مددن خددالل تحسددين ُسددتل معيشددة األلددرا

ثرائهدا بالعديدد مدن األصدناف األس ،لألسر الفقيرة اسدية والعمدل علدى تنويدع محتويدات السدلة الغسائيدة وا 

مددن خددالل تددولير لددرص  لددس ال ثيددر مددن المندداطك الفلسددطينية  ميددةوالثانويددة، حيددا نالحددي  ددسا األ

ية لالقتصدددداد العمددددل األمددددر الددددسي يخفددددا مددددن التبعيددددة لسددددون العمددددل اإلسددددرائيلس والتبعيددددة الفلسددددطين

 (.2005ونصرهللا، )الصورانس اإلسرائيلس

دمدج المدرأة لدس األنشدطة االقتصدادية واالجتماعيدة المشاريع الصغيرة لس للسدطين علدى  كسلك تعمل 

لددددددت النسددددداي متواادددددعة المهدددددارات البسددددديطة و المددددددخرات ال هس يعدددددزت سلدددددك لتدددددولر بعددددد المختلفددددددة، 

، لهدس يعدزز مدن دور دا لدس التنميدة االقتصدادية مدر الدسياأل ،الفلسطينيات بمدا لديهن ريدر المتعلمدات
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 ،لمددن ال يملددك عمددل خاصددة الفئددة المحدددودة الدددخل، والطلبددة الجددامعيين حددديثس التخددرجلرصددة عمددل 

، وبالتالس تستوعا المشاريع الصغيرة لس للسطين عدددًا التخصصات التقنية والفنية أصحااوكسلك 

ل وتجعددددل منهددددا منتجددددة سات قيمددددة بالنسددددبة لمجتمعهددددا مددددن األيدددددي الفلسددددطينية العاطلددددة عددددن العمدددد

ولالقتصاد الفلسطينس، والسي يحقك العدالة االجتماعية  من خالل استهدالها ل الة طبقدات المجتمدع 

 (.2010)الدماا، الفلسطينس خاصة الفقيرة منها

مشدة، تجعدل أمام لئدات المجتمدع المه ، خاصةالمشاريع الصغيرة تعتتر نالسة األملويرت الباحا أن 

لقددددرات ل بالتقار ددداالفئدددات   دددسامنهدددا قدددوة لاعلدددة سات قيمدددة لدددس المجتمدددع الدددسي تنتمدددس هليددده، وتتميدددز 

 يعندددسوسلددك ، أو العالقدددات العامددة التددس تمكنهدددا مددن هقامددة مشدددروعات كتيددرة ،األ اديميددة أو ،الماليددة

 الل دخولهدا للعمليدة، واحتاان  سا الفئدات مدن خدية لس المجتمعنتاجبقاي ا على  امش العملية اإل

ة يددنتاجيددة تتتنددس هسددتراتيجية تقددوم علددى أسدداس دمددج الفئددات المهمشددة اجتماعيددا لددس العمليددة اإلنتاجاإل

 (.2006المتدعة، حيا يساعد سلك على تولير االستقرار السياسس)البحيصس،

ن وسلدك مد لس االقتصاد الوطنس الفلسطينسالمشاريع الصغيرة  هتلعبهام السي ويعزو الباحا الدور ال

خالل مسا متها لس تحريك األموال والتخفيا من حدة التاخم من خالل استثمار األمدوال المخزندة 

وتوليدددد الددددخل، ممدددا يجعلهدددا مصددددر إل سددداا  نتددداجوالمعطلدددة تدددين أيددددي النددداس وجعلهدددا مصددددر لإل

 أللادل مدنالقائمين عليها المهارة والخترة وتطوير ا بحيا تصب  الجسدر الدسي يدنقلهم هلدى الجاندا ا

 (.2006حرا،)الوظائا والتدي بمشاريع أوسع 

ويعتتدددر الباحدددا أن المشددداريع الفلسدددطينية الصدددغيرة  دددس ميددددان للريددداديين مدددن حيدددا توليدددد ألكدددار م 

، و ددو بمواصددفات معينددةمصدددرًا للرياديددة مددن خددالل الطلددا علددى سددلع الزبددائن  أنحيددا وتجربتهددا، 

حصدول علدى المعلومدات لل  دامقنوات التوزيدع مصدادر و  ،اتهمالتس تلتس رربلتطوير المنتجات حالز 

تشددكل مددن خددالل توجهاتهددا وتوجيهاتهددا نحددو الريددادة أياددًا واحتياجدداتهم، والحكومددة الخاصددة بالزبددائن 



67 
 

 والجامعددات مصدددر للرياديددة مددن خددالل تقددديمالعلمددس  ددز البحددا امر وليددد األلكددار الرياديددة، و حددالز لت

 (.2010،دمرا) ها المستهلك وتقع امن توقعاتهخدمة يطلتلأو  ،ألكار جديدة لسلعة

 
 خصائص المشاريع الريادية الصغيرة في فلسطين: المبح  الثال  3.4.2

 بالعديدد تتميدز المشداريع الصدغيرة لدس للسدطينيشير الباحا ومن خالل الرجوع لألدتيات السابقة أن 

 ة االقتصدداد الددوطنسوزار بحسددا و تتصددا  لهددسمددن الخصددائص عددن المشدداريع األ تددر منهددا حجمددًا، 

تشدكل مدا عمدال ( 5) قدل مدنأتوظدا التدس المشداريع أن بدعن رير دا مدن الددول المجداورة  الفلسطينس

 الالبقدداي  تهدددفت ددال  و  ،س المشدداريع العاملددة لددس االقتصدداد الفلسددطينسهجمددالمددن ( % 5.90)نسددبة 

 (.2010الصوص،)األرااس الفلسطينية عدم االستقرار السياسس واالقتصادي لس بستا  التطور

حدد يواحددا لقدط، ممدا  اً نتجدتندتج ميرت الباحا أن معظم المشاريع الفلسطينية الصدغيرة تتميدز بأنهدا و 

مالدك ويتميدز معظمهدا بدأن االقتصدادية، حساسديتها للتقلبدات  ويزيدد مدنمن همكانية توزيدع المخداطر، 

المل يدة   يمندة جدر بسدتا، و و صداحا القدرار، ونسدبة العمالدة تددون أالمسون و  المشروع  و المدير

 قطاع المشاريع الصدغيرة والمتنا يدةالعاملين لس حجم س هجمالمن ( 32%) هلىوالتس تصل  العائلية

لددددس المشدددداريع الصددددغيرة والمتنا يددددة ( 67%)نحددددو  نسددددبة  يمنددددة المل ددددة العائليددددةوتصددددل الصددددغر، 

 (.2010)الصوص،الصغر

على تعتمد  خاصة الصناعية الفلسطينيةرة من المشاريع الصغي( 80%)كسلك يشير الباحا هلى أن 

( منهددددا يسددددون منتجددددة للمسددددتهلك مباشددددرة، وتشددددكل 70%، و)شددددغيلهاوت تهددددامدددددخرات شخصددددية إلقام

ة العاملدددة الصدددناعات التحويليدددة، س المشددداريع الصدددناعيهجمدددالمدددن ( 97%)نحدددو المشددداريع الصدددغيرة 

( 82%) ما يقراتوظا والتس ، س المشاريع العاملة لس القطاع الصناعس ككلهجمالمن ( 99%)و

(، 2010، وزارة االقتصددداد الدددوطنسالفلسدددطينس) س عددددد العددداملين لدددس القطددداع الصدددناعسهجمدددالمدددن 



68 
 

والفهددم،  تطددوير لددس مسددتويات الددوعس وبالتددالسالمندداطك الريفيددة،  لددستددوطين المشدداريع  وتسددا م لددس

 (.2009)الدماا،تحقيك االستقرار من خالل التوزيع الجغرالس السليم للسكانالخدمات، و و 

 

 ي للتنمية وأهم الشركاء الداعمينسالمالتعريف بالبنك اإل :رابعالمحور ال 5.2

س سالمإلالمشاريع الريادية الصغيرة التس ُمولت من قتل التنك االحالية لقد تناول الباحا لس الدراسة 

لتس ف رصد األسباا اللتنمية، وكسلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية، حيا سلط الاوي عليها تهد

األسددباا بعدد   وقددد تندداول الباحددا، الحاليددةدراسددة للعينددة متعثددرة وأمسددت المشدداريع  ددسا جعلددت مددن 

قدددد قترحددات تقدددديم مُ ل الرياديددة الصدددغيرة هلددى حالدددة مددن التعثددر، ودلعدددة سلددك التددس أوصددلت المشددداريع 

ه ون دلددياًل قددد يسددتفيد منددسددا م لددس التخفيددا مددن المشددا ل التددس تعددانس منهددا المشدداريع الحاليددة، وت ددت

المهتمين بالمجال، علمًا أن الباحا قد عمل على  سا المشاريع لمدة تزيد عدن خمسدة سدنوات وكدان 

يرصددد مشددا لها األمددر الددسي دلعدده لدراسددتها، وعليدده التددد مددن التعريددا بالم سسددات والمنظمددات التددس 

 . الدراسة الحالية امن حدودُمولت المشاريع التس تناولها الباحا 
 

 ي للتنمية سالمالبنك اإلالتعريف  المبح  األول: 1.5.2

، حيدددا كدددان الهددددف منددده دعدددم العمليدددة (م20/10/1975) تتددداري س للتنميدددة سدددالماإلالتندددك التدددت  

قدًا ية، خاصدة للددول األعاداي، والتمويدل ولسدالمالتنموية االقتصادية والتقدم االجتماعس للشعوا اإل

اداي، لس الدول األع للمشاريعيعمل التنك على تولير التمويل الالزم  هسية، سالملمبادئ الشريعة اإل

نشاي صناديك خاصة وتشغيلها لتحقيك أ داف محددة، ومن أترز  سا الصناديك صندون مساعدة  وا 

 ية لس الدول رير األعااي.سالمالمجتمعات اإل

  س للتنميدددةسدددالميدددان اال تتددداا لدددس رأسدددمال التندددك اإليادددم التندددك عددددد مدددن الددددول والتدددس بحسدددا ت

( دولدددددددة، بمجمدددددددوع ا تتددددددداا وصدددددددل هلدددددددى 57( وصدددددددلت هلدددددددى )2016ديسدددددددمتر  31لدددددددس تددددددداري  )
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حة عاوًا س، ويشتر  هسالم( مليون دينار 50,614.06) للعاوية لس التنك أن ت ون الدولة المرشَّ

را مجلددس محددالظس التنددك مددن  ، واالسددتعداديةسّ سددالملددس منظمددة التعدداون اإل  حكدداماأللقتددول مددا يقددرّل

 وكسلك الشرو .

خارطدة التنميدة لدس تغييدر التحقيدك  هلدىوينطلك التندك هلدى العدالم مدن خدالل ر يدا يسدعى مدن خاللهدا 

 مددن، اسددتعادة ال رامددة اإلنسددانيةلددس  ا مةالمسددو  س،سددالمس وريددر اإلسددالمالعددالم اإلدول البشددرية لددس 

تل سددمكالحددة الفقددر وتحسددين و  تددرامج كثيددرة لددس مجددال الُتنيددة التحتيددة والميدداا وال هربدداي،تنفيددس خددالل 

الواددع تحسددين ، و جوانددا كثيددرة مددن الفقددر لتغلددا علددىتمويددل مشدداريع مختلفددة خددالل مددن  المعيشددة

ينفدس التندك حزمددة كددسلك التيئدة الصددحية والسديطرة علدى األمدرا ،  دعددم وتحسدينالصدحس مدن خدالل 

ا مددالتفداوت  خفد  معددالتلتنداي القددرات البشدرية ومحدو اأُلميدة مدن التدرامج التنمويدة التدس تهدتم لدس 

ول دون التددس تحدد ال تيددرة عدددم القدددرة علددى القددراية وال تابددة مددن العوائددكل، الغنيددةو  لفقيددرةاتددين التلدددان 

 .تنمية بشرية

 الهادلددة تهيطتددك اسددتراتيجيس للتنميددة سددالمليددرت الباحددا أن التنددك اإلأمددا لددس مجددال األمددن الغددسائس 

اددد المجاعددة  امعركتهدد تحقيددك االنتصددار لددسلعددالم مددن أجددل بعدد  التلدددان األ ثددر لقددرًا لددس اتمكددين ل

 . ويرت الباحا أن للسطين و س مدنات لس ترامج األمن الغسائسالمليار التنك ستثمر ، حيا يوالجوع

ادي الدول األعااي لس التنك تستفيد مدن كالدة التدرامج التدس ينفدس ا التندك، وبرندامج التمكدين االقتصد

 مشداريع الرياديدة الصدغيرة  دس مدن أحدد تدرامج التندك والتدس تهددف هلدىلألسر وكسلك ترنامج تمويل ال

 تحسين ُستل المعيشة للفلسطينيين وتحقيك تنمية اقتصادية.

التنددددك  مددددن خددددالل مقاتلددددة الباحددددا مددددع مدددددير ترنددددامج التمكددددين االقتصددددادي لددددس رام هللا صددددر  أنو 

كددس وسلددك كمنحددة لعمددل مشدداريع ( مليددون دوالر أمري40) تمددوياًل تلددا حددوالسقدددم س للتنميددة سددالماإل

صغيرة ومن امنها مشروع تمكين النساي الرياديات لس الافة الغربية والسي تتناول الدراسة الحالية 
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 – 2013عيندددة مدددن  دددسا المشددداريع، حيدددا صدددرلت الميزانيدددة المخصصدددة لدددس الفتدددرة الواقعدددة تدددين )

، وال تزيدددددد عدددددن ( دوالر أمريكدددددس5000$) (، وخصدددددص ل دددددل مشدددددروع ميزانيدددددة ال تقدددددل عدددددن2016

 .(2017. رقاتلة، دودين، )مُ $( دوالر أمريكس، و س منحة رير مستردة 6800)

 للتنمية  س سسالماإل التنك رأسمال لس مسا مة الدول األعااي األ ترمن  وقد تناول الباحا لعدد

 ،ويدتوال قطدر، مصدر، للسدطين،  ،مارات العربية المتحدةالسعودية، هيران، ليتيا، اإل الممل ة العربية

 سلك:التالس يوا  ( 2.2)الشكل  ، حيا أنالجزائر، األردن ولتنانتركيا و و 
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 لتنمية الدوليةالوكالة السويدية لالمبح  الثاني:  2.5.2

 (Swedish International Development Agency- Sida)  

لهددا لددس مقددرًا  سددتوكهولم، وتتخددس السددويدية وكالددة حكوميددة تعمددل لصددال  الترلمددان السددويدي والحكومددة

، المالعدتقليدل وتقلديص حددة الفقدر لدس لمهمدات التدرامج و ال تنفس الوكالة العديدد مدن، صمة السويديةالعا

لدددس تنفيدددس  ُمسدددا مة تدددسلك تنفيدددس مهامهدددا،لدددس ع العديدددد مدددن الجهدددات الخاصدددة والحكوميدددة تتعددداون مدددو 

 فقددراي وتحسددينتهدددف هلددى تمكددين ال تنمويددةتنفيددس سياسددة مددن خددالل ، ةسياسددة السددويد للتنميددة العالميدد

وتمددول مهماتهددا مددن خددالل  وتقليددل النزاعددات لددس اإلصددالحات الوكالددة تدددخلأوادداعهم المعيشددية، وت

، كددددسلك تعمددددل الوكالددددة علددددى تقددددديم بددددا الشددددرقيةو كمددددا  ددددو الحددددال لددددس أور ماليددددة خاصددددة اعتمددددادات 

مددن يددتم  الوكالددة عمليددات هدارة ة مددن خددالل توزيعهددا علددى المحتدداجين، علمددًا أنالمسدداعدات اإلنسدداني

 (.Sida,2016تاع األ داف والميزانيات ) التس السويدية خالل توجيهات الحكومة

يا لددس ألريقيددا وآسدد تلددداً ( 33) أ ثددر مددنتعزيددز التعدداون اإلنمددائس مددع  لددىتنفددس الوكالددة تددرامج تهدددف ه

 سلددترامجهددا مددن خددالل مددوظفين يتمتعددون بددالخترات ال اليددة  وتدددار تنفددسو ، وأوروبددا وأمريكددا الالتينيددة

ويدية تتدددخل ليهددا الحكومددة السددوبمددا أن الوكالددة ، مسدداعدات اإلنمائيددةالوتنفيددس سياسددة  اتاتخدداس القددرار 

ية تتولى الوكالة العمليات التنمو بالمقاتل أموال الارائا، على التمويل الخاص تها من  لإن تحصل

خدددالل تخصددديص نصدددا الميزانيدددة والنصدددا األخدددر يوجددده نحدددو المسددداعدات الخارجيدددة  الداخليددة مدددن

، ائجالتركيدز علدى النتدو  لعالدةتنفدس المسداعدات بطريقدة و ، من خالل وزارة الشد ون الخارجيدة )الدولية(

( موظدا مدوزعين علدى 700لدس الوكالدة السدويدية للتنميدة الدوليدة حدوالس )حجدم الطداقم العامدل  يتلا

 (.Sida,2016السويد ودول التعاون ) مكاتا الوكالة الثالثة لس

خاصددة لددس الدددول الناميددة، ولددس يدية تتاددامن مددع الشددعوا العالميددة الوكالددة السددو  أنيشددير الباحددا 

م دعمددًا سددخيًا مقارنددة تدددول أوربيددة أخددرت، حيددا نفددست وتنفددس قدددتُ هس  ،للسددطين علددى وجدده الخصددوص
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تمكددين  -كددان مددن اددمنها ترنددامج التمكددين االقتصددادي دخالت والتددسالسددويد العديددد مددن التددرامج والتدد

سا مت الوكالة السويدية هلى جانا التندك ل ،ُمدرة للدخل ن من خالل مشاريع صغيرةيالشباا الريادي

)أسدرة   سا المشاريع والتدس تلدا متوسدط المنحدة التدس ُقددمت ل دل مسدتفيدس للتنمية لس تمويل سالماإل

 ( دوالر أمريكس رير مستردة.5000أو لرد( حوالس )

الوكالدددة السدددويدية لترندددامج  حدددول الميزانيدددة اُلقدمدددة مدددن خدددالل استقصدددايايشدددير الباحدددا ومدددن خدددالل 

، (2016 – 2013ة الواقعدة تدين )االقتصادي للمشداريع الرياديدة الصدغيرة والتدس ُنفدست الفتدر تمكين ال

 الوكالدةمع مدير ترنامج التمكين االقتصادي لس رام هللا صر  أن  تهمقاتلومن خالل  اتا  للباحا

مها هلدى جانددا الميزانيدة التدس قددد( مليددون دوالر أمريكدس 5) حدوالسب الدوليددة سدا متللتنميدة السدويدية 

 (.2017)ُمقاتلة، دودين، ر. س للتنمية سالمالتنك اإل

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني: ل المبح  الثا 3.5.2

 (United Nation Development Program -UNDP)  

والدددسي أطلقددده  مسددداعدة الشدددعا الفلسدددطينسعدددالمس  دلددده ترندددامج تددددأ العمدددل لدددس ( 1980لدددس العدددام )

للسددطين، ج لددس نيويددورك ومقددر آخددر لددس مقددر للترنددام، حيددا تأسددس األمددم المتحدددة اإلنمددائس ترنددامج

ئيدة عن بداقس تدرامج األمدم المتحددة اإلنما يتميزلتنفيس الترنامج والسي  تترعاتواطلقت حمالت جمع ال

 ويعتمدد اعتمداداً  ،يتم رصدد متلدا رمدزي مدن مصدادرا األساسدية لددعم الترندامجلس للسطين  ،لس العالم

لدإن  رت التلددان األخدأمدا لدس ، المختلفدة األنشدطةة لتنفيس كليًا على الدعم المقدم من قتل الدول المانح

مدددن مصدددادر ا الداخليدددة التدددس يدددتم رصدددد ا سدددنويًا مدددن خدددالل المسددداعدات ُتمدددول  التدددرامج والمشددداريع

 .(UNDP,2015) العامة لألمم المتحدة التطوعية ألعااي الهيئة
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ج يددعمها ترندام تدسالمشداريع المدن  صدغيرة ومتوسدطة الحجدم ال دم األ تدرالتمويليدة المشاريع وتمثل ال

توسيع وتطدوير التنيدة التحتيدة و  ،مساعدة الشعا الفلسطينس مثل تناي المدارس وتأ يل مرا ز صحية

أنحدداي لددس بدداقس ، أمددا الفلسددطينية المحتلددة ساددالددس األر المسددتدامة  االقتصددادية واالجتماعيددة لتحقيددك

اعدات التقنيددة، تاركددًا تددسلك المسدداعدات بشددكل أساسددس علددى تقددديم المسدديركددز  ، لددإن الترنددامجالعددالم

 .(UNDP,2015) ة لم سسات أخرت مثل التنك الدولسالمالي

 ليددة األ)وزارة التنميددة االجتماعيددة الفلسددطينية( و  الحكوميددة م سسدداتاليتعدداون الترنددامج مددع  ياً للسددطين

 عيندة الدراسدة لوالدسي تشدككمدا  دو الحدال لدس ترندامج التمكدين  عليهدا، ويشدرفتنفيدس، محلية لس الالو 

د حتدى مدن مرحلدة اإلعددا اإلشدرافلس ال املة مس ولية ال يتولى الترنامج ولريقه هس الحالية جزيًا منه،

مكالحة الفقر لس ل والسي يهدف (DEEP) التمكين االقتصادي لألسر المحرومة مثل ترنامج، التنفيس

والمسددا مة لددس تنميددة  ،الددساتس تحقيددك اال تفددايو ، لسددطينية وتحسددين األوادداع المعيشدديةاألرااددس الف

 .(UNDP,2015) س وآخرون سالم، حيا ُمول من التنك اإلاالقتصاد وخف  نسبة البطالة

الباحا أن ترنامج األمم المتحدة اإلنمائس لمساعدة الشعا لس للسطين مارس دور اإلشراف  ستنتجي

تندك غيرة والممولة من قتل الالمشاريع الريادية الصمن امنها التس و  ،على تنفيس عدة ترامج ومشاريع

لددى س للتنميددة وكددسلك بالتعدداون مددع الوكالددة السددويدية للتنميددة الدوليددة، كددسلك عمددل الترنددامج عسددالماإل

 المنفسة. فلسطينيةالم سسات تقديم دعم لس تناي القدرات للطواقم والعاملين لس ال
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 الدراسات السابقة  6.2

ابقة سات العالقددددة بمواددددوع الدراسددددة وقددددد قددددام الباحددددا تندددداول الباحددددا مجموعددددة مددددن الدراسددددات السدددد

 تتقسيمها هلى
 الدراسات العربية 1.6.2

 عاتالمشرو  تمويل تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم" (،2015)  والرمالوي  المشهراوي  راسةد

 "،افيهـ العـاملين نظـر وجهـة مـن غـزة قطـاع فـي العاملـة األجنبيـة المنظمات من الممولة الصغيرة

 تحقيدك لدس الحكوميدة ريدر المنظمدات أمدام تقدا التدس المعوقدات علدى التعدرف هلدى الدراسدة ت ددل

 .الصغيرة المشروعات تمويل خالل من االقتصادية التنمية

 نتدائج علدى الحصدول لامان الشامل الحصر أسلواو  التحليلس، الوصفس المنهج الدراسة استخدمت

 مت حيا التيانات، لجمع كأداة االستبانةت واستخدم ،لرداً  (110) الدراسة مجتمع حقيقية، حيا تلا

هليده  خلصتأ م ما  ،(90%)د االستردا نسبة وكانت( 100%) تنسبة الدراسة مجتمع على توزيعها

المشدروعات  وخصوًصدا االقتصدادية المشدروعات علدى سدلًبا تد ثر اإلسدرائيلس االحدتالل اعتدايات أن

 سدرعة لدس يسدا م الصدغيرة المشدروعات عمدل نظديمتت خاصدة وقدوانين تشدريعات وريداا ،الصدغيرة

 قددراتادعا الكدسلك ، لشدلهايسدتا  المشدروعات أصدحاا لددت القياديدة السدمات ادعا ،انهيار دا

 .بكفاية قتهمو  هدارة علىالمشاريع  صحاااإلدارية أل

ــــصغيرة " ، بعندددوان(2013) عرجـــان  ــــةفـــي دور الــمشــــروعات الــ ــــية القــتصــاديـ  دلت ددد " الــتـنمـ

 الافة الغربيدةجنوا لس  لس هحداا التنمية االقتصادية المشاريع الصغيرة دورهلى  تعرفلل الدراسة

المشداريع دور تقديس  اسدتبانةواستخدمت  ،الوصفس المنهج استخدمت)محالظتس تيت لحم والخليل(، 

مجتمددع  ، حيددا تلدداهاأصددحاتمددن وجهددة نظددر  واالجتماعيددةالتنميددة االقتصددادية عمليددة الصددغيرة  لددس 

الدراسددة علددى عينددة  توزيددع أداةتددم  ،(951( لددس محالظددة الخليددل و)1916( تواقددع )2867)الدراسددة 
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اختيدرت بالطريقدة الطبقيدة العشدوائية، حيدا ( مشدروعًا، 200المشاريع الصغيرة تلغدت ) أصحاامن 

ائية ترندامج الدرزم اإلحصد مدن خداللعولجت هحصائيًا ، نها صالحه للتحليلم ،(146وتم استرجاع )

اختبددار تحليددل التبدداين و  المعياريددة، االنحرالدداتالمتوسددطات الحسدداتية، و  باسددتخدامللعلددوم االجتماعيددة 

 نتائج أ مها:العديد من التوصلت الدراسة هلى و  .األحادي للفرون 

 لددس عمليددة التنميددةتسددا م تدرجددة متوسددطة  الاددفة الغربيددةجنددوا أن المشدداريع الصددغيرة العاملددة لددس 

خلددك لددرص ، و تحسددين مسددتوت المعيشددة وخفدد  معدددالت الفقددررلددع مسددتوت الدددخل، و و  االقتصددادية،

 .هاأصحاتوجهة نظر  من عمل والحد من ظا رة البطالة

التـــي تواجـــه المشـــروعات الصـــغيرة  المعوقـــاتبعندددوان "  (2010)  ســـامية  بـــن رمضـــاندراســـة 

 لمعوقدددات التدددس تواجددده"  ددددلت الدراسدددة إلتدددراز افـــي الـــدول الناميـــة ولليـــات معالجتهـــا والمتوســـطة

معالجتهدددا، مدددن المنظدددور االقتصدددادي  وآليددداتالمشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة لدددس الددددول الناميدددة 

 واالجتمداعس، وخلصدت الدراسدة هلدى أن  المعوقدات االقتصددادية واالجتماعيدة والثقاليدة  دس التدس تحددد

يجدداد األمددر الددسي يتطلددا ات ،مددن تقدددم المشددروعات الصددغيرة وتعيددك تحقيددك التنميددة خدداس اإلجددرايات وا 

ت حيا تعانس المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة معوقا ،اآلليات ال فيلة تإزالة  سا المعوقات

علددى  يددة والتسددويقية، عددالوةنتاجتواجههددا اتتددداي مددن لتددرة التفكيددر لددس المشددروع، وانتهدداي بالجوانددا اإل

 :. ويمكن حصر  سا المعوقات ليما يلسالمسائل المرتبطة بالجوانا القانونية والتنيوية ورير سلك

تعتتددر المعوقددات اإلداريددة والقانونيددة مددن أ ددم المعوقددات االقتصددادية حيددا  المعوقدات االقتصددادية .أ

وتعددد مشددكلة متعاظمددة لددس الدددول الناميددة، خصوصددًا لددس جانددا األنظمددة والتعليمددات التددس تهددتم 

اي الدددسي يمارسددده األلدددراد ادددعا مسدددتوت األدو  تتنظددديم عمدددل الم سسدددات الصدددغيرة والمتوسدددطة،

 دسا المشدروعات، هادالة هلدى الشدكل التنظيمدس الدسي يحددد العالقدات تدين  هدارةعدن  المسئولون 
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المعوقددات الماليدة المتعلقدة بالتمويدل  دس المشدكلة الرئيسددية ، و  دسا المشدروعات كدل منهدا بداآلخر

 .وأساس ل ثير من المشكالت األخرت التس تعانس منها  سا المشاريع

لددك لدنقص العمالددة المدربدة يعتتددر مدن أ ددم العقبدات التددس تواجده ت وقدات االجتماعيدة والثقاليددةالمع .ا

 .لعدم مالئمة نظم التعليم والتدريا لمتطلبات التنمية الصناعية اً الم سسات، وسلك نظر 

 المشـاريع دعـم فـي ودورها األعمال حاضنات واقع"بعنوان  ( 2010)  القواسمة  ميسون  راسةد

 هلدى الدراسدة  دسا  ددلت المعوقدات علدى التعدرف هلدى الدراسدة  ددلتالغربيـة"   الضـفة في الصغيرة

 دعدم لدس تلعبده الدسي الددور وتحديدد الغربيدة، الادفة لدس األعمدال حاادنات واقدع علدى التعدرف

 .هليها تحتاج التس الخدمات من العديد تقديم خالل من الصغيرة المشاريع

 قدو  المطلوبة، التيانات لجمع كأداة االستبانة واعتمدت ليلس،التح الوصفس المنهج الباحثة استخدمت

 المحتادنين واأللدراد ،األعمدال حاادنات لدس العداملين جميدع مدن والمكدون  الدراسدة مجتمدع مس  تم

 والبدالاهللا(،  رام نداتلس، الخليدل،) الغربيدة الادفة لدس األعمدال حاادنات لدس صدغير كمشدروع

 تلك لس المختصين األشخاص قتل من عليها الحصول تم التس تللمعلوما ولقاً  لردًا،  (42)عدد م

 :أترز ا النتائج من العديد الدراسة أظهرتو  .الم سسات

 لس الفشل لها تستا أن يمكن والتس المشا ل من العديد للسطين لس الصغيرة المشاريع تعانس  -

 .حياتها تداية

 لدس الصدغيرة المشداريع سداعدت وال ،علميدة ريدر آليدة ولدك تسدير األعمدال حاادنات زالدت مدا -

 .مشا لها على التغلا

 "المعوقات والتحـديات –األردن تمويل المشروعات الصغيرة في "بعندوان   (2010) قدومي  دراسة

المشاريع الصغيرة، والتعرف على أ م المعوقات التس تواجه  أ ميةسعت  سا الدراسة هلى البحا لس 

التمويدددل المطلدددوا، ومدددا  دددس أ دددم معوقدددات تمويدددل المشددداريع الصدددغيرة لدددس الحصدددول علدددى  أصدددحاا
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 دسا المشداريع، حيدا تدم  أصدحااالمشاريع الصغيرة. و سا من خالل دراسدة ميدانيدة علدى عيندة مدن 

 –ومدن خدالل التحليدل توصدلت الدراسدة هلدى مجموعدة مدن النتدائج مدن أ مهددا  ( اسدتبانة568)تحليدل 

روعات الصدغيرة، تشددد الم سسدات الممولدة عدم كفايدة متلدا التمويدل مدن قتدل م سسدات تمويدل المشد

لددس طلددا الادددمانات مقاتددل الموالقددة علدددى القددر ، ارتفدداع معددددالت لائدددة القددرو  كدددان أحددد أ دددم 

 المشاريع عينة الدراسة. أصحااالمعوقات التس واجهت 

اعية التحــديات الماليــة واإلداريــة التــي تواجــه المشــاريع الصــن"بعندوان   (2009)  شــريفلا راســةد

تواجده   دلت الدراسة هلى التعرف على التحدديات الماليدة واإلداريدة التدس، "غيرة في مدينة الخليلالص

المشاريع الصناعية الصغيرة لس مدينة الخليل، حيا اعتمدت الباحثة على عدد من المصادر لجمع 

 سداتوالدرا والمراجدع المصدادر هلى بالرجوع وسلك الثانوية المصادر التيانات الخاصة بالدراسة أولها

 (305) علدى وزعدت بالبحدا مرلقدة اسدتبانه خدالل مدن وسلدك األوليدة المصدادر وثانيهدا السدابقة

 نوثالثي اً خمس وي تمحاور تح عدة االستبانة منت ونت و ، الخليل مدينة لس اً صغير  صناعياً  اً مشروع

 مدن مولدت الخليدل مديندة لدس الصدغيرة الصدناعية المشداريع أن معظدم هلدى الباحثدة وتوصدلت لقدرة،

 مدال كتيدر، معظدم رأس هلدى هنشدائها تدايدة لدس تحتداج ال الصدغيرة المشداريع لرديدة، مل يدة خدالل

 ختدرتهم علدى يعتمددون  و ا دم مدديرو  الخليدل مديندة لدس الصدغيرة الصدناعية المشداريع أصدحاا

 مشداريعهم وتتسدم الجددوت، تدراسدة اال تمدام خارجيدة وقلدة استشدارات دون  هدارتهدا لدس الخاصدة

 يعالمشدار  نجا  مسئولية عليهم تقع وبالتالس واإلداري  المالس عن التخطيط بعيدة وت ون  االرتجال،ب

 يعالمشدار  لس العاملين عدد قلة ،ةحديثال المشاريع أصحاا لدت ال الية الخترة تولر عدم لشلها، أو

  .واإلدارية المالية التحديات من الخليل تزيد مدينة لس الصغيرة الصناعية
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 سـمات :األردن فـي الرياديـات األعمـال صـاحبات"بعندوان   (2009)  فؤاد الشـي  ولخـرين ةدراس

 الرياديدات يمتل نهدا التدس الرياديدة اتيوالسدلوك الخصدائص عدن  شدالل الدراسدة ت ددل ،"وخصائص

 لدس، األردنيدات للرياديدات والوظيفيدة واالجتماعيدة الشخصدية الخلفيدة أثدروكدسلك  األردنيدات،

 اتاألردني الرياديات من مالئمة عينة الدراسة شملت، يمتل نها التس الريادية اتيلوكوالس الخصائص

 المعدايير، مدن مجموعدة ولك اختيار ن تم كلها، األعمال مجاالت لس ناجحة مشاريع يمتل ن اللواتس

 .استبانة (71) خالل من الدراسة تيانات جمعت

 نحو   على الرياديين صفات من ال ثير يعكسن اتاألردني الرياديات أن الدراسةهليه  توصلتأ م ما و 

 واالتت دار اإلنجداز، وحدا بدالنفس، الثقدة مدن عاليدة تدرجدة يتمدتعن لهدن السدلوكية تخصائصدهم عدام

 لدس ررتدتهن هلدى هادالة مختلفدة، جهدات مدع عالقدات شدبكة تنداي علدى والقددرة والمبدادرة، واإلتدداع،

 درجةت نييسع األردنيات الرياديات أن الدراسة تينتلك كس المس ولية، تحمل على والقدرة االستقاللية

  .المخاطرة رو  من منخفاة درجة يمتل ن أنهن هال الفرص، وارتنام الخطط واع هلى متوسطة

 لددت المبدادرة وخاصية ،التعليمس المستوت  تين هحصائية داللة سي تأثير وجود هلى الدراسة خلصت

 وخاصدتس الختدرة سدنوات تدين داللدة سات لدرون  توجدد مداك العليدا، الشدهادات حملدة مدن الرياديدات

  .األردنيات للرياديات العالقات شبكة وبناي التخطيط،

راسـة الستثمار والتمويل في المشـروعات الصـغيرة  د استراتيجية"بعنوان   (2007)  كنجو راسةد

 هدالتدس تعدانس منأ دم المشدكالت االادوي علدى  إللقدايالدراسدة   ددلت  ميدانية للمشروعات الصغيرة"

 وأجريددت الدراسددة وتعيددك تطور ددا ونمو ددا، ومحاولددة التوصددل للحلددول والمقترحددات المناسددبة.المشدداريع 

على عينة من المشاريع لس مدينة حلدا، اعتمددت الدراسدة علدى المدنهج الوصدفس، وتحليدل مادمون 

عتمددت علدى دراسدة الدراسات السابقة التدس تناولدت الموادوع، وتحليدل التياندات سات الصدلة، كدسلك ا 

 المشاريع الصغيرة. أصحاااستمارة على ( 250) ميدانية من خالل توزيع
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حيدددا تيندددت أن المشددداريع الصدددغيرة تعدددانس مدددن مشدددكالت أ مهدددا نقدددص لدددس التمويدددل، ادددعا الختدددرة 

عدددم اال تمددام الحكددومس، عدددم وجددود نظددم معلومددات هداريددة، ومددن نتائجهددا صددعوبة واددع  ،دارةواإل

تعدددددانس مدددددن مشدددددكالت د للمشدددددروعات الصدددددغيرة، تعدددددانس المشددددداريع الصدددددغيرة تعريدددددا وااددددد  ومحدددددد

وكدسلك لدس الممارسدات اإلداريدة التدس تطبقهدا لدس مجداالت ، هدارتهدا وتنظيمهدا أسدلواوصعوبات لس 

 .القوت العاملة والتنسيك والتمويل

وي على الا إللقايالدراسة   دلت، "المشاريع الصغيرة والريادة" بعنوان  (2006) السكارنة  راسةد

مهارات لتحسين المتطورًا كونها تشكل ميدانا  عليهاالربط ما تين المشاريع الصغيرة والريادة والتعرف 

تراز دور الريادة لس ية والتسويقيةنتاجاإل وال فايات ا تصدب  تطوير ألكار المشاريع وقدراتها بحيد، وا 

مرارية والديمومدددة والتطدددور وكدددسلك ندددواة االسدددت ، وتحقدددكمشددداريع أعمدددال ناجحدددة وتأخدددس أبعددداد وقددددرات

مشدداريع مددا توصددلت هليدده الدراسددة أن  أ ددم لمشدداريع كتيددرة بمددا يتناسددا مددع متطلبددات السددون المحلددس

ادددرورة تمتددددع  ولهدددا دور لدددس االقتصددداد الددددوطنس ونمدددوا، أ ميددددةاألعمدددال الصدددغيرة لدددس األردن سات 

 ات معيندددة حتددى تمكنددده مدددنالشددخص المالدددك للمشدددروع الصددغير بصدددفات وخصدددائص وقدددرات ومهدددار 

ة مراحددل وخطددوات معينددة لتمكندده مددن القدددر لدده  ، المشددروع الريدداديالمشددروع الريددادي هدارةالقدددرة علددى 

 .االستفادة من التطور الت نولوجسو على االستمرار والبقاي والنجا  

 
 الدراسات األجنبية 2.6.2

" والمتوسطة في جنوب أفريقياأسباب فشل المشاريع الصغيرة بعنوان " (،Fatoki, 2014دراسة )

دراسة تناولت المشاريع الصغيرة والمتوسطة لس جنوا ألريقيا، حيا واحت أن المشاريع الصدغيرة 

 مددن العاليددة الفشددل وأن نسددبة. ألريقيددا جنددوا لددس عاليددة لشددل مددن نسددبة تعددانس والمتوسددطة الجديدددة

  دسا المشدروعات لدس المسدا مة اتإلمكانيد قاتمدة صدورة يرسدم ةالجديد والمتوسطة الصغيرة المشاريع
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، الفقر من والحد االقتصادي وكسلك المسا مة لس النمو ،للعاطلين عمل لرص خلك لس لعال بشكل

توصددلت مددن  .الجديدددة والمتوسددطة الصددغيرة المشدداريع لشددل أسددباا بشددكل أساسددس هلددى تحديددد دددلت 

سدددواي  حدددد علدددى الجديددددة ةوالمتوسدددط الصدددغيرة المشددداريع لشدددل أسدددباا أن األدتيدددات تهددداخدددالل مراجع

 هلددى وااللتقددار اإلداريددة، الختددرة وجددود عدددم الداخليددة العوامددل وخارجيددة وتشددمل داخليددة يعددزت لعوامددل

 وتشدددمل. العمدددالي تجددداا السددديئة والمواقدددا المدددوظفين وتطدددوير تددددريا وادددعا ،الوظيفيدددة المهدددارات

 والمنالسدة الشدديدة، التوزيدع، ليات ا وارتفاع اللوجستية الخدمات سلسلة توالر عدم الخارجية العوامل

 والجريمة. التمويل ونقص التجارية، األعمال ممارسة ت اليا وارتفاع

 لمشـاريعا نمـو أو/و النجـاح مـن تحد التي العوامل هي ما"بعنوان   (Nkonoki, 2010دراسة )

 دراسدةال ت ددل"، حيدا الصـغيرة التجاريـة األعمـال نمـوحـول  ميدانيـة دراسة - تنزانيا في الصغيرة

 حلولال اقترا  ومحاولة تنزانيا لس الصغيرة مشاريعال نجا  أو /نمو من تحد التس العوامل تحديد هلى

 مسددئولين وثالثددة صددغيرة مشدداريع أصددحاا سددتة شددملت التددسو  مقددابالت تسددع أجريددت. العوامددل لهددسا

 العوامددل مددن عدددد تحديددد  ددو التددس وصددلت هليهددا الدراسددة النتددائجمددن أ ددم . منظمددات ثددالا يمثلددون 

 دمعد والتدريا، ال الس رير التعليم) مشروعلل الداخلية العوامل من الحد، ثاتت صغير للنمو المحددة

 الحكومددددة، وسياسددددة الفسدددداد،) للمشددددروع ةيددددخارجوالعوامددددل ال ،(هلدددد   ... مناسددددبة عمددددل خطددددة وجددددود

 هل (. التيروقراطية والعمليات

 فـــي األعمـــال ســيدات أداء فـــي تــؤثر التـــي العوامـــل" بعنددوان ( MULUGETA, 2010دراســة )

النسدداي، حيددا  أداي علددى تد ثر التددس العوامددل لتقيدديم الدراسدة صددممت"  والبســيطة الصــغيرة المشــاريع

الرياديددة  المشددروعات لددس األعمددال سدديدات وخصددائص. الصددغيرة المشدداريع الرياديددة أصددحاا تناولددت

 /لدددس ال ليدددات والتعلددديم ل التددددريامدددن خدددال الدددسي يقددددم لهدددم والددددعم ومشددداريعهم والصدددغيرة المتوسدددطة

 للدراسة قطاعات( 5) لس األعمال، شاركت ( سيدات203) من ت ونت العينةحيا  ،التقنية المعا د
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 وكددسلك اسددتتيان، وتددم األساسددية، األسددئلة والبسدديطة لإلجابددة علددى الطبقيددة العشددوائية العينددة باسددتخدام

 باسدددتخدام وتحليلهدددا التياندددات، جمدددع وتدددمالمشدددروعات،   دددسا لدددس المسدددئولين كبدددار مدددع لقدددايات عقدددد

  البسيطة. اإلحصائية األساليا

 والمتنا يدة الصدغيرة المشداريع صداحبات للنساي الشخصية الخصائص أ م ما توصلت له الدراسة أن

)التقدددار للمدددورد  الخاصدددة العمدددل أمدددا ن وجدددود أدائهدددا، كدددسلك عددددم علدددى تددد ثر ومشدددروعهم الصدددغر

الشدددديدة التدددس تتعدددر  لهدددا  والمنالسدددة الماليدددة، الخددددمات هلدددى صدددولكدددسلك صدددعوبة الو  الفيزيدددائس(،

 المواد هلى والوصول الت نولوجيا هلى والوصول التدريا، على الحصول لرص كفاية وعدم المشاريع،

 المشدددروعات لدددس األعمدددال سددديدات أداي علدددى تددد ثر التدددس األساسدددية االقتصدددادية العوامدددل  دددس الخدددام

 .والصغيرة المتوسطة

 االجتماعيدة العوامدل  دس الغربداي مدع والتواصدل االجتمداعس والقتدول الجنسدين، تين ألدوارا وتاارا

 لدىه الوصدول الرئيسدية القانونيدة /اإلداريدة العوامدل وتشدمل ،نجدا  المشداريع على ت ثر التس الرئيسية

 والتيروقراطية. العالية والفوائد والارائا السياسات، صانعس

 والمتناهيــة الصــغيرة المشــاريع بــين التجاريــة التحــديات إدارة"بعنددوان  (،Bowen,2009دراســة )

 والمتوسدطة الصدغيرة مشاريعال تدير كيا لهم هلى الدراسة ، حيا سعتكينيا" – نيروبي في الصغر

أ دم التحدديات التجاريدة التدس تواجده   دلت الدراسة بشكل أساسس هلى تحديد تواجهها، التس التحديات

 لددس الصددغر والمتنا يددة الصددغيرة المشدداريع تسددتخدمها التددس االسددتراتيجياتالمشدداريع الصددغيرة، وأ ددم 

للتحدددديات، وكيدددا يمكدددن أن تحسدددن المشددداريع الصدددغيرة أدائهدددا. حيدددا اسدددتخدمت الدراسدددة  التصددددي

 مشدددروع (198التياندددات مدددن ) لجمدددع الطبقيدددة العشدددوائية العيندددات بالطريقدددة المدددنهج الوصدددفس، وأخدددس

 األرقددام خددالل مددن وعراددها وصددفية بطريقددة التيانددات تحليددل انات، وتددمواالسددتتي المقددابالت باسددتخدام

 التحدددديات تواجدده والمتوسددطة المشدداريع الصدددغيرة أن هلددى النتددائج وتشدددير. المئويددة والنسددا والجددداول
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 االئتمددددان، علددددى الحصددددول وعدددددم ال تيددددرة، المشدددداريع ومددددن تينهددددا ليمددددا والمنالسددددة التاليددددة التسددددويقية 

 لدددديها والمتوسدددطة الدددديون. وأن المشددداريع الصدددغيرة وتحصددديل األمدددن، وانعددددام الرخيصدددة، والدددواردات

 وتقدديم الخاصدة، والعدرو  والخصدومات العدادل، التحدديات مثدل التسدعير على للتغلا استراتيجيات

 الخددمات تقدديم جدودة وتحسدين المتفوقدة العمدالي وخدمدة والمنتجدات، الخددمات مدن متنوعدة مجموعة

 .مستمر بشكل

 الصـغيرة المشـاريع تنميـة دون  تحـول التـي التحديات"بعنوان  (KUTAZO, 2008ثية )بح ورقة

ــي والمتوســطة ــا ف  الصددغيرة المشدداريع تطددوير دون  تحددول التددس المعوقددات علددى حيددا ركددزت "ناميبي

دخددل  لددس ال تيددرة والفجددوات البطالددة معدددل ناميتيددا، والددسي يعددزت هلددى ارتفدداع لددس الحجددم والمتوسددطة

 لألشددخاص عمددل لددرص لخلددك وسدديلة والمتوسددطة الصددغيرة المشدداريع واعتتددرت تيددا،نامي لددس المددواطن

 تدددم. الدددبالد سدددكان رالتيدددة يشدددكلون  والدددسين والتددددريا، التعلددديم مسدددتويات انخفدددا  مدددن يعدددانون  الدددسين

 كدل الدراسدة اسدتخدمت، للمشدروعات الصدغيرة الفعدال للتدرويج محدددة واستراتيجيات سياسات تصميم

 الدراسة و دلت. المباشرة المقابالت خالل من هنشا  ا تم التس األولية والتيانات يةالثانو  التيانات من

 علدى ناميتيدا لدس والمتوسدطة الصغيرة المشروعات من استجابة أبط وراي ال امنة األسباا تحديد هلى

 .تنميتها تعزيز هلى تهدف التس والترامج والسياسات الحوالز

 سدوي  دس والمتوسدطة لدس زامتيدا الصدغيرة المشدروعات واجههدات مشدكلة أ تدر أن هلى الدراسة خلصت

 القطاع.  سا لس والمهارات القدرات نقص هلى ي دي السي األمر والترامج، السياسات تنفيس

 دراسـية حالة الصغير المشروعات وتطوير تنظيم شبكات"بعنوان  ،(Sandaran, 2002)راسةد

 شدبكات وتدأثير علدى دور التعدرف هلدى دراسدةال  ددلت"، حيدا سـريالنكا فـي الصـغيرة المشـروعات

 المشدروع مراحدل مدن مرحلدة كدل لدس تفاعلهدا وكيفيدة الصدغيرة المشدروعات علدى المشدروعات تنظديم

 مدن العديدد تواجههدا الصدغيرة المشدروعات أن الدراسدة بده خلصدت، أ دم مدا الصدغير التجداري 
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 الدروابط أ ميدة علدى  يددالتأ، والمدوارد والفدرص، المدال رأس سدون  وجدود عددم مثدل الصدعوبات

 علدى بالحصدول يتعلدك ليمدا الصدغير المشدروع مراحدل مدن مرحلدة كدل لدس الرسدمية ريدر الشخصدية

 بشدكل يد ثر الصدغيرة المشدروعات تدين العالقدات شدبكة، ورير دا الماليدة المعلومات مثل  امة موارد

 لنددواتا حادور خدالل مدن كتيدرة عالقدات شدبكة تشدكيل وادرورة ،تلدك نجدا  لدس مباشدر ريدر

 . واألصدقاي األقارا مع والمناقشات الخارجية التجارية المعار  لس والمشاركة

 
 السابقة الدراسات على التعليق 7.2

كن الدراسة السابقة لما لها عالقة بمواوع الدراسة الحالية حول عدد من المواايع والتس يم تتطرق

 تلدك مدن االسدتفادة نقدا  أ دم موادحة السدابقة الدراسدات يلخدص هيجاز دا لدس الجددول التدالس الدسي

 :الدراسات

 التعقيب على الدراسات السابقة  (1.2) جدول

 مجال الدراسة أهم النتائج الدراسةعنوان  اسم الباح 

أحمد المشهراوي وأ رم 
 (2015الرمالوي )

 التدس والمعوقات المشا ل أ م
 المشدروعات تمويدل تواجده

مددددن  الممولددددة الصددددغيرة
 العاملدة األجنتيدة المنظمدات

 نظر وجهة من رزة قطاع لس
 ليها العاملين

 وقدوانين تشدريعات ريداا ويسدا م -
 المشدروعات عمدل تتنظديم خاصدة
 سرعة انهيارا لس الصغيرة

 لددت القياديدة السدمات ادعا -
 يستا لشلها المشروعات أصحاا

تسدددا م لدددس تسدددليط الادددوي علدددى 
عوامددددددل  امددددددة مسددددددئولة بصددددددورة 

 مباشرة عن تعثر المشروع

Olawale Fatoki 
 (2014 ) 

أسددددددددددددباا لشددددددددددددل المشدددددددددددداريع 
الصدددددددددغيرة والمتوسدددددددددطة لدددددددددس 

 جنوا ألريقيا

يعددزت تعثددر المشدداريع لعوامددل داخليددة 
تشددددمل عدددددم وجددددود الختددددرة اإلداريددددة، 
وااللتقددددددار هلددددددى المهددددددارات الوظيفيددددددة 
والمواقدددددددا السددددددديئة تجددددددداا العمدددددددالي. 
والعوامددل الخارجيددة تشددمل عدددم تددوالر 

 سلسلة الخدمات اللوجستية

تأثير العوامدل الداخليدة والخارجيدة 
علدددددى نجدددددا  أو تعثدددددر المشدددددروع 
الصددددغير حيددددا التددددد مددددن العمددددل 
علددددددددى تنميددددددددة مهددددددددارات المددددددددورد 

 البشري لس المشروع

 (2013خالد عرجان )

دور الددمشدددددددروعات الدددددددددصغيرة 
 الددتدنمددية االقددتصدداديددةلس 

أن المشددددداريع الصدددددغيرة العاملدددددة لدددددس 
تسددا م تدرجدددة  الاددفة الغربيدددةجنددوا 

 لددددددددددددس عمليددددددددددددة التنميددددددددددددةمتوسددددددددددددطة 
 االقتصادية

عالقتهددددددا بالدراسددددددة الحاليددددددة مددددددن 
خالل الدور السي تلعبده المشداريع 
الصدددددددغيرة لدددددددس تحسدددددددين الددددددددخل 

 عالقة مباشرة –للمستفيدين 
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 مجال الدراسة أهم النتائج الدراسةعنوان  اسم الباح 

 سامية تن رماان
 (2010 ) 

المعوقددددددددددددات التددددددددددددس تواجدددددددددددده 
وعات الصدددددددددددددددددددغيرة المشدددددددددددددددددددر 

والمتوسددطة لددس الدددول الناميددة 
 وآليات معالجتها

المعوقدددددات االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة 
والثقاليدددددة  دددددس التدددددس تحدددددد مدددددن تقددددددم 
المشدددروعات الصدددغيرة وتعيدددك تحقيدددك 

 التنمية

عالقدددة العوامدددل الخارجيدددة تتعثددددر 
 –المشدددددددددروع الريدددددددددادي الصدددددددددغير

 عالقة مباشرة

MULUGETA 
CHANE WUBE 

 (2010 ) 

امددددل التددددس تدددد ثر لددددس أداي العو 
سيدات األعمال لدس المشداريع 

 الصغيرة والمتنا ية الصغر

تدددأثر أداي المشدددروع ونمدددوا بشخصددددية 
العوامدددل االجتماعيدددة  ،مالدددك المشدددروع

مثددل قتددول عمددل المددرأة وتواصددلها مددع 
 الغرباي من عوامل نجا  المشروع

العوامدددددددددل االجتماعيدددددددددة والثقالدددددددددة 
السددددائدة لددددس المجتمددددع قددددد ت ددددون 

 ا لس تعثدر المشدروع الصدغيرست
 عالقة رير مباشرة –

Enock Simon 
Ngussa Nkonoki 

 (2010 ) 

تحديددد العوامددل التددس تحددد مددن 
أو نجدددا  المشددداريع  نمدددو /

الصدددغيرة لدددس تنزانيدددا ومحاولدددة 
 اقترا  الحلول لهسا العوامل

الحددد مددن العوامددل الخارجيددة والداخليددة 
 التس ت ثر على المشروع

لمددددددددت تدددددددأثير ادددددددرورة االنتبددددددداا 
العوامددل الداخليددة والخارجيددة علددى 
نجددددددددددددددا  أو تعثددددددددددددددر المشددددددددددددددروع 

 عالقة مباشرة –الصغير

 القواسمة، ميسون 
 (2010) 

 األعمددال حااددنات واقددع
 المشداريع دعدم لدس ودور دا
 الغربية الافة لس الصغيرة

للسدطين  لدس الصدغيرة المشداريعهن 
 والتدس المشدا ل مدن العديدد تعدانس
 تدايدة لدس فشدلال لهدا تستا أن يمكن
 ولك تسير األعمال حاانات، حياتها
 المشاريع تساعد وال ،علمية رير آلية

 مشا له على التغلا لس الصغيرة

 ددددسا الدراسددددة تتفددددك مددددع الدراسددددة 
 الحلية وعالقتها بصورة مباشرة

 نور ربحس الشريا
 (2009 ) 

التحددددددديات الماليددددددة واإلداريددددددة 
التدددددددددددددس تواجددددددددددددده المشددددددددددددداريع 

لددس مدينددة الصددناعية الصددغيرة 
 الخليل

 واإلداري  المدالس ريداا التخطديط -
لس المشاريع الصغيرة حيا تقدع علدى 
 مالدك المشدروع و دو المددير مسدئولية

 لشله أو المشروع نجا 
 عدم وجود دراسة جدوت اقتصادية -

ريدددددداا التخطدددددديط وعدددددددم وجددددددود 
جددددددوت اقتصددددددادية سدددددتا لتعثددددددر 

 عالقة مباشرة –المشروع

 دراسة ل اد الشي 
 (2009 ) 

 الرياديدات األعمدال صاحبات
 وخصائص سمات األردن لس

 هحصدائية تدين داللدة سي تدأثير وجود
 المبدادرة وخاصية التعليمس، المستوت 

 الشدهادات حملدة مدن الرياديدات لددت
 العليا

عالقددددددددددددة الرياديدددددددددددددة بالمسدددددددددددددتوت 
 عالقة مباشرة –التعليمس للريادي

 ثائر قدومس
 (2009 ) 

تمويددددل المشددددروعات الصددددغيرة 
األردن  المعوقدددددددددددددددددات  لدددددددددددددددددس

 والتحديات

عدددددم كفايددددة متلددددا التمويددددل مددددن قتددددل 
م سسددددددددددددات تمويددددددددددددل المشددددددددددددروعات 
الصدددغيرة، تشددددد الم سسدددات الممولدددة 
لددس طلدددا الادددمانات مقاتدددل الموالقدددة 

 على القر 

جاندددا تمويدددل المشدددروع الصدددغير 
مدددن حيدددا الحجدددم ونسدددبة الفائددددة 
ت ثر سلبًا على المشروع الصدغير 

لددك نجددا  وقددد ت ددون عثددرة تغلددك أ
 عالقة مباشرة –المشروع
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 مجال الدراسة أهم النتائج الدراسةعنوان  اسم الباح 

Bowen 
(2009) 

 تددددين التجاريددددة التحددددديات هدارة
 والمتنا يدددة الصدددغيرة المشددداريع
 كينيا – نيروبس لس الصغر

 المشدددداريع ومددددن تينهددددا ليمددددا المنالسددددة
 علددددددددددى الحصددددددددددول وعدددددددددددم ال تيددددددددددرة،
  االئتمان،

 الديون، توجدد تحصيل ألمن،ا انعدام 
التحدددديات  علدددى للتغلدددا اسدددتراتيجيات
 والخصدددددددددددومات العدددددددددددادل، التسدددددددددددعير
 مجموعدددة تقدددديم الخاصدددة، والعدددرو 
 والمنتجدددددات، الخددددددمات مدددددن متنوعدددددة
 وتحسدددددين المتفوقدددددة العمدددددالي وخدمدددددة
 .مستمر بشكل الخدمات تقديم جودة
 

تتفدددددك مدددددع الدراسدددددة الحاليدددددة لدددددس 
 الجاندددددا الدددددسي يتنددددداول األسدددددباا
التسدددددددويقية والماليدددددددة لدددددددس تعثدددددددر 

 المشاريع

 كنجو عتود كنجو
 (2007 ) 

هستراتيجية االستثمار والتمويل 
لددددددس المشددددددروعات الصددددددغيرة، 
دراسددددددة ميدانيددددددة للمشددددددروعات 

 الصغيرة

تعددددددددددانس المشدددددددددداريع الصددددددددددغيرة مددددددددددن 
مشددددددكالت وصددددددعوبات لددددددس أسددددددلوا 

وكدددددددددسلك لدددددددددس ، هدارتهدددددددددا وتنظيمهدددددددددا
 الممارسددات اإلداريددة التددس تطبقهددا لددس

 مجاالت القوت العاملة والتنسيك

المعوقدددددددات اإلداريدددددددة والتنظيميدددددددة 
 ستا لس تعثر المشاريع الصدغيرة

 عالقة مباشرة –

دراسة بالل خلا السكارنة 
 (2006 ) 

ادددددددددرورة تمتدددددددددع الشدددددددددخص المالدددددددددك  المشاريع الصغيرة والريادة
للمشروع الصغير بصفات وخصائص 
وقدددرات ومهددارات معينددة حتددى تمكندده 

 على هدارة المشروع الريادي من القدرة

ادددرورة تمتدددع صددداحا المشدددروع 
بسددددددمات رياديددددددة إلدارة المشددددددروع 

 عالقة مباشرة – الريادي

Sandaran 
 (2002 ) 

 وتطددوير تنظدديم شددبكات
 الصدغير حالدة المشدروعات

 الصدغيرة المشدروعات دراسية
 سريالنكا لس

 مدن عالقدات شدبكة تشدكيل ادرورة
 لس الندوات والمشاركة حاور خالل

 الخارجية التجارية المعار 

التسددددددويك والتددددددرويج مددددددن خددددددالل 
العالقدددات االجتماعيدددة يلعدددا دور 
 – لددددس نجددددا  المشددددروع الصددددغير

 عالقة مباشرة
 

 :كما يلي تعقيب على الدراسات السابقةويمكن شرح ال

سل لقد ت، التنميةمواوعها كعامل مهم لس   مية، وألالحاليةالباحا على أصالة الّدراسة ًا من حرص

سات العالقددة، والعربيددة واألجنتيددة  فلسددطينيةعددددًا مددن الدراسددات السددابقة الالباحددا الجهددد علددى تقددديم 

  وأن الدراسددات سددابقة سات العالقددة تتعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرةالالعربيددة الدراسددات  عدددد وقلددة

عا عالقتهدددا كاندددت متدددولرة بشدددكل أ تدددر، وتدددم الدددتخلص مدددن عددددد كتيدددر مدددن الدراسدددات لاددداألجنتيدددة 

الدراسدات السدابقة ( سدنة وأ ثدر، حيدا سداعدت 12بالمواوع، وسلك بستا التاري  الدسي يزيدد عدن )
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اإلطددار و ، أ ميددةو   دددافاألمشددكلة الدراسددة و مددن خددالل تحديددد ال، لددس هتمددام الدراسددة الحاليددة لباحدداا

 خالل:السابقة من الدراسات ناقش الدراسة، وقد  واتتناي أدكسلك النظري، و 

 :مجال وحجم العينةي  من ح

 عنددد اختيدددار عينددة الدراسددة وجددددتتتعثددر المشدداريع الرياديدددة الصددغيرة، و تنوعددت الدراسددات المتعلقدددة  

تبداين وااد  لدس حجدم العيندات المسدتخدمة لدس الدراسدات السدابقة، هس تلدا أصدغر حجدم أن الالباحا 

ة ينة طبقية عشوائية لس دراس(، تينما كان أ تر حجم ع2010،قواسمة( لردًا لس دراسة )ال42) عينة

 .صاحا مشروع( 568( )2010،قدومس)

 أدوات الدراسة:من حي  

ًا مددن مقياسددًا واحددد تتعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرةالمتعلقددة و  السددابقة اسددتخدمت رالتيددة الدراسددات 

 .أما الدراسة الحالية لتناولت المواوع من خالل عدة أدوات، وبعاها مقياسين هعداد الباحا

 :هانتائج وتوصياتمن حي  

أن  تتعثدر المشداريع الرياديدة الصدغيرةالمتعلقدة الموادوع و أ دت نتائج جميع الدراسات التدس تناولدت  

ابه اإلشدارة هلدى بعد  أوجده التشدنتائج الدراسة الحالية، حيدا يمكدن  ناك عالقة هيجاتية تينها وبين 

 س:لكما ي واالختالف تين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة،

 أ( أوجه التشابه بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 استخدام المنهج الوصفس، و سا ما تم استخدامه لس معظم الدراسات السابقة. .1

الدراسدددات الدراسدددة الحاليدددة لعددددة أدوات لجمدددع التياندددات و ومدددا تدددم اسدددتخدامه لدددس عددددد اسدددتخدام  .2

  السابقة.

 ة الحالية والدراسات السابقة:ب( أوجه الختالف بين الّدراس

 لجمع تياناتها. النوعيةاألدوات ال مية و استخدام الدراسة الحالية  .1
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 .أسباا التعثر لس المشاريع الريادية الصغيرة أ ميةتركيز الّدراسة الحالية على  .2

ع خروجها تنمدوسج يمكدن أن يسدتخدم لدس عمليدات المتابعدة للمشداريأ م ما يميز الّدراسة الحالية  .3

 صغيرة ويسا م لس رصد عالمات التعثر قتل حدوثها.ال

وبيدت  الخليدل تسلدس محدالظ( 2016-2013شمل جميع المسدتفيدين لدس الفتدرة )مجتمع العينة  .4

 واستخدمت العينة الطبقية العشوائية. لحم

 قلة الدراسات التس تناولت المواوع من حيا مجتمع الدراسة والحدود المكانية والزمانية. .5

 الّدراسة الحالية والدراسات السابقة نتائج شابه بين( أوجه التج

 المشاريع الصغيرة. أصحاااعا القدرات اإلدارية لدت  .1

 المشاريع الصغيرة. أصحااالمالية وقلة ومشا ل لس التمويل لدت العديد من  دارةاعا اإل .2

راسدات المشاريع الصغيرة لس الدراسة الحالية وعددد الد أصحاااعا التخطيط لدت العديد من  .3

 السابقة.

ادددعا السددددمات الرياديددددة لدددددت القددددائمين علددددى المشدددداريع لددددس الدراسددددة الحاليددددة وعدددددد الدراسددددات  .4

 السابقة.

المنالسددة الشددديدة التددس تتعددر  لهددا المشدداريع الصددغيرة سددتا للتعثددر ورد سلددك لددس عدددة دراسددات  .5

 سابقة.

مشداريع وظهدر سلدك لدس وجود عوامل سات عالقة بالمورد الفيزيدائس حيدا لعتدت دورًا لدس تعثدر ال .6

 عدة دراسات، ولس الدراسة الحالية عانت عدة مشاريع من  سا المشكلة.
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 الفصل الثال 

 اإلطار المنهجي للدراسة

 مقدمة 1.3

 ،دوات التددس اختار ددا الباحددا إلجددراي دراسددتهاألو  ومجتمعهددا، يسددتعر   ددسا الفصددل منهجيددة الدراسددة

 للتأ ددد مددن صدددن أداة الدراسددة، وكيفيددة قددة التددس اتبعهددا الباحدداوالطري ،وعينددة الّدراسددة وخصائصددها

 .وطريقة المعالجة اإلحصائية لتيانات الدراسة ،التحقك من ثبات األداة

 

 منهج الدراسة 2.3

ين سددلوباألوكددال ، اسددتنادًا هلددى طتيعددة الّدراسددة وأ دددالها اسددتخدمت الّدراسددة الحاليددة المددنهج الوصددفس

ألردرا  الدراسدة،  مالئمتدهو  باحا سلك هلى تعميك لهدم المشدكلة وأسدباتها،ال مس والنوعس، ويعزو ال

، وتمييددددز المجتمددددع المحلددددس مددددن حيددددا رصددددد وتحليددددل واقددددع مشددددكلة الّدراسددددة لددددس الوقددددت الحااددددر

المستهدف لس الدراسة لس الافة الغربية لدس محدالظتس )الخليدل وبيدت لحدم( عدن مجتمعدات أخدرت، 

للجوي هلى أدوات بحثية أخرت مثل المالحظة، المجموعة الت ريدة، لتحسين جودة التيانات من خالل ا

، تينما جمعت دراسدة االستبانة أسلواالدراسة على  اقتصرت( 2010المقاتلة، ولس دراسة )لقواسمة،



89 
 

(، Bowen,2009لدددس حدددين نجدددد أن دراسدددة ) ،( تدددين المصدددادر األوليدددة والثانويدددة2009)الشدددريا،

الطبقيددددة،  العشددددوائية العينددددات بالطريقددددة لمددددنهج الوصددددفس، وأخددددستتوالددددك مددددع الدراسددددة الحاليددددة لددددس ا

 واالستتيانات. المقابالت تماستخدو 

 

 مجتمع الدراسة 3.3

ل المنفدس مدن قتدمن ترنامج التمكين االقتصادي،  يتألا مجتمع الدراسة الحالية من جميع المستفيدين

ت داعمين لس محالظتس الخليل وبيعدد من الم سسات األ لية الفلسطينية والحكومية بالشرا ة مع ال

( مسدتفيد 250والبدالا عددد م حدوالس ) ،م(2016 –2013لحم، وسلدك لدس الفتدرة الممتددة مدن العدام )

حسددا هحصددائيات الم سسددات والجهددات الممولددة، ومددوزعين علددى تلدددات وقددرت ومخيمددات محددالظتس 

 الخليل تيت لحم، وتم تقسيم مجتمع الدراسة هلى طبقتين و س:

  ( 64%مسدتفيد/ة( والتدس تمثدل )160لدى ))أ( والتس تمثل محالظدة الخليدل حيدا تحتدوي عالطبقة

 مستفيد/ة(. 51من مجتمع الدارسة، هس تلا حجم العينة من  سا الطبقة )

 مسدددتفيد/ة( والتدددس تمثدددل  90لدددى )الطبقدددة )ا( والتدددس تمثدددل محالظدددة تيدددت لحدددم حيدددا تحتدددوي ع

 مستفيد/ة(. 29ن  سا الطبقة )( من مجتمع الدارسة، وبلا حجم العينة م36)%

ويعددزو الباحددا حجددم الطبقددة لددس محالظددة الخليددل أعلددى وسلددك للزيددادة السددكانية لددس محالظددة الخليددل 

 عنها لس تيت لحم.
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 :( يوضح توزيع المستفيدين والمستفيدات حسب الموقع1.3الجدول )

 عدد المستفيدين المنطقة

 10 نحالين
 7 تتير و حوسان
 6 الخار

 2 جاال تيت
 14 صوريا
 4 خاراس
 3 نوبا

 12 تيت أوال
 29 هسنا
 8 حلحول

 6 العروا وبيتُ أمر
 27 واد  لوكين
 4 ترقوميا
 10 تنس نعيم
 12 تقوع

 9 تيت لجار
 10 مرا  ربا 
 13 دورا
 9 يطا

 5 مخيم الد يشة
 2 زعترة و الولجة
 2 تيت عوا
 3 سعير
 3 تفو 
 40 الخليل
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 عينة الدراسة 4.3

 الختيددار اإلحصددائية األسددس علددى باالعتمدداد لمجتمعهددا ممثلددة ت ددون  بحيددا الّدراسددة عينددة اختيددار تددم

مدددددع عدددددددة دراسددددددات سددددددابقة ومنهددددددا دراسددددددة  انسددددددجاماوسلددددددك العشددددددوائية  الطبقيددددددة بالطريقددددددة العيندددددات

سسدددات وأيادددًا للتركيدددز علدددى المنطقدددة الجغراليدددة ممدددا يعطدددس تغسيدددة راجعدددة للم  ، (2013)عرجدددان،

قسديم  حيدا تدم ت ات سات العالقة والبداحثين لدس نفدس المجدال،هالعاملة لس المجال وكسلك لبع  الج

 االختيدددار طريقدددة باسدددتخدام المنتفعدددين عشدددوائياً  تدددم اختيدددار ( و)ا(، وقددددمجتمدددع الدراسدددة لطبقتدددين )أ

ع الّدراسدددة مجتمدددمدددن ، (SPSS) للعلدددوم االجتماعيدددة ترندددامج الدددُرزم اإلحصدددائية باسدددتخدامالعشدددوائس 

س والوكالددة سددالمالمشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل التنددك اإل أصددحاا مددن جميددعالمكددون 

للعدددام ( مسدددتفيد ومسدددتفيدة 250لدددس محدددالظتس تيدددت لحدددم والخليدددل والبدددالا عددددد م ) السدددويدية للتنميدددة

ية، وجمدددع العشدددوائ( مشدددروعًا تدددم اختيار دددا بالطريقدددة 80(، وشدددملت عيندددة الدراسدددة )2013-2016)

( الخصددددائص الديمغراليددددة 2.3ويواددد  الجدددددول رقدددم ) ،تياناتهدددا باسددددتخدام أدوات الدراسدددة المختلفددددة

  لمجتمع الدراسة.

 لمجتمع الدراسة لخصائص الديمغرافيةلاألعداد  والنسب المئوية  (أ-2.3جدول )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
  الجنس

 39.5 15 سكر -
 60.5 23 ىأنث

  عمر المستفيد
- 30 - 16 42.1 

31- 40 10 26.3 
41 + 12 31.6 

  المستوى التعليمي للمستفيد
 55.3 21 ثانوية عامة فأقل -

 44.7 17 دبلوم فأعلى
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 لمجتمع الدراسة لخصائص الديمغرافيةل( األعداد  والنسب المئوية ب-2.3جدول )

 القيم الناقصة ةالنسبة المئوي العدد المتغيرات
  الخبرة في فكرة المشروع

- 1- 12 31.6 
2-3 15 39.5 
3+ 11 28.9 

 - الدخل الشهري من المشروع الممول
 1450- 28 73.7 

1451+ 10 26.3 
 - الحالة الجتماعية للمستفيد

 28.9 11 أعزب/اء 
 71.1 27 متزوج/ة

  مكان السكن
- 
 

 44.7 17 قرية
 39.5 15 بلدة
 10.5 4 مدينة
 5.3 2 مخيم

 - المحافظة
 47.4 18 الخليل
 52.6 20 بيت لحم

 

  (2.3) الجدول على تعليقال 1.4.3

 ولقدددداً  الدراسدددة لمجتمدددع الديمغراليدددة خصدددائصال يمثددددل والدددسي (2.3) السددداتك الجددددول مدددن يتاددد 

 والدددددخل المشددددروع، لكددددرة سلدددد والختددددرة التعليمددددس، والمسددددتوت  العمريددددة، والفئددددة الجددددنس، لمتغيددددرات

 يلس: ما والمحالظة، السكن، ومكان االجتماعية، والحالة الشهري،

 دم مدن لئدة المشداريع الرياديدة الصدغيرة  أصحاا من (39.5%) أن (2.3) الجدول معطيات تشير

 األنثويدة، الفئدة مدن كدانوا المنتفعدين معظدم أن على يدل و سا ،ناامن اإل (60.5%) مقاتل سكورال

الفلسدطينية مقارندًة مدع الدسكور  العاملدة القدوت  لدس اإلنداا مشداركة نسدبةتدنس  هلى سلك الباحا وويعز 
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( لس الافة الغربيدة، وكدسلك 17.7%( لس قطاع رزة، و)22.3%حيا تصل نسبة مشاركتهم هلى )

يشددير الباحددا هلددى أن الفئددة األنثويددة تجددد مددن  ددسا النددوع مددن المشدداريع مصدددر سددهل للدددخل ويالئددم 

المركددزي  اإلحصددايتمددع الددسي تنتمددس هليدده، وبالتددالس لرصددة لتحسددين الواددع المعيشددس لألسددرة )المج

 (.2016الفلسطينس،

 وأن (،دون  لمددددددا سددددددنة 30) العمريددددددة الفئددددددة مددددددن كددددددانوا المبحددددددوثين مددددددن (42.1%) أن ويالحددددددي

 نسدتته ما (لون  لما سنة 41) العمرية الفئة شكلتو  ،(سنة 40-31) العمرية الفئة من (26.3%)

 تركدز المسدتفيدين اختيدار معدايير هلدى العمدري  التفداوت الباحدا ويعدزو المبحوثين، من (31.6%)

 المشداريع مدن الندوع  دسا مدن تجدد والتدس الشدابة الفئدة مدن ماال تمدا وكدسلك محدددة، عمريدة لئدة على

 .وألسر م لهم المعيشس الواع وتحسين البطالة من للتخلص لرصة

 نسدتته مدا أن (2.3) السداتك الجددول خدالل مدن نالحدي لمبحدوثين،ل التعليمدس المسدتوت  يخص ليما

ثانويددددة األقددددل مددددن الالمسددددتوت التعليمددددس مددددن  المشدددداريع الرياديددددة الصددددغيرة أصددددحاا مدددن (55.3%)

نسددددبة  ارتفدددداع( مددددن مسددددتوت الدددددتلوم المتوسددددط لددددأعلى، ويعددددزو الباحددددا 44.7%، مقاتددددل )عامددددةال

هلدددى قلدددة خيددداراتهم لدددس العمدددل  عامدددةالثانويدددة مدددن ال األقدددلالمسدددتوت التعليمدددس المسدددتفيدين مدددن سوي 

ومجاالتدددده ألنهددددم ال يمتل ددددون شددددهادات جامعيددددة، وبعاددددهم يفتقددددر لشددددهادات مهنيددددة، علددددى عكددددس 

 المستفيدين السين يمتل ون شهادات جامعية ت ون لرصهم لس هيجاد لرصة عمل أسهل.

 (2.3) السداتك الجددول نتدائج تأظهدر  المشدروع لكرة لس والمستفيدات المستفيدين تخترة يتعلك وما

 سدنة مدن تراوحدت والتدس المشدروع لكدرة لدس ختدرة لدديهم كان البحا مجتمع ألراد من (31.6%) أن

 سنوات(3) من أ ثر وخترة سنوات(، 3-2) نتي ما تتراو  خترتهم كانت (39.5%) أنو  دون، لما

 عددد أن هلدى الختدرة اتسدنو  نسبة تين التفاوت الباحا يعزو حيا المبحوثين، من (28.9%) لدت
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 ميزتده ختدرة أ سدبه مدا و دو الترندامج من االنتفاع قتل مشروع لس العمل مارس المستفيدين من جيد

 مشروعه. تعثر شدة تخفيا لس سا م وربما ريرا عن

 دخلددده كدددان المسدددتفيدين مدددن (73.7%) أن يالحدددي المشدددروع مدددن المتحقدددك العائدددد يخدددص مدددا أمدددا 

 1450( كدددان أ ثدددر مدددن )26.3%) وأن شددديقل، (1450) مدددن أقدددل الممدددول المشدددروع مدددن الشدددهري 

 الماليدددة، دارةاإل وسدددوي المسدددتفيدين، لددددت هداريدددة مشدددا ل لوجدددود سلدددك الباحدددا يعدددزو حيدددا ،شددديقل(

 خاصددة تجدداري  موقددع عددن بعيددداً  يكددون  كددأن المشددروع هقامددة مكددان لددس متعلقددة لنيددة مشددا ل وكددسلك

 علددى المسددتفيد قدددرة اددعا وبالتددالس المنالسددين تددلق مددن شددديدة منالسددة وجددود التجاريددة، للمشدداريع

 بعددد  لدددس خلصدددت والتددس (2015،الدددرمالوي المشدددهراوي و ) دراسدددة مددع ينسدددجم و دددسا لهدددا، التصدددي

 لشلها. أو تعثر ا لس ستا المشاريع أصحاا لدت القيادية السمة اعا أن نتائجها

 

 وأداة جمع البيانات أسلوب 5.3

ع أدوات لجمددد مالحظدددةوالُ  االسدددتبانة، والمقاتلدددةو لمسددد  بالعيندددة، ا أسدددلوااسدددتخدمت الّدراسدددة الحاليدددة 

ن مدالتيانات، لبالرجوع هلدى األدتيدات السدابقة، ولفحدص موادوع المشداريع الرياديدة الصدغيرة الممولدة 

 أسدددباا تعثر دددا ومقترحدددات حلهدددا، طدددورمدددن حيدددا س والوكالدددة السدددويدية للتنميدددة سدددالمقتدددل التندددك اإل

عشددر مددن المحكمددين تتخصصددات أربعددة لها تندداًي علددى طلددا توجيهددات ، وتددم تعدددياسددتبانة الباحددا

 مختلفة.

القسم األول معلومات عامة عدن المبحدوثين مدن  اممن ثالثة أقسام رئيسة،  االستبانة ت ونتحيا 

 الشدهري، والددخل المشدروع، لكدرة عدن والختدرة التعليمدس، والمسدتوت  العمريدة، والفئدة الجنس،حيا: 

األسدباا التدس حدين ادم القسدم الثدانس مقيداس  لدس والمحالظدة، السكن، ومكان االجتماعية، والحالة

س والوكالدددة السدددويدية سدددالمالمشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة الممولدددة مدددن قتدددل التندددك اإلت مدددن وراي تعثدددر 
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وّزعدددددت علدددددى أربعدددددة محددددداور، و دددددس اإلداريدددددة، والتسدددددويقية، ( لقدددددرة، 47للتنميدددددة الدددددسي ت دددددون مدددددن )

للحد من  تعثر المشاريع ة، وام القسم الثالا س ااًل مفتوحًا حول أراي المبحوثين والترويجية، والمالي

 .الريادية الصغيرة
 

 عن أداة الّدراسة تركزت لس االختيدار مدن سدلم خماسدس، علدى نمدط ليكدرت اإلجابةعلمًا بأن طريقة  

(Likert Scale :وسلك كما يأتس ،) ،ومنخفادة جددًا، تدرجدة كتيدرة جددًا، كتيدرة، متوسدطة، منخفادة

لتندددك ا دددو المشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل تابعددًا وبددسلك تحددوي الّدراسددة الحاليددة متغيددرًا 

 أسددباا تعثر ددا ومقترحددات حلهددا، كمددا تحددوي الّدراسددةمددن حيددا س والوكالددة السددويدية للتنميددة سددالماإل

 لكددرة عددن والختددرة التعليمددس، ت والمسددتو  العمريددة، والفئددة الجددنس، و ددس ،ات المسددتقلة اآلتيددةمتغيددر ال

،  وسلك كما  و واا  والمحالظة السكن، ومكان االجتماعية، والحالة الشهري، والدخل المشروع،

 .والسي يمثل االستبانة (2.5.5لس الملحك )
 

 صدق أداة الدراسة 1.5.3

مدددن  تدددم التحقدددك مدددن صددددن أداة الّدراسدددة بعرادددها علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين الدددسين أتددددوا عددددداً 

 .المالحظات حولها التس تم أخس ا بعين االعتبار عند هخراج األداة بشكلها النهائس
 

 ثبات أداة الدراسة 2.5.3

بددات تددم حسدداا الثبددات ألداة الّدراسددة بأبعاد ددا المختلفددة بطريقددة االتسددان الددداخلس بحسدداا معادلددة الث

، (3.3ة لددس الجدددول )(، وقددد جددايت النتددائج كمددا  ددس وااددحCronbach Alpha) كرونبددا  ألفددا

ة مدن سوي الختدر حكدم ( مُ 14)أداة الدراسدة للمالحظدات التدس أتددا ا ثبدات نسدبة  ارتفاع ويعزو الباحا

والعلدددوم  دارةمدددنهم ختدددراي لدددس مجدددال البحدددا العلمدددس وكدددسلك لدددس مجدددال االقتصددداد واإللدددس المجدددال، ل

 .كما  و واا  لس المالحك االجتماعية والمشاريع الصغيرة ورير سلك
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دهـا ( ألداة الّدراسـة بأبعاCronbach Alphaنتـائج معادلـة الثبـات كرونبـاف ألفـا ) (3.3دول )جـ

 المختلفة  

 

ة عاليدة ( أن أداة الّدراسة بأبعاد ا المختلفة تتمتع تدرج3.3واردة لس الجدول رقم )تشير المعطيات ال

، حيدا عدزت الباحدا وأشدار هلدى سلدك ألنهدا ُعرادت علدى عددد كتيدر مدن المحكمدين مدن من الثبدات

 . الختراي لس عدة مجاالت سات العالقة بالدراسة

 
 المعالجة اإلحصائية للبيانات 6.3

وا بمراجعتهدا تمهيددًا إلدخالهدا للحاسدوا، وأدخلدت هلدى الحاسد الباحدا راسدة قدامبعد جمدع تياندات الدّ 

يدرة تدرجدة كتتإعطائها أرقامًا معينة، أي تتحويل اإلجابات اللفظية هلى رقمية، حيا أعطيت اإلجابة 

درجددة منخفاددة جدددًا درجتددين، و ومنخفاددة درجددات،  3ومتوسددطة درجددات،  4 كتيددرةدرجددات،  5 جددداً 

تدل المشداريع الرياديدة الصدغيرة الممولدة مدن قالدرجة ازدادت أسدباا تعثدر لما ازدادت بحيا ك واحدة،

 س والوكالة السويدية للتنمية والعكس صحي . سالمالتنك اإل

تمددددت المعالجددددة اإلحصددددائية الالزمددددة للتيانددددات باسددددتخراج األعددددداد، والنسددددا المئويددددة، والمتوسددددطات 

كمدددا  دددو لدددس الجددددول  (Factor analysis) ل العددداملسالتحليدددو  الحسددداتية واالنحرالدددات المعياريدددة،

الحاسوا باستخدام ترندامج  وبواسطة، (Cronbach Alpha) معامل الثبات كرونبا  ألفا، و (3.3)

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 0.89 14 اإلدارية  .1
 0.81 12 التسويقية  .2
 0.78 11 الترويجية  .3
 0.84 10 المالية  .4

 0.93 47 الدرجة الكلية
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ولفهددددم نتددددائج الّدراسددددة يمكددددن االسددددتعانة بمفتددددا   (،SPSS)الددددرزم اإلحصددددائية للعلددددوم االجتماعيددددة 

 (.4.3لس الجدول ) كما  و واا المتوسطات الحساتية 

لددس حددين تددم تحليددل التيانددات والتددس جمعددت مددن خددالل المقددابالت بطريقددة النسددا المئويددة إلجابددات 

 .االستبانةالمبحوثين حول التسا الت والتس استخدم ليها نفس أسئلة 

 أداة الدراسة( لفقرات Factor Analysis) (: نتائج التحليل العامليأ-4.3جدول )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.85 ي التخطيط لفكرة المشروعسو   .1
 0.92 المشروع الريادي الصغير هدارةرياا المعرلة الجيدة لس   .2
 0.86 للعمل بفكرة المشروع االلتقار للمهارات الالزمة  .3
 0.78 االستهانة بالمنالسين لس السون   .4
 0.87 سوي اختيار لكرة المشروع  .5
 0.71 سوي اختيار موقع المشروع  .6
 0.87 مل لس المشروعرياا تنظيم الع  .7
 0.87 اعا القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة  .8
 0.88 الوقت بطريقة لعالة هدارةعدم   .9

 0.88 عدم اال تمام تتقييم العمل من قتل الجهة المنفسة  .10
 0.86 رياا المعرلة باحتياجات السون قتل التدي تتنفيس الفكرة  .11
 0.75 الفكرةاعا المتابعة الداخلية من قتل صاحا   .12
 0.74 رياا المتابعة الخارجية من قتل الجهة الممولة للفكرة  .13
 0.82 المخزون  هدارةقلة المعرلة لس   .14
 0.86 هقناع الزبائن بمنتجات المشروع عملية صعبة  .15
 0.83 قلة هقبال الزبائن على مشروعس  .16
 0.80 اعا المهارات التسويقية لدي  .17
 0.73 ل مما لدييمتلك المنالسين قدرة تسويك ألا  .18
 0.70 اعا هشباع رربات الزبائن  .19
 0.82 سياسة التسعير لمنتجات المشروع تتم بشكل عشوائس  .20
 0.85 تأثر المشروع باألوااع االقتصادية الحالية  .21
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 أداة الدراسة( لفقرات Factor Analysis) (: نتائج التحليل العامليب-4.3جدول )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.78 التعامل مع العماليصعوبة   .1
 0.88 اعا الخترة التسويقية لدت صاحا المشروع  .2
 0.85 قلة الحوالز التسويقية المقدمة للعمالي  .3
 0.78 االستغالل من قتل الموردين  .4
 0.87 التوسع السريع مع ه مال تقدير العوامل الم ثرة  .5
 0.84 رياا خطة لترويج لكرة المشروع  .6
 0.90 الية للترويجعدم تخصيص ميزانية ك  .7
 0.75 رياا المعرلة توسائل الترويج اإلل ترونية  .8
 0.80 قلة اال تمام توسائل الترويج المقروية  .9

 0.72 الترويج من خالل العالقات االجتماعية رير لعال  .10
 0.84 الترويج من خالل خف  السعر رير لعال  .11
 0.78 الترويج من خالل تنويع الخدمات رير لعال  .12
 0.82 يج لس أما ن تواجد دور العبادات رير لعالالترو   .13
 0.82 ال ي ثر شكل تصميم اإلعالن على زيادة العائدات للمشروع  .14
 0.85 اعا اختيار عبارات اإلعالن تقلل من هقبال الزبائن  .15
 0.90 تدنس جودة مادة اإلعالن تفقد ثقة الزبون   .16
 0.87 مشروععدم اال تمام  تتسجيل كالة العمليات المالية لس ال  .17
 0.92 عدم اال تمام  بالجرد السنوي لموجودات المشروع  .18
 0.73 رياا استخدام ال متياالت كوسيلة لحفي الحك  .19
 0.81 رياا وجود سمة مالية خاصة بالمشروع  .20
 0.88 اإللرا  لس الت اليا التأسيسية للمشروع  .21
 0.88 اإللرا  لس التيع األجل للزبائن  .22
 0.87 تتسديد الديون المستحقة عليهمقلة التزام الزبائن   .23
 0.84 الخوف من اللجوي للطرن القانونية لتحصيل الديون المستعصية  .24
 0.85 انخفا  قيمة التمويل المقدم للمشروع  .25
 0.87 رياا وجود خطة مالية لتطوير المشروع  .26
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الّدراسددددة دال  لقددددرات أداةجميددددع ( أن التحليددددل العدددداملس ل4.3تشددددير المعطيددددات الددددواردة لددددس الجدددددول )

يدة هحصائيًا، وتتمتع تدرجة مقتولة مدن التشدبع، وأنهدا تشدترك معدًا لدس قيداس موادوع المشداريع الرياد

أسددددباا تعثر ددددا مددددن حيددددا س والوكالدددة السددددويدية للتنميددددة سددددالمالصدددغيرة الممولددددة مددددن قتددددل التنددددك اإل

لهدو  (5.3الجدول )، أما ومقترحات حلها، لس اوي اإلطار النظري السي تنس المقياس على أساسه

  .يشير هلى المتوسطات الحساتية

 مفتاح المتوسطات الحسابية (5.3جدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي
 منخفاة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67
 عالية 3.68-5
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة

 مقدمة 1.4  

ة الدراسة، حول مواوع المشاريع الرياديدة الصدغير  يتامن  سا الفصل عراًا كاماًل ومفصاًل لنتائج

هدا، س والوكالة السويدية للتنمية من حيا أسباا تعثر ا ومقترحدات حلسالمالممولة من قتل التنك اإل

 وسلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الّدراسة وأ دالها باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة. 

 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 لسؤال األولا 1.2.4

ي والةكالة  الوةةيةي  سةممالمشاريع الريادية  الغةرةرا الممةلة  مةل ابةن الب ة  اإأسباب تعثر ما 

 ؟للت مة 

سدا ، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعياريدة، والناألعدادلإلجابة عن  سا الس ال استخرجت 

سدويدية س والوكالدة السدالمقتدل التندك اإلالمئوية ألسباا تعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من 

 (.1.4، وسلك كما  و واا  لس الجدول ) ميةمرتبة حسا األ للتنمية لس أبعاد الدراسة
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سـباب األعداد  والمتوسـطات الحسـابية  والنحرافـات المعياريـة  والنسـب المئويـة أل (1.4جدول )

ي لتنميـة فـي والوكالـة السـويدية لسـالمتعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قبـل البنـك اإل

 هميةمرتبة حسب األ أبعاد الدراسة

 )%(الوزن النسبي النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد أسباب التعثر
 75.6 0.85 3.78 38 مالية
 69.6 0.85 3.48 38 هدارية
 69.2 0.69 3.46 38 تسويقية
 61.0 0.75 3.05 38 ترويجية

 68.8 0.62 3.44 38 الدرجة ال لية
 

( أسددباا تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن 1.4المعطيددات الددواردة لددس الجدددول )توادد  

لدس  وقدد جداي،  ميدةمرتبدة حسدا األ س والوكالة السويدية للتنمية لس أبعاد الدراسدةسالمقتل التنك اإل

 وأخيرًا الترويجية.األسباا المالية، تال ا اإلدارية، لالتسويقية،  مقدمتها كانت

كمددا  ددو موادد  لددس الجدددول التمويددل الماليددة و  دارةت العالقددة بدداإليشددير الباحددا هلددى أن العوامددل سا

( كما  و موا  لس 75.6لس  سا الدراسة تنسبة )  ميةاحتلت المرتبة األولى من حيا األ (1.4)

س ُمولددت مددن قتددل التنددك والتد ،بشددكل لددس تعثدر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة (، وسددا مت1.4الجددول )

( والتددس 2010س للتنميددة والوكالددة السددويدية للتنميددة الدوليددة، و ددسا يتفددك مددع دراسددة )قدددومس،سددالماإل

( والدسين 2010(، ودراسدة )تدن رمادان،2007ة )كنجدو،، ودراسدتشير هلى عددم كفايدة متلدا التمويدل

 ،جدددا  المشددداريع الصدددغيرةهلدددى أن المشدددا ل الماليدددة مدددن التحدددديات التدددس تسدددا م لدددس تددددنس ن أشددداروا

اددعا المهددارات اإلداريددة الماليددة لدددت المنتفعددين مددن  هلددىوبالتددالس تعثر ددا كمددا يعددزو الباحددا سلددك 

 عددم( من المبحوثين الدسين تمدت مقداتلتهم، أ ددوا 75%)أن الباحا تإشارة وما يعزز سلك ، الترنامج

ا ، و ددو مددا يتفددك مددع بعدد  نتددائج قيمددة التمويددل لتنفيددس ألكددار مشدداريهم بشددكل يحقددك لهددا النجددكفايددة 

 الدراسات السابقة.
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ة لدددس  دددسا الدراسدددة تنسدددب أ ميتهدددايتعلدددك العوامدددل اإلداريدددة والتدددس اتخدددست المرتبدددة الثانيدددة حسدددا ليمدددا 

المشدداريع الرياديددة الصددغيرة يشددير الباحددا هلددى أن و (، 1.4كمددا  ددو موادد  لددس الجدددول )( 69.6)

ا ل تعدانس مدن مشد وكدسلك الوكالدة السدويدية للتنميدة الدوليدة ،س للتنميدةسدالمالتس ُمولت من التندك اإل

راسدددددددات سدددددددابقة مثدددددددل دراسدددددددة )الدددددددرمالوي و دددددددو مدددددددا أ ددددددددت عليددددددده دهداريدددددددة تسدددددددا م لدددددددس تعثر دددددددا، 

وا هلددى دور أشددار لددسين وا ،(2007ودراسددة )كنجددو، ،(2009(، ودراسددة )الشددريا،2015،والمشددهراوي 

تإشدارة الباحدا هلدى أن نحدو ، ومدا يعدزز سلدك اعا المهارات اإلدارية لس تعثدر المشداريعومسا مة 

 هممهداراتوتددنس مسدتوت امتال هم  بة المبحوثين السين تمت مقاتلتهم، أ دوا على اعاهجا %(74)

 .المشروع بصورة لاعلة هدارةاإلدارية التس تمكنهم من 

لتندك اُمولت مدن وما يتعلك بعالقة ودور العوامل التسويقية لس تعثر المشاريع الريادية الصغيرة التس 

لثدة حسدا المرتبدة الثا س للتنمية، وكسلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية، نالحي أنهدا احتلدتسالماإل

أشارت دراسدة سدابقة و  (،1.4( وكما  و موا  لس الجدول )69.2 سا الدراسة تنسبة )لس  أ ميتها

ومنهدددا  عددددة معوقددداتالمشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة تعدددانس مدددن ( هلدددى أن 2010)تدددن رمادددان، 

تدددنس واددعا قدددراتهم لددس  وا( ممددن تمددت مقدداتلتهم أظهددر 74%ويشددير الباحددا هلددى أن )التسددويقية، 

حيددا يعددزو الباحددا أن العمليددة التسددويقية لدددت رالتيددة مجددال تسددويك المشددروع وخدماتدده ومنتجاتدده، 

ريادية عثر المشاريع الالمستفيدين تتم بطرن تقليدية بسيطة، وبمهارات متدنية، و سا تدورا سا م لس ت

لتيدع  متعثدر هيمدان صداحبة محدلأحد المسدتفيدين و دس من خالل مقاتلة  أيااً  ، ويعزز سلكالصغيرة

)مقاتلددة، " قتددل العمددل لددس الفكددرةلمشددرعس لددس مشددروع مشددابه  لددم اعمددل أنددا مالبددس األطفددال بددالقول "

  .(2017،س.م هيمان،

لمدزيج التسدويقس، سدا مت لدس تعثدر المشداريع الرياديدة أما األسباا الترويجية والتس تعتتر جدزي مدن ا

س للتنميدة والوكالدة الدوليدة للتنميدة الدوليدة، حيدا احتلدت سدالمالصغيرة والتس مثلت من قتل التندك اإل



103 
 

(، 1.4( وكما  و مواد  لدس الجددول )61%لس  سا الدراسة تنسبة ) أ ميتهاالمرتبة الرابعة حسا 

ن أشدددداروا لعددددم تخصيصددددهم أي ميزانيدددة للعمليددددة الترويجيددددة ( مدددن المبحددددوثي90%)ويعدددزز سلددددك أن 

 لمشاريعهم ومنتجاتها وخدماتها.
 

 السؤال الثاني 2.2.4

ــة وراء ســباب األمــا  ــك اإلاإلداري ــل البن ــة مــن قب ــة الصــغيرة الممول ــر المشــاريع الريادي ي المســتعث

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

سدا والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعياريدة، والن، األعدادلإلجابة عن  سا الس ال استخرجت 

س مسددالتعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل التنددك اإلاإلداريددة وراي سددباا لألالمئويددة 

 (. 2.4، وسلك كما  و واا  لس الجدول ) ميةوالوكالة السويدية للتنمية مرتبة حسا األ

سـباب أللسابية  والنحرافـات المعياريـة  والنسـب المئويـة األعداد  والمتوسطات الح (2.4جدول )

دية لـة السـويي والوكاسالمتعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قبل البنك اإلاإلدارية وراء 

 هميةمرتبة حسب األ للتنمية في أبعاد الدراسة

المتوسط  العدد أسباب التعثر اإلدارية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 )%(النسبي

 72.6 1.26 3.63 38 للفكرة الممولة الجهة قتل من الخارجية المتابعة رياا
 72.2 1.32 3.61 38 المختلفة التحديات مع التعامل على القدرة اعا

 71.6 1.30 3.58 38 السون  لس بالمنالسين االستهانة
 70.4 1.39 3.52 38 المنفسة الجهة قتل من العمل تتقييم اال تمام عدم

 70.0 1.22 3.50 38 الفكرة صاحا قتل من الداخلية المتابعة اعا
 67.8 1.32 3.39 38 المشروع لس العمل تنظيم رياا
 67.4 1.32 3.37 38 لعالة بطريقة الوقت هدارة عدم

 67.2 1.32 3.36 38 المشروع بفكرة للعمل الالزمة للمهارات االلتقار
 67.0 1.40 3.35 38 الصغير الريادي شروعالم هدارة لس الجيدة المعرلة رياا
 65.8 1.18 3.29 38 المخزون  هدارة لس المعرلة قلة
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المشدداريع الرياديدددة الصدددغيرة  تعثدددراإلداريددة لسدددباا األ( 2.4المعطيدددات الددواردة لدددس الجدددول )توادد  

لدددس  ، وقدددد جددداي ميدددةمرتبدددة حسدددا األ س والوكالدددة السدددويدية للتنميدددةسدددالمالممولدددة مدددن قتدددل التندددك اإل

 التعامدل علدى القددرة ادعا، تدالا للفكدرة الممولدة الجهدة قتدل مدن الخارجيدة المتابعة رياامقدمتها: 

 ، لس حينالمشروع لس العمل تنظيم رياابالمنالسين لس السون،  االستهانة، المختلفة التحديات مع

 . ميةالمخزون األقل وزنًا من حيا األ هدارةكانت قلة المعرلة لس 

اريع (، نالحي أن تعدد األسباا اإلدارية التس تسا م لس تعثر المش2.4ول الساتك )من خالل الجد

 لدراسةالس  من حيا دور ا لس تعثر المشروع أ ميةمن األ م هلى األقل  والمرتبةالريادية الصغيرة، 

امل ع و  للفكرة الممولة الجهة قتل من الخارجية المتابعة غياا، حيا يعزو الباحا أن لالحالية

( المبحوثين من خالل االستبانة أجاا 72.6) سلك أن فسروما ي ،مهم لس تسريع تعثر المشروع

أشاروا  ( من المبحوثين لس المقابالت النوعية%76بالنفس ورياا للمتابعة من قتل المُنفسين، وأن )

 الباحا سلك فسرلوجود متابعة ول ن تدون تقديم أي هرشادات ُتجنا مشاريعهم التعثر، حيا ي

 لاعا الخترة لدت القائمين على المتابعة وكسلك رياا وجود أدوات ترصد وتحلل المشروع تهدف

 نسالتمثيل التياكسلك ( يوا  هجابات المبحوثين و 3.4يه، والجدول )ال شا عن التعثر المبكر ل

 (. 1.4لس الشكل )

 ريع( إجابات المبحوثين حول المتابعة من قبل الجهات المنفذة للمشا3.4جدول )

 وحجم العينة سلوباأل
 قبل من الخارجية المتابعة غياب

 للفكرة الممولة الجهة
نسبة من أجاب ل يوجد 

 متابعة
نسبة من أجاب 
 يوجد متابعة

 %27.4 %72.6 من خالل االستتيان ( 38ال مس ) 
 %76.0 %24.0 من خالل المقابالت (42النوعس) 
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ال مدددس والندددوعس حدددول بعددد   سدددلوامدددن خدددالل األ( يشدددير هلدددى هجابدددات المبحدددوثين 3.4الجددددول )

 تسا الت الدراسة.

ري  ويشير الباحا هلى أن المشاريع الريادية الصغيرة ال تزال لتية لدس للسدطين، علدى الدررم مدن التدا

الطويددل لهددا، لهددس بحاجددة هلددى حااددنة تحتاددنها قتددل أن تنطلددك هلددى الميدددان بحيددا ت ددون مسددلحة 

(، 2009دراسدة سدابقة )القواسدمة، أشارتا من خطر التعثر، حيا ومجهزة بكل الوسائل التس تحميه

هلى أن حاانات األعمال تسير ولك آلية رير علمية وال تساعد المشاريع الصغيرة لس التغلا على 

 مشا لها.

 

 ممتابعة الجهات المنفذة لمشروعاته المبحوثين حول إلجابة( والذي يشير 1.4الشكل )

ع  العوامل اإلدارية التس تسا م لس تعثدر ب(، نالحي أياًا أن 2.4وبالرجوع هلى الجدول الساتك )

 ادعا، لدسلك يدرت الباحدا أن ل ميدةالمشاريع الريادية الصغيرة، كان لها نفس الدوزن مدن حيدا األ

حيدا  مدن قتدل المسدتفيدين سدا م لدس تعثدر مشداريعهم، المختلفدة التحدديات مدع التعامدل علدى القددرة

لددم يسددتطيع يعددزو الباحددا سلددك لعوامددل سات عالقددة بالتيئددة الداخليددة المتعلقددة بالمسددتفيد نفسددة والتددس 
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متعلقددددة تتحددددديات مددددن خددددالل التيئددددة الخارجيددددة مثددددل األوادددداع االقتصددددادية  وأخددددرت التغلددددا عليهددددا، 

التس تناولتها والسياسية التس تسا م لس تعثر المشاريع، و سا يتفك مع بع  نتائج الدراسات السابقة 

 أسدبااليهدا هلدى أن  أشار( والتس Fatoki, 2014الدراسة الحالية لس األدا النظري، حيا دراسة )

لشدددل وتعثدددر المشددداريع الصدددغيرة يعدددزت لعوامدددل داخليدددة وخارجيدددة تمثدددل تحددددي أمدددام نجدددا  المشددداريع 

 .لعوامل( والتس أشارت هلى نفس اNkonoki, 2010، وكسلك تتفك مع نتائج دراسة )الصغيرة

الباحددا اددعا مقدددرة المسددتفيدين علددى التغلددا علددى التحددديات التددس تددواجههم لددس مشدداريعهم  فسددروي

وع المشددر  هدارةهلددى عوامددل متعلقددة تهددم مددن ناحيددة مثددل قلددة المهددارة اإلداريددة لددديهم، تدددنس الختددرة لددس 

عملده لدس خاصتهم، اعا التدرامج التدريتيدة التدس ُقددمت لهدم، حيدا الحدي سلدك الباحدا مدن خدالل 

 الميدان، ويعزو أياًا الباحا الاعا لدت المستفيدين هلدى تددنس المسدتوت الريدادي لدديهم بحيدا لدم

 يتمكنوا من مجاتهة تحديات التيئة الخارجية المحيطة تهم.

ر (، نالحي أياًا أن بع  العوامل اإلدارية التس تسا م لس تعثد2.4وبالرجوع هلى الجدول الساتك )

مدن  نبالمنالسدي االسدتهانةبالنسدبة للدراسدة الحاليدة، حيدا   ميدةالصدغيرة، وسات األ المشاريع الريادية

 س للتنميددة، والوكالددةسددالمالمشدداريع الرياديددة الصددغيرة والتددس ُمولددت مددن قتددل التنددك اإل أصددحااقتددل 

ليدة، الحا السويدية للتنمية الدولية، و سا يتفك مع نتائج بع  الدراسات السابقة التس تناولتهدا الدراسدة

لس بع  نتائجها هلى هداي المشاريع الصغيرة يتأثر المنالسة  أشارت (Mulugeta, 2010لدراسة )

 هلى نفس الستا. أشارت( والتس Fatoki, 2014ودراسة ) الشديدة من المشاريع األخرت،

ويشير الباحا هلى أن للمنالسة دور مهم لس تعثر المشاريع، حيا يتطلا من صاحا المشروع أن 

متسددل  بالمهددارات والختددرات اإلداريددة التددس تمكندده مددن التغلددا علددى  ددسا المشددكلة، و ددسا تدددورا  يكددون 

يتطلا وجود سمات قيادية وريادية لدت مالك المشروع لما لهدا دور هيجداتس لدس تقليدل شددة المنالسدة 

)المشدددددددددهراوي  السدددددددددابقة دراسدددددددددةال كدددددددددد تمدددددددددن خدددددددددالل وادددددددددع االسدددددددددتراتيجيات المالئمدددددددددة لدددددددددسلك، و 
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المشدداريع يسددتا  أصددحاااددعا السددمات القياديددة لدددت هلددى أن  أشددارت(، والتددس 2015،والددرمالوي 

 .لشلها

تغطددس  أنويعددزو الباحددا سلددك هلددى اددعا التددرامج التدريتيددة والخطددة التدريتيددة والتددس كددان التددد لهددا  

كدسلك يالحدي الباحدا أن السدمة اإلراثيدة لدس المشداريع  سا الاعا لدت المستفيدين من الترنامج، و 

منوحدددة كاندددت رالبدددة علدددى السدددمة الرياديدددة، حيدددا اعتمددددت لدددس معدددايير اختيار دددا للمنتفعدددين علدددى الم

الوادددع المعيشدددس السدددسي لألسدددرة والمسدددتفيد ال علدددى معدددايير رياديدددة وقياديدددة ولكدددرة رياديدددة يجدددا أن 

 .و و ما سا م لس سرعة تعثر المشروع يتمتع تها المستفيد

ا لس  س أ ميةحي أياًا أن بع  العوامل اإلدارية واألقل (، نال2.4وبالرجوع هلى الجدول الساتك )

%(، حيدا 65.8والتدس احتلدت نسدبة ) المخدزون  هدارة لدسالمسدتفيدين  معرلدة قلةالدراسة، تمثلت لس 

( لدددس 65.8%)لدددس المقاتلدددة، و المبحدددوثين( مدددن 51%)أشدددار الباحدددا هلدددى سلدددك مدددن خدددالل هجابدددة 

تيدانس ( وكدسلك التمثيدل ال4.4المخدزون، والجددول ) هدارةلدس  االستتيان، أنهم ال يمتل ون مهارة كالية

 ( يوا  سلك. 2.4لس الشكل )

 وعي المستفيدين في إدارة المخزون  (4.4الجدول )

نسبة من أشار إلى  المخزون  إدارة في المعرفة قلة وحجم العينة سلوباأل
 الضعف

من أشار لعدم 
 وجود ضعف

 % 34.2 % 65.8 من خالل االستتيان ( 38ال مس ) 

 % 49.0 % 51.0 من خالل المقابالت (42النوعس ) 

 
ال مدددس والندددوعس حدددول بعددد   سدددلوا( يشدددير هلدددى هجابدددات المبحدددوثين مدددن خدددالل األ4.4الجددددول )

 .(المخزون  هدارة لس المعرلة قلة) تسا الت الدراسة
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 المخزون. إدارةقلة امتالكهم لمهارة  المبحوثين حول إلجابة( والذي يشير 2.4الشكل )

 ويعدزو الباحدا هلدى مشددكلة تددنس المهدارة اإلداريددة لدس المخدزون لددت المسددتفيدين سدتا لتعثدر ال ثيددر

المخددزون حددودا مشددا ل  هدارةمددن المشدداريع خاصددة سات الطددابع التجدداري والددسي يترتددا علددى سددوي 

سددويقها و ددو مددا يشددكل خسددارة، كددسلك ماليددة بسددتا تلددا البادداعة وانتهدداي صددالحيتها قتددل أن يددتم ت

المخددزون ت دددس لجددزي مددن رأسددمال المشددروع والددسي تدددورا يقلددل مددن السدديولة  هدارةيترتددا علددى سددوي 

يددة، ، و ددسا يتفددك مددع نتددائج بعدد  الدراسددات السددابقة التددس تناولتهددا الدراسددة الحالالنقديددة لددس المشددروع

  س ستا لس تعثر المشروع.ية والتس المشكالت اإلدار  أشارت (2007كنجو، لدراسة )

تسا م  ولسلك يرت الباحا مما ستك أن األسباا اإلدارية التس تناولتها الدراسة الحالية لس  سا القسم

س للتنميدددة سدددالمبشدددكل كتيدددر لدددس تعثدددر المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة والتدددس ُمولدددت مدددن قتدددل التندددك اإل

لباحدا الس تعثدر المشدروع، هال أن  أ ميتهاوت والوكالة السويدية للتنمية الدولية، وعلى الررم من تفا

 يرت ليها ومن خالل المالحظة أنها تسا م بشكل مهم لس تعثر المشاريع وتراجعها.
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 السؤال الثال  3.2.4

ي سـالمتعثـر المشـاريع الرياديـة الصـغيرة الممولـة مـن قبـل البنـك اإلالتخطيطيـة وراء سـباب األما 

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

سدا ، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعياريدة، والناألعدادجابة عن  سا الس ال استخرجت لإل

تنددك تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل الالمتعلقددة بددالتخطيط وراي سددباا لألالمئويددة 

 (. 5.4ول )، وسلك كما  و واا  لس الجد ميةس والوكالة السويدية للتنمية مرتبة حسا األسالماإل

سـباب أللاألعداد  والمتوسطات الحسابية  والنحرافـات المعياريـة  والنسـب المئويـة  (5.4جدول )

الة ي والوكمسالتعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قبل البنك اإلالمتعلقة بالتخطيط وراء 

 هميةمرتبة حسب األ السويدية للتنمية في أبعاد الدراسة

 العدد المتعلقة بالتخطيطأسباب التعثر 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 )%(النسبي

 72.0 1.17 3.60 38 الفكرة تنفيس قتل السون  باحتياجات المعرلة رياا
 71.0 1.44 3.55 38 المشروع لكرة اختيار سوي
 70.6 1.48 3.53 38 المشروع موقع اختيار سوي
 69.4 1.37 3.47 38 المشروع لفكرة التخطيط سوي

 
المشدداريع الرياديدددة الصدددغيرة  تعثدددراإلداريددة لسدددباا األ( 5.4المعطيدددات الددواردة لدددس الجدددول )توادد  

، وقدددد جددداي لدددس  ميدددةمرتبدددة حسدددا األ س والوكالدددة السدددويدية للتنميدددةسدددالمالممولدددة مدددن قتدددل التندددك اإل

 يسدو ، تدالا المشدروع لكدرة اختيدار سدوي، الفكدرة تنفيس قتل السون  باحتياجات المعرلة رياامقدمتها: 

األقدل وزندًا مدن حيدا  المشدروع لفكدرة التخطديط سدويللدس حدين كدان ، المشدروع تنفيدس موقدع اختيدار

 . ميةاأل
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 (، نالحي أيادًا أن العوامدل المتعلقدة بدالتخطيط سدا مت بطريقدة5.4وبالرجوع هلى الجدول الساتك )

س سدالمرة، والتدس ُمولدت مدن قتدل التندك اإلرير مباشدرة لدس تعثدر المشداريع الرياديدة الصدغي أومباشرة 

يدين ( من المستف72%أن )والوكالة السويدية للتنمية الدولية، حيا أظهرت نتائج االستتيان  ،للتنمية

ي آراي ، ول ن يغداير  دسا الدرألفكرةل  متنفيس قتل السون  تال الية حول احتياجا المعرلةلم يكن لديهم 

تخطدديط جددود هلددى و  هم( مددن65%النددوعس والددسي أشددار ) سددلوااألالمسددتفيدين الددسين تمددت مقدداتلتهم ب

للمشروع وبر نوا سلك من خالل عر  بعاهم لنماسج لخطة المشروع السي كان ُمقتر  للتمويل من 

خددالل الترنددامج، وعلددى الددررم مددن سلددك كانددت مشدداريعهم متعثددرة تمامددًا مثددل الددسين ال يمتل ددون خطددة، 

انت لديهم ما  س هال مطلا للحصول علدى التمويدل و دو جدزي ويعزو الباحا سلك أن الخطة التس ك

مددن مطالددا االنتفدداع مددن الترنددامج للحصددول علددى منحددة التمويددل، وبالتددالس الخطددط التددس كانددت لدددت 

بع  المنتفعين، يعتتر دا الباحدا شدكلية لقدط ال تعتدر عدن احتياجدات السدون الحقيقيدة، و دس تحايدل 

 (، والتمثيدل6.4للفكدرة والتدس تعثدرت ليمدا بعدد، والجددول ) من البع  لتترير الحصول علدى التمويدل

 ( يوا  سلك.3.4التيانس )

 المعرفة المستبقة باحتياجات السوق  (6.4الجدول )

 وحجم العينة سلوباأل
 السوق  باحتياجات المعرفة غياب

 الفكرة تنفيذ قبل
نسبة من أشار إلى 

 وجود معرفة
من أشار لعدم 

 معرفةوجود 

 % 28.0 % 72.0 من خالل االستتيان ( 38ال مس ) 

 % 65.0 % 35.0 من خالل المقابالت (42النوعس ) 

 
ال مس والنوعس حول بع   سلوا( يشير هلى هجابات المبحوثين من خالل األ6.4الجدول )

 (.الفكرة تنفيس قتل السون  باحتياجات المعرلة ريااتسا الت الدراسة )
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 .مالسوق قبل تنفيذ فكرته باحتياجاتمعرفتهم قلة  المبحوثين حول إلجابة( والذي يشير 3.4) الشكل

 يشددير الباحددا أن  ددسا األسددباا تتفددك مددع بعدد  نتددائج الدراسددات السددابقة والتددس تناولتهددا الدراسددة لددس

 الصدغيرة والتدس أشدارت هلدى أن المشداريع(، 2009النظري، حيا تتفدك مدع دراسدة )الشدريا، اإلطار

تعددانس مددن ريدداا للتخطدديط. وي كددد الباحددا ومددن خددالل المالحظددة أن المسددتفيدين لددم يمتل ددوا خطددة 

حقيقيددة لمشدداريعهم، حيددا ال ثيددر حدداول تغيددر لكرتدده لددس مرحلددة مددا حتددى ال يخسددر التمويددل، حيددا 

ن ه أوالمسددتفيد تقدددم بفكددرة لمشددروع تربيددة أرنددام، حيددا ُتوادد  لدد أرنددامالترنددامج مددثاًل ال ُيمددول شددراي 

لررم بأخرت حتى ال يايع التمويل عليه، وبع  المستفيدين با الفكرة رير مقتولة وبالتالس استتدالها

مددن تعثددر مشدداريعهم كددان يمتلددك خطددة حقيقيددة لمشددروعه ولديدده خطددة تديلددة لددس حددال تعثددر، ول ددن 

ويعددزز سلددك بمداخلددة وسدديلة و ددس صدداحبة مشددروع متعثددر تمددت ألسددباا اجتماعيددة تعثددر مشددروعه، 

وسدديلة،  تلتهددا بددالقول" أي شددخص يريددد عمددل مشددروع يجددا أن يكددون لديدده خطددة تديلددة" )مقاتلددة،مقا

 (.2017ت.م،
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( والسي يشدير هلدى بعد  العوامدل سات العالقدة بدالتخطيط والتدس تسدا م لدس 5.4من خالل الجدول )

رة يدس الفكدالخداص تتنف المشدروع موقدع اختيدار سدويتعثر المشاريع الريادية الصغيرة، يرت الباحا أن ل

( مدن المبحدوثين مدن خدالل 71%ة الصغيرة، حيدا أشدار هلدى سلدك )سا م لس تعثر المشاريع الريادي

 المعرلدددةهلدددى عددددم امدددتال هم  أشددداروا( مدددن المسدددتفيدين والدددسين 72%) و دددسا يعدددزز هجابدددةاالسدددتتيان، 

 لفكرتهم.  متنفيس قتل السون  تال الية حول احتياجا

. هلد (، .. )تجداري، خددماتس، المشروعتنفيس  موقعل  ماختيار  سوي ليما يخص هجابة المبحوثين حول

%( من المستفيدين من خالل االستبانة أشاروا هلدى اختيدار م للمكدان الخطدأ أو ريدر 70.6نجد أن )

( مدن المبحدوثين لدس المقدابالت والدسين أ ددوا علدى 64%المناسا لتنفيس لكرتهم، وعدزز سلدك هجابدة )

 األسباا التس جعلت مشاريعهم تتعثر.  سا الستا كونه واحد من

اوت تتفدد المشدداريع الرياديددة الصددغيرة،  ثددر اختيددار الموقددع لددس تعثددرشدددة أ أثددر الباحددا أن فسددرلددسلك ي

أن المشدداريع سات الطددابع التجدداري سلددك الباحددا فسددر بحسددا مجددال عمددل المشددروع، حيددا ي درجتدده

نهدددا تعتمدددد علدددى وجدددود ا تظدددا  ، ألوبعددد  المشددداريع الخدماتيدددة تتدددأثر بشدددكل مباشدددر تهدددسا العامدددل

، لددددس حددددين يكددددون األثددددر أاددددعا لددددس المشدددداريع سات الطددددابع الصددددناعس وبعدددد  المشدددداريع سددددكانس

المددورد الفيزيدائس مملددوك للمسدتفيد، وعددزز الخدماتيدة، أمدا المشدداريع الزراعيدة لددال تتدأثر لددس حدال كدان 

لهدا " كدان صداحا المحدل يبعدا بقو التمكدين وسلدك أحد المنتفعدات مدن ترندامج مقاتلة سلك من خالل 

 ه،ا، مقاتلددددة،)رسددددالة علددددى الموبايددددل الرجدددداي هرسددددال اإليجددددار قتددددل اليددددوم الخددددامس مددددن الشددددهر"، 

حي الباحا أن المشروعات التس كانت لس مكان مملوك للمستفيد تعثرت ال كسلك (،18/03/2017

 ول ن لم تنتهس بعكس المشروعات التس ُنفست لس أما ن مستأجرة.
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يعددانوا مددن اددعا واادد  لددس التخطدديط لفكددرة المشددروع، المسددتفيدين  أن يسددتنتج الباحددا ممددا سددتك

( حيددا أشدارت لددس 2009والدسي يسدا م لددس تعثدر المشدروع، و ددسا يتفدك مدع نتددائج دراسدة )الشدريا، 

عامدل مهددم لدس نجدا  المشدداريع الرياديدة الصددغيرة بعد  نتائجهدا هلددى ريداا التخطديط، والددسي يعتتدر 

صدداحتها تحقيددك الهدددف المشددروع قددائم علددى خطددة يريددد مددن خاللهددا الحاليددة، للدراسددة التددس تناولتهددا ا

مدددا  ون بفكدددرة ال يعلمددد واردددامر لكثيدددر مدددن المسدددتفيدين يتمثدددل لدددس مصددددر دخدددل للشدددخص وألسدددرته، 

 .كيفية التغلا عليها، والنتيجة مشروع متعثر واالتحديات التس يمكن أن تصطدم تها، وال يعلم
 

 عرابالسؤال ال 4.2.4

ي ســالمتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البنــك اإلالتســويقية وراء ســباب األمــا 

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

سدا ، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعياريدة، والناألعدادلإلجابة عن  سا الس ال استخرجت 

س مسددالياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل التنددك اإلتعثددر المشدداريع الر التسددويقية وراي سددباا لألالمئويددة 

 (. 7.4، وسلك كما  و واا  لس الجدول ) ميةوالوكالة السويدية للتنمية مرتبة حسا األ
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سـباب أللاألعداد  والمتوسطات الحسابية  والنحرافـات المعياريـة  والنسـب المئويـة  (7.4جدول )

الـــة ي والوكســـالمصـــغيرة الممولـــة مـــن قبــل البنـــك اإلتعثـــر المشـــاريع الرياديــة الالتســويقية وراء 

 هميةمرتبة حسب األ السويدية للتنمية في أبعاد الدراسة

 العدد أسباب التعثر التسويقية
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي)%(

 79.0 1.16 3.95 38 الحالية االقتصادية باألوااع المشروع تأثر
 76.8 1.22 3.84 38 موردينال قتل من االستغالل

 71.6 1.22 3.58 38 للعمالي المقدمة التسويقية الحوالز قلة
 70.6 1.17 3.53 38 الزبائن رربات هشباع اعا
 70.0 1.15 3.50 38 العمالي مع التعامل صعوبة
 69.0 1.48 3.45 38 لدي مما ألال تسويك قدرة المنالسين يمتلك
 68.4 1.17 3.42 38 لدي التسويقية المهارات اعا
 67.8 1.07 3.39 38 الم ثرة العوامل تقدير ه مال مع السريع التوسع
 66.8 1.32 3.34 38 مشروعس على الزبائن هقبال قلة

 65.8 1.27 3.29 38 صعبة عملية المشروع بمنتجات الزبائن هقناع
 64.2 1.39 3.21 38 المشروع صاحا لدت التسويقية الخترة اعا
 62.6 1.07 3.13 38 عشوائس بشكل تتم المشروع لمنتجات تسعيرال سياسة

 

 ( األسددباا التسددويقية لتعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة7.4توادد  المعطيددات الددواردة لددس الجدددول )

سددا حلددس أبعدداد الدراسددة مرتبددة الدوليددة س والوكالددة السددويدية للتنميددة سددالمالممولددة مددن قتددل التنددك اإل

 قتدل مدن الحاليدة، واالسدتغالل االقتصدادية باألواداع المشدروع مقدمتها: تأثر ، وقد جاي لس ميةاأل

مدن قتدل  عشدوائس بشدكل تدتم المشدروع لمنتجدات التسدعير سياسدةأن  أ ميدة، وكدان أقلهدا المدوردين

  .المستفيدين

 مولدة مدن قتدل التندكالمشداريع الرياديدة الصدغيرة المُ (، نالحدي أن 7.4وبالرجوع هلى الجدول السداتك )

، و س مدن الحالية االقتصادية باألوااع تتأثر الدولية والوكالة السويدية للتنمية  للتنمية،  سسالماإل
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يت يددا  أنعوامددل التيئددة الخارجيددة والتددس ال يملددك المسددتفيد القدددرة علددى التغيددر ليهددا، ول ددن يسددتطيع 

تطلعة %( مدددن المسدددتفيدين المسددد79، حيدددا أظهدددر )معهدددا ويادددع خطتددده بحيدددا ال يتعثدددر مشدددروعه

آرائهم من خالل االستبانة، أن مشاريهم تأثرت باألوااع االقتصادية التس تسود المنطقدة، وان لهدسا 

)تددن دراسددة و ددو مددا يتفددك مددع بعدد  نتددائج الدراسددات السددابقة، ك العوامددل دور لددس تراجددع مشدداريعهم،

س تعتتدر والتد المعوقدات االقتصدادية، والتس خلصت أن مدن أسدباا لشدل المشداريع (2010رماان، 

 .مشكلة متعاظمة لس الدول النامية

اديدة ( نجد العديد من الفقرات والتس تمثل عوامل تأثرت تهدا المشداريع الري7.4وبالنظر هلى الجدول )

الصددغيرة والتددس مثلددت مجتمددع للدراسددة الحاليددة، ول ددن يريددد الباحددا أن يسددلط الاددوي علددى العوامددل 

 قدد أنهداعلى الدررم  وي على المشروع من خالل مالحظته،المتعلقة بالتسويك بصورة مباشرة وأثر ا ق

ت ون من حيا الوزن أقل من رير ا لس الجدول ول ن بحسا خترة الباحدا لدس الميددان والمالحظدة 

 ال مددس سددلوايرا ددا أ ثددر تددأثيرًا علددى المشدداريع، و ددسا تدددورا يعددزز ويتددر ن سددتا اسددتخدام الباحددا لأل

 والنوعس معًا.

مقابالته لعددد مدن المسدتفيدين لدس منداطك متفرقدة ادمن حددود الدراسدة أن  لومن خاليشير الباحا 

، وأن سددعير للخدددمات والسددلع التددس تقدددمها مشدداريعهم%( مددن المسددتفيدين ال يمتل ددون مهددارة الت56)

 ، وا دد علدىدون أسس علمية، والنتيجدة خسدارة المشدروعتقليدية بطريقة عشوائية  سياسة التسعير تتم

، و دددسا يددددل علدددى الادددعا الدددسي يعدددانس منددده االسدددتبانةالمبحدددوثين مدددن خدددالل ( مدددن 62.6%سلدددك )

أن المشدددداريع الصددددغيرة  (، أظهددددرتBowen,2009دراسددددة )حيددددا لددددس بعدددد  نتددددائج المسددددتفيدين، 

لددا عليهددا مددن خددالل التسددعير العددادل، والمتوسددطة تصددطدم بالعديددد مددن التحددديات والتددس يمكددن التغ

 ( يوا .4.4( والتمثيل التيانس )8.4والجدول )
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 امتالك المهارة في تسعير المنتوجات من قبل المستفيدين (8.4الجدول )

 وحجم العينة سلوباأل
 تمي المشروع لمنتجات التسعير

 عشوائي بشكل
نسبة من أشار إلى 

 وجود مهارة
من أشار لعدم 
 وجود مهارة

 % 62.6 % 37.4 من خالل االستتيان (38ال مس )
 % 54.0 % 46.0 ابالتمن خالل المق (42النوعس )

 

ال مس والنوعس حول بع   سلوا( يشير هلى هجابات المبحوثين من خالل األ8.4الجدول )

 (.مهارة المستفيدين لس تسعير خدماتهم ومنتجاتهمتسا الت الدراسة )

 

 
 هممهارة المستفيدين في تسعير خدماتهم ومنتجات( والذي يشير 4.4الشكل )

ويشير الباحا هلى أن من العوامل التسويقية والتس سا مت بصورة مباشرة أو رير مباشرة لدس تعثدر 

ت المسدتفيدين مدن الترندامج، و دسا كدان لدد التسدويقية المهدارات ادعاالمشروع، يعزو ا الباحدا هلدى 

لسلك، لس %( من المستفيدين أشاروا 68.4)واا  لدت ال ثير منهم، لمن خالل االستبانة تتين أن 

( لدس المقدابالت أشداروا لدسلك، وعلدى الدررم مدن انخفدا  النسدبة 42%حين يعدزز الباحدا سلدك أن )
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المشددداريع أنهدددم ال يمتل دددون مهدددارات تسدددويقية  أصدددحااهال أن الباحدددا الحدددي سلدددك علدددى العديدددد مدددن 

( مددن الددسين تمددت 68%)تجعددل مددنهم ومددن مشدداريعهم محددط ا تمددام مددن قتددل المسددتهل ين، حيددا أن 

اتلتهم أجدداتوا أن مشدداريعهم ال تشددهد هقبددال جيددد أو مقتددول مددن قتددل الزبددائن، و ددسا يعددزز مالحظددة مقدد

الباحددا والتددس تشددير هلددى أن اددعا األقبددال علددى المشدداريع مددن قتددل الزبددائن سددا م بشددكل كتيددر لددس 

%( مددن المبحددوثين مددن خددالل االسددتبانة، 66.8تسددريع عمليددة التعثددر ليهددا، ويعددزز  ددسا الفددر  أن )

 .روا هلى تراجع لس هقبال الزبائن على مشاريعهمأشا

س للتنميدددة، سدددالميشددير الباحدددا هلدددى أن المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة والتددس ُمولدددت مدددن قتدددل التندددك اإل

تددل قوالوكالددة السددويدية للتنميددة الدوليددة، تعددانس مددن مشددا ل تسددويقية تتمثددل لددس المنالسددة الشددديدة مددن 

( 69%)وأ ددد علددى سلددك  ثيددر مددن المشددروعات، لاجددع وتعثددر لددس تر حيددا تسددا م  المشدداريع األخددرت،

( مددن المبحددوثين مددن خددالل 56%يعددزز سلددك رأي )، و باالسددتبانةوالمسددتطلعة آرائهددم  نمددن المبحددوثي

والددسين أشدداروا ( MULUGETA, 2010) ودراسددة (،Fatoki, 2014وتشددير دراسددة ) ،المقددابالت

 ل المشاريع.المنالسة الشديدة لس لش دورل

( مددددن المبحددددوثين مددددن خددددالل المقددددابالت كددددانوا يعلمددددون مددددن  ددددم 95%الباحددددا هلددددى أن )ويشددددير  

 عدم تمتدع صداحا المشدروع بقددراتويعزو سلك هلى  ،عليهملم يستطيعوا التغلا  منالسيهم، هال أنهم

و ددسا يتفددك مددع نتددائج وصددفات قياديددة ورياديددة تجعلدده قددادر علددى واددع خطددة واسددتراتيجية للمنالسددة، 

الشددددخص المالددددك للمشددددروع بصددددفات ( والددددسي أشددددار هلددددى وجددددوا تمتددددع 2009نة، دراسددددة )السددددكار 

  .المشروع الريادي هدارةالقدرة على  وخصائص وقدرات ومهارات معينة حتى تمكنه من

 ،والقددائمين عليهددا مدددركين لدددسلكيددرت الباحددا ومددن خددالل مالحظتدده أنهددا تتعدددر  لمنالسددة شددديدة، 

ولدم حا مشدروع متعثدر بقولده " أندا لدم أقددم خددمات تندالس، صدا مقاتلدةوعدزز سلدك ل نهم ال يهتمدوا، 

كدانوا يعملدوا عروادات ، وصاحبة مشدروع قالدت: "(2017ا،م، علس، لس المنالسة"، )مقاتلة، ألكر
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تراجعددددت متيعدددداتس وتعثرت"،)مقاتلددددة،  وبالتددددالسهم، تلسددددمنا لددددم اسددددتطيعكتيددددرة بأسدددداليا كثيددددرة وأنددددا 

  .(2017،سمر،ن.م

 
 مسخاالسؤال ال 5.2.4

ي ســالمتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البنــك اإلالترويجيــة وراء ســباب األمــا 

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

سدا ، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعياريدة، والناألعدادلإلجابة عن  سا الس ال استخرجت 

س مسددالرياديددة الصددغيرة الممولددة مددن قتددل التنددك اإلتعثددر المشدداريع الالترويجيددة وراي سددباا لألالمئويدة 

 (. 9.4، وسلك كما  و واا  لس الجدول ) ميةوالوكالة السويدية للتنمية مرتبة حسا األ

سـباب أللاألعداد  والمتوسطات الحسابية  والنحرافـات المعياريـة  والنسـب المئويـة  (9.4جدول )

الـــة ي والوكســـالمة الممولـــة مـــن قبـــل البنـــك اإلتعثـــر المشـــاريع الرياديـــة الصـــغير الترويجيـــة وراء 

 هميةمرتبة حسب األ السويدية للتنمية في أبعاد الدراسة

المتوسط  العدد أسباب التعثر الترويجية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي)%(

 73.6 1.21 3.68 38 للترويج كالية ميزانية تخصيص عدم
 72.6 1.30 3.63 38 المشروع لكرة لترويج خطة رياا
 68.4 1.51 3.42 38 الزبون  ثقة تفقد اإلعالن مادة جودة تدنس
 66.4 1.18 3.32 38 اإلل ترونية الترويج توسائل المعرلة رياا
 64.2 1.52 3.21 38 الزبائن هقبال من تقلل اإلعالن عبارات اختيار اعا

 63.6 1.18 3.18 38 المقروية الترويج توسائل اال تمام قلة
 العائددات زيدادة علدى اإلعدالن تصدميم شدكل يد ثر ال

 63.2 1.48 3.16 38 للمشروع

 55.2 1.30 2.76 38 لعال رير السعر خف  خالل من الترويج
 49.4 1.33 2.47 38 لعال رير االجتماعية العالقات خالل من الترويج
 47.8 1.49 2.39 38 لعال رير الخدمات تنويع خالل من الترويج
 46.8 1.27 2.34 38 لعال رير العبادات دور تواجد أما ن لس الترويج
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 لتعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرةرويجيددة ( األسددباا الت9.4توادد  المعطيددات الددواردة لددس الجدددول )

، يدة مس والوكالدة السدويدية للتنميدة لدس أبعداد الدراسدة مرتبدة حسدا األسدالمالممولة من قتل التندك اإل

  ع.المشرو  لكرة لترويج خطة ريااو للترويج،  كالية ميزانية تخصيص عدموقد جاي لس مقدمتها: 

لدددددم  االسدددددتبانة( مدددددن هجابدددددات المبحدددددوثين مدددددن خدددددالل 73.6( نالحدددددي أن )9.4بدددددالرجوع للجددددددول )

نجد أن هس هجابات المبحوثين من خالل المقابالت  يظهر سلك لس، و للترويج كالية ميزانية يخصصوا

 ،ةديخصصوا ميزانية للترويج على اعتبار انه خسارة و در للمال بدال لائدلم  هنهم%( منهم قالوا 90)

( ممدددن تمدددت مقدددابالتهم أنهدددم لدددم يخصصدددوا ميزانيدددة للتدددرويج، والجددددول 90%ويعدددزز سلدددك هجابدددة )

 ( يوا  سلك.5.4) (، والتمثيل التيانس10.4)

 اهتمام المستفيدين بتخصيص ميزانية للترويج (10.4الجدول )

 لعينةوحجم ا سلوباأل
 كافية ميزانية تخصيص عدم

 للترويج
نسبة من أشار أنه 

 خصص
من أشار لعدم 

 تخصيصه
 %73.6 % 26.4 من خالل االستتيان (38ال مس )
 %90.0 % 10.0 من خالل المقابالت (42النوعس )

 

 ( هلى مدت ا تمام المستفيدين تتخصيص ميزانية للترويج.10.4يشير الجدول )

من قتدل المنتفعدين لدس تخصديص  اال تمام( يظهر مدت عدم 10.8الجدول )من خالل النظر هلى و 

علدى  أي ميزانية للترويج، حيا يعتتر ا ال ثير من المسدتفيدين أنهدا  ددر للمدال بدال لائددة، و دسا يددل

 عدم الوعس ال الس حول الترويج بالنسبة لهم، ويعدزو الباحدا سلدك هلدى ادعا لدس التدرامج التدريتيدة

 امج.والتس التد أن تعزز  سا القيمة لس نفوس المستفيدين قتل أن ينتفعوا من الترن التس ُقدمت لهم

 ( يتين سلك:5.4والتمثيل التيانس )
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 مدى اهتمام المستفيدين في تخصيص ميزانية للترويج( والذي يشير 5.4الشكل )

 ثيدر منهدا، حيدا حا هلى اعا الترويج لس المشاريع الريادية الصغيرة الستا لدس تعثدر الايرت الب

 سا المشداريع علدى وسدائل بسديطة،  دم يعتقددون أنهدا تد دي الغدر   أصحاايعزو سلك هلى اعتماد 

تنشدددر لكدددرتهم، لدددس التدايدددة يحققدددون متيعدددات جيددددة، حيدددا تشدددهد مشددداريعهم اإلقبدددال  وأنهددداالمطلدددوا 

ع، وبالتدددالس الجيدددد، ول دددن بعدددد لتدددرة يصدددل المجتمدددع المسدددتهلك لمنتجددداتهم وخددددماتهم هلدددى حالدددة هشدددبا

و ددسا لحظددة  امددة يرا ددا الباحددا والتددس يتراجددع الطلددا علددى خدددماتهم ومنتجدداتهم لتاددعا هيددراداتهم، 

 تشكل تداية التعثر.

المشدداريع ال يتقتلددون لكددرة التددرويج المدددلوع الددثمن، حيددا  أصددحااويعددزو الباحددا المشددكلة هلددى أن 

( نسدددبة مدددن يخصدددص ميزانيدددة 10.4يعتقدددون أنددده  ددددر للمدددال بدددال لائددددة، و دددسا ظهدددر لدددس الجددددول )

المشاريع هلدى عمدل تشدتيك تدين المشداريع المختلفدة والتدرويج  أصحااللترويج، كسلك يفتقد كثير من 

لهددا مددن خددالل مهرجددان، أو مددن خددالل وسدديلة هعددالم، وجددسا األنظددار هلدديهم وبالتددالس انتبدداا المجتمددع 

 ،)الشدي  وآخدرين دراسدة، و (Sandaran, 2002)يتفك سلك مدع نتيجدة الدراسدة السدابقة  حيالهم، 
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 يد ثر والدسي الصغيرة المشروعات تين العالقات من شبكةهلى ارورة عمل  واأشار  والسين (2009

 النددوات حادور خدالل مدن كتيدرة عالقدات شدبكة تشدكيل وادرورة هدا،نجاح لدس مباشدر ريدر بشدكل

، و دسا تددورا يعدزز صددقايواأل األقدارا مدع والمناقشدات الخارجيدة التجاريدة المعدار  لدس والمشداركة

 من وجه نظر الباحا قوة المشاريع ويقلل من تعثر ا. 

المشدداريع  أصدحاا(، يشدير الباحددا أن المسدتفيدين مددن الترندامج و ددم 10.4وبدالرجوع هلدى الجدددول )

( ممددن تمددت 72.6%الرياديددة الصددغيرة لددم يهتمددوا لددس واددع خطددة للتددرويج، حيددا أ ددد علددى سلددك )

 سددتبانة، ويعددزو الباحددا سلددك هلددى أن القددائمين علددى التمويددل لفكددرة المشدداريعمقدداتلتهم مددن خددالل اال

مددن خددالل  ،الرياديددة الصددغيرة لددم يهتمددوا تواددع خطددط وبددرامج تدددعم وتعددزز مددن قيمددة  ددسا المشدداريع

هم والتسددويك والتددرويج لمثددل  ددسا المشدداريع، وتعزيددز الددوعس لدددي دارةتقددديم دورات مكثفددة لددس مجددال اإل

 ة.حول  سا المسأل

لس ختام  سا المطلا يشير الباحا هلى أن اعا الترويج كان له أثر وااد  علدى تعثدر المشداريع 

انعكددس سلددك بشددكل واادد  مددن خددالل قددد و   ددسا المشدداريع، أصددحااوكددسلك علددى  الرياديددة الصددغيرة،

ع ورأي األرلتيددة أن المشدداري ،المشدداريع التددس تمددت دراسددتها لددس الدراسددة التراجددع ال تيددر لددس متيعددات

جدددد مددن خددارج منطقددة عمددل  وأن أسدداليا التددرويج المتبعددة ال تجلددا زبددائن ريددر ُمجديددة اقتصدداديًا،

 دسا المشداريع، خددمات ومنتجدات وبادائع شدباع مدن مدن اإلوصدلوا لحالدة قدد الزبدائن أن و المشروع، 

بدالقول" كنددت مفكدر أعمددل كددروت  ةتعثددر مويعدزز سلددك بمداخلدة مددن مقاتلدة شددفاي و دس صدداحبة مكتبدة 

" مرات كنت أعمل ترويج بدس (، عزز سلك قول هيمان 2017اية ول ن تراجعت" )شفاي، ت.م، ودع

"،)مقاتلددددددة، وشددددددبكة المعارف صددددددفحة الفدددددديسوالتددددددرويج كددددددان ُمقتصددددددر علددددددى ، ول ددددددن لدددددديس كثيددددددراً 

 (.2017،هيمان،س.م



122 
 

لددة توسددائل التددرويج هلددى أمددرين، األول يتمثددل بق اال تمددامالباحددا قلدده  ولددس خالصددة  ددسا القسددم يعددز 

 دسا المشدداريع لدددور التدرويج لددس تسددويك منتجاتهدا وخدددماتها وسددلعها، وبالتددالس  أصددحااالدوعس لدددت 

نتحددددا عدددن مشددداريع بسددديطة  أننددداأنددده خسدددارة، األمدددر الثدددانس  اعتبددداربدددالترويج علدددى  اال تمدددامقلدددة 

 ورأسمالها قليل ال يمكن لها تخصيص ميزانيات تحقك ترويج لعال مقارنة بالمشاريع ال تيرة.
 

 سسادالسؤال ال 6.2.4
ــا  ــة وراء ســباب األم ــك اإلالمالي ي مســالتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البن

 والوكالة السويدية للتنمية؟  
سدا ، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعياريدة، والناألعدادلإلجابة عن  سا الس ال استخرجت 

س سدددالمعثدددر المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة الممولدددة مدددن قتدددل التندددك اإلتالماليدددة وراي سدددباا لألالمئويدددة 

 (. 11.4، وسلك كما  و واا  لس الجدول ) ميةوالوكالة السويدية للتنمية مرتبة حسا األ

ألسباب لاألعداد  والمتوسطات الحسابية  والنحرافات المعيارية  والنسب المئوية  (11.4جدول )
ة ة السـويديي والوكالـسـالمالريادية الصغيرة الممولة من قبل البنـك اإلتعثر المشاريع المالية وراء 

 هميةمرتبة حسب األ للتنمية في أبعاد الدراسة

المتوسط  العدد أسباب التعثر المالية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 )%(النسبي

 85.2 1.00 4.26 38 للمشروع المقدم التمويل قيمة انخفا 
 83.6 1.06 4.18 38 للزبائن األجل التيع لس اإللرا 

 82.2 1.22 4.11 38 عليهم المستحقة الديون  تتسديد الزبائن التزام قلة
 78.4 1.07 3.92 38 المشروع لتطوير مالية خطة وجود رياا
 74.8 1.46 3.74 38 للمشروع التأسيسية الت اليا لس اإللرا 
 73.6 1.52 3.68 38 بالمشروع خاصة مالية سمة وجود رياا
 73.2 1.49 3.66 38 المشروع لموجودات السنوي  بالجرد  اال تمام عدم
 71.6 1.46 3.58 38 المشروع لس المالية العمليات كالة تتسجيل  اال تمام عدم
 69.4 1.42 3.47 38 الحك لحفي كوسيلة ال متياالت استخدام رياا
 64.2 1.45 3.21 38 تعصيةالمس الديون  لتحصيل القانونية للطرن  اللجوي من الخوف
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لتعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة ماليددة ( األسددباا ال11.4توادد  المعطيددات الددواردة لددس الجدددول )

، يدة مس والوكالدة السدويدية للتنميدة لدس أبعداد الدراسدة مرتبدة حسدا األسدالمالممولة من قتل التندك اإل

  ن.ائللزب األجل التيع لس اإللرا تالا وع، للمشر  المقدم التمويل قيمة وقد جاي لس مقدمتها: انخفا 

مقدددم حددول قيمددة التمويددل الُ  االسددتبانةإلجابددات المبحددوثين مددن  (11.4لجدددول )لمددن خددالل الرجددوع 

مدددن المبحدددوثين مدددن خدددالل االسدددتبانة أشددداروا هلدددى عددددم كفايدددة قيمدددة ( 85.2%أن ) ، نالحددديوكفايتددده

حدددوثين بالمقدددابالت أشددداروا هلدددى عددددم كفايدددة ( مدددن المب75%التمويدددل المقددددم لهدددم، ويعدددزز سلدددك أن )

ة و ددو مدددا يتفددك مددع نتدددائج بعدد  الدراسددات السدددابقة التددس تناولتهددا الدراسدددة الحاليددة، لدراسددد التمويددل،

(، حيدددددا أ ددددددت  دددددسا الدراسدددددات لدددددس Fatoki,2014)، (2009 ،، و )الشدددددريا(2010 قددددددومس،)

 ارا عامل لشل وتعثر للمشاريع.نتائجها على عدم كفاية قيمة التمويل المقدم للمشاريع واعتب

ول ن للباحا كان رأي مخالا، حيا أنه يعمل لس المجال التنمدوي، ولدس مجدال المشداريع الصدغيرة 

دوالر أمريكددس ( 5000-7000$) مددا تددين تددراو والحددي أن التمويددل الددسي كددان ُيقدددم لهددسا المشدداريع 

القدائمين علدى  نالختدراي الددولييوأن المتلدا تدم تحديددا مدن خدالل مجموعدة مدن  كمنحة ريدر مسدتردة،

س للتنميددة، علددى اعتبددار أن  ددسا المتلددا يمكددن أن يصددنع مشددروع سددالمالترنددامج وختددراي مددن التنددك اإل

اددعا القدددرات اإلداريددة الماليددة لدددت ال يوجددد لدده عمددل، ويعددزو الباحددا أن  صددغير ألسددرة أو لشدداا

 .جعلهم يعتقدون أن قيمة التمويل رير كاليةمعظم المستفيدين 

 دارة( يشددير الباحددا هلددى دور مهددم لددبع  العوامددل المتعلقددة بدداإل11.4مددن خددالل الرجددوع للجدددول )

 األجل التيع لس اإللرا المالية، عالقة مهمة لس تعثر المشاريع الريادية الصغيرة، ومن  سا العوامل 

لتدس شدكلت عيندة بالغة لس تعثر ال ثير مدن المشداريع وا أ مية، و سا من المشا ل التس تحتل للزبائن

( خدالل 78%، وأن )االستبانةمن المبحوثين من خالل %( 83.6)الدراسة الحالية، ويعزز سلك أن 

المقابالت، أ دوا هلى دور  سا العامل لس تعثر المشداريع الرياديدة الصدغيرة، وأنده يسدا م بشدكل كتيدر 
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أو هنكار ا من قتل الزبدون، الديون عدم االلتزام تتسديد لس تراجع رأسمال المشروع، خاصة لس جالة 

(، والتدس تشدير لدس بعد  نتائجهدا لقلدة وادعا تحصديل Bowen,2009و سا ما يتفك مدع دراسدة )

 الدين أثر لس تعثر المشاريع. 

،  و عامل مهم لس تعثدر المشداريع بالمشروع خاصة مالية سمة وجودكسلك يشير الباحا أن لغياا 

( مدددددن 66%، وأن )ن المبحدددددوثين مدددددن االسدددددتبانة( مدددد73.6)الرياديددددة الصدددددغيرة، حيدددددا عدددددزز سلدددددك 

يدددتم هس المبحدددوثين ممدددن تمدددت مقددداتلتهم، والدددسين أشددداروا لعددددم وجدددود سمدددة ماليدددة خاصدددة بالمشدددروع، 

 جاالحتيداط مدا تدين لدالخاحتياجات شخصية، و التصرف ترأسمال المشروع وعائداته لس اإلنفان على 

 بالتالس يرت بسرعة، والنتيجة مشروع متعثر، و الشخصس والمشروع، وبالتالس تراجع رأسمال المشروع 

أ د و الباحا لدت ال ثير من المستفيدين، ُقدم له، حيا الحي سلك مستفيد عدم كفاية التمويل السي ال

ة قول المستفيدة هيمدان لدس مقاتلد، ويعزز سلك بعلى رياا سمة مالية المبحوثين من خالل المقابالت

"،)مقاتلدددة، أصدددبحنا ريدددر مهتمينوبعدددد سلدددك   الشخصدددس، عدددن  أول مدددرة كندددا نفصدددل مدددال المشدددروع"

 (2017هيمان، أ. م،

ويشير الباحا هلى أن المستفيدين لم يهتموا تتسجيل للعمليات اليومية لس المشداريع )تددوين الدديون، 

( مدن المبحددوثين 73.2%المشدتريات، المتيعدات، المسدحوبات الشخصدية وريدر سلدك(، حيدا أظهدر )

 ،(11.4كما  و لس الجدول ) لمبحوثين بالمقابالت بعدم اال تمام تهسا العملية( ا75%، )باالستبانة

لس بع  نتائجها هلى أن المشاريع الصغيرة  أشارت، والتس (2009 ،)الشريا و سا يتفك مع دراسة

 دارةالماليددة للمشدداريع الصددغيرة، ويظهددر سددوي اإل دارةتعددانس مددن سددوي للتخطدديط المددالس، وبالتددالس اإل

المشدداريع الرياديددة الصددغيرة مددن خددالل قلددة معددرلتهم بحجددم رأسددمال  أصددحاالدددت ال ثيددر مددن الماليددة 

المشروع السي يعملون ليه، ويعزو الباحا سلك هلى عدم ا تمام المستفيدين بعملية مهمة مثدل الجدرد 

( مدن 80%، و)االسدتبانة( من المبحوثين مدن خدالل 73.2) حيا أ د السنوي لموجودات المشروع،
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ي كدد الباحدا علدى سلدك ، و المشدروع لموجدودات السدنوي  بالجردثين بالمقابالت، عدم ا تمامهم المبحو 

ها كدم يتلدا رأسدمالها، ويعدزو الباحدا أصدحاتمن خالل مالحظته للعديدد مدن المشداريع والتدس ال يعلدم 

يددرك صداحا المشدروع  أنأن تعثر المشروع يتدأ من خالل تراجدع لحجدم رأسدمال العامدل ليده، دون 

 سا الخطر، حيا يرصدا لس مرحلة يكون ليها المشروع قد وصل هلى حالة الفشل.له

ر من أخيرًا لس  سا القسم يرت الباحا أن ثقالة المجتمع والمستفيدين كان لها دور مهم لس تعثر كثي

ها أن اسدددتخدام بعددد  األدوات القانونيدددة لحمايدددة المشدددروع والمحالظدددة أصدددحاتالمشدداريع، والتدددس يدددرت 

( من المبحوثين من خالل االسدتبانة 69.4%)اله خاصة ليما يخص الديون، حيا أشار على رأسم

أي وثدددائك قانونيدددة )كمتيددداالت(  مدددن خدددالل المقدددابالت، لعددددم اسدددتخدامهم ( مدددن المسدددتفيدين95%)و

، ويتددرر المسددتفيدين لاددمان الحددك، باسددتثناي عدددد قليددل مددنهم وكانددت مشدداريعهم خدماتيددة اسددتخدمو ا

 المجتمدع، وتخلدك المشدا ل ألدرادتفكيك التالحم تين الباحا أن  سا الوسائل تسا م سلك بحسا رأي 

تدين ألدرادا والعدداوة، حيدا لادل العديدد مددنهم أن يخسدر مالده علدى أن ال يدس ا هلدى محكمدة، حيددا 

 التدددأثير علدددىلدددس  االجتماعيدددة(، هلدددى مسدددا مة العوامدددل MULUGETA, 2010دراسدددة ) أشدددارت

 المشاريع.

 اهتمام المستفيدين بتسجيل العمليات المختلفة في المشروع (12.4الجدول )

 نسبة من لم أهتم نسبة من أهتم بتسجيل العمليات الهتمام عدم وحجم العينة سلوباأل
 %73.2 % 26.8 من خالل االستتيان ( 38ال مس ) 

 %75.0 % 25.0 من خالل المقابالت (42النوعس ) 

 
 لدددددس المشدددددروع المختلفدددددة ام المسدددددتفيدين تتسدددددجيل العمليدددددات( هلدددددى مددددددت ا تمددددد9.4يشدددددير الجددددددول )

 .)المشتريات والمتيعات(
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المسدددتفيدين بعمليدددات التسدددجيل التدددس  ا تمدددام( يواددد  مددددت 12.8مدددن خدددالل النظدددر هلدددى الجددددول )

تخددص المشددروع مددن حيددا الددديون، المشددتريات، المبددالا المسددتلفة مددن المشددروع وريددر سلددك، والتمثيددل 

  :(6.4) التيانس

 
 مدى اهتمام المستفيدين بتسجيل العمليات في المشروع( والذي يشير 5.4الشكل )

 

 .( هلى مدت ا تمام المستفيدين تتسجيل العمليات لس المشروع6.4يشير التمثيل التيانس )
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          الفصل الخامس

 ملخص النتائج والستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 1.5

 دالها،وأ ددمددع األخددس بعددين االعتبددار أسددئلة الّدراسددة  واسددتنتاجاتهايعددالج الفصددل الحددالس نتددائج الّدراسددة 

تحليددل نتددائج الّدراسددة ومقارنتهددا بالدراسددات السددابقة هن وجدددت وبلددورة بعدد  التوصدديات هلددى  هاددالة

 لنتائج الدراسة. استناداً 

 ملخص نتائج الّدراسة ومناقشتها 2.5

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةملخص  1.2.5

 نتائج سؤال الدراسة األول: 1.1.2.5

ي والوكالـة سـالمما أسباب تعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة مـن قبـل البنـك اإل

 السويدية للتنمية؟

رة أسباا تعثر المشداريع الرياديدة الصدغيلس الفصل الرابع يعزو الباحا  (1.4الجدول )بالرجوع هلى 

الدولية، هلى عومل تفاوتت درجدة والوكالة السويدية للتنمية  للتنمية، سسالمالممولة من قتل التنك اإل

  ميدة، وتمثلت لس األسدباا الماليدة والتدس احتلدت المرتبدة األولدى مدن حيدا األ ميةتأثير ا حسا األ
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لباحا لس ريداا وجدود تعانس المشاريع والتس تناولتها الدراسة من مشا ل مالية تمثلت بحسا رأي ا

 تمدددام تتسدددجيل سمددة ماليدددة خاصدددة بالمشدددروع، الددددين والتيدددع اآلجدددل تددددون تحديدددد سدددقا لددده، عددددم اال

ثر   عتبددار الددبع  أن الوثددائك القانونيددة مثددل ال متيدداالت مرلوادده ألنهددا تددا العمليددات لددس المشددروع و 

لية هلى اعا القدرات حسا رأي المستفيدين، ويعزو الباحا المشا ل الما االجتماعسعلى النسيج 

 المالية لدت المستفيدين. اإلدارية

ثلدت لدس  دسا الدراسدة، حيدا تم  ميدةتخست المرتبة الثانية من حيا األادارية والتس أما األسباا اإل 

ن هلدددى و األسدددباا اإلداريدددة حيدددا قلدددة المتابعدددة مدددن قتدددل الجهدددات المنفدددسة للمشدددروع، ويفتقدددر المسدددتفيد

والتس تهددد مشداريعهم، حيدا يددل سلدك علدى ادعا السدمة الرياديدة لددت  المختلفة التحدياتمواجهة 

 المشاريع، وتأثرت المشداريع بالمنالسدة الشدديدة مدن قتدل المشداريع األخدرت، حيدا ال أصحاارالتية 

 بالنسدددبة أ ميدددةالمخدددزون كاندددت األقدددل  هدارةسدددتراتيجيات لموجهدددة المنالسدددة، أمدددا ايمتلدددك المسدددتفيدين 

 ليمدداهددا الباحددا أنهددا سات قيمددة عاليددة لددس تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة، للدراسددة ول ددن يددرت لي

يتعلك بالتخطيط لقط عانت المشاريع الريادية الصغيرة من مشكلة عدم وجود خطة واادحة لعملهدا، 

 وأن الخطط التس كانت ُمعدة لل ثير من المشاريع كانت و مية ال تدرس السون بشكل حقيقس، وأنهدا

 ستفادة.لحصول على التمويل امن المتطلبات التس واعها الترنامج لالكانت كخطوة ل
 

 :نتائج سؤال الدراسة الثاني 2.1.2.5

ــة وراء ســباب األمــا  ــك اإلاإلداري ــل البن ــة مــن قب ــة الصــغيرة الممول ــر المشــاريع الريادي ي ســالمتعث

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

األسباا اإلدارية التس تسا م لدس تعثدر المشداريع  (، نالحي أن تعدد2.4من خالل الجدول الساتك )

من حيا دور ا لس تعثر المشروع لس الدراسدة  أ ميةالريادية الصغيرة، والمرتبة من األ م هلى األقل 
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دور مهم لدس  للفكرة الممولة الجهة قتل من الخارجية المتابعة غيااالحالية، حيا يفسر الباحا أن ل

تددولرت المتابعدة مدن قتددل بعد  الم سسدات لهددس لدم تسدا م تتقددديم  تسدريع تعثدر المشددروع، ولدس حدال

هرشدددادات ُتجندددا مشددداريعهم التعثدددر، حيدددا يفسدددر الباحدددا سلدددك لادددعا الختدددرة لددددت القدددائمين علدددى 

وكسلك رياا وجدود أدوات ترصدد وتحلدل المشدروع تهددف ال شدا عدن التعثدر المبكدر ليده،  ،المتابعة

، جميعهدددا عوامدددل تسدددا م بصدددورة مباشدددرة لدددس تعثدددر شددداريعالمنالسدددة الشدددديدة التدددس تتعدددر  لهدددا المو 

 .الرابع المشروع، كما يشير الباحا هلى سلك خالل الفصل

لددس  أشددارتوالتددس  (Mulugeta, 2010، لدراسددة )مددع نتددائج بعدد  الدراسددات السددابقةو ددسا يتفددك  

ودراسددة  خددرت،بعدد  نتائجهددا هلددى هداي المشدداريع الصددغيرة يتددأثر المنالسددة الشددديدة مددن المشدداريع األ

(Fatoki, 2014 والتدس )الختدرة وجدود هلدى نفدس السدتا، وعدزت الفشدل للمشداريع هلدى عددم أشدارت 

 (، ويشير الباحا هلى دور السدمات2015)المشهراوي والرمالوي،اإلدارية، ول ن تشير دراسة سابقة 

سدددتراتيجيات القياديدددة والرياديدددة لددددت مالدددك المشدددروع لدددس تقليدددل شددددة المنالسدددة، مدددن خدددالل وادددع اال

ى هلد أشدارت(، والتدس 2015المالئمة لسلك، و و ما يتفك مع الدراسة السابقة )المشدهراوي والدرمالوي،

دراسدددة يتفدددك سلدددك مدددع  المشددداريع يسدددتا لشدددلها، وكدددسلك أصدددحااأن ادددعا السدددمات القياديدددة لددددت 

 اددرورة تمتددع الشددخص(، والددسين أشدداروا هلددى   Nkonoki،2010، ودراسددة )(2006، السددكارنة)

 هدارةالمالدددك للمشدددروع بصدددفات وخصدددائص وقددددرات ومهدددارات معيندددة حتدددى تمكنددده مدددن القددددرة علدددى 

مددن العوامددل التددس تسدداعد علددى نجددا  أو لشددل  مناسددبة مددلع خطددة وجددود، وريدداا المشددروع الريددادي

 (2007المشددروع الصددغير، وكددسلك تتفددك نتددائج الدراسددة الحاليددة مددع نتددائج الدراسددة السددابقة )كنجددو، 

 المشاريع تستا تعثر ا. وتنظيم هدارة أسلواصعوبات لس صت أن وجود والتس خل

داريددة التددس تسددتا تعثددر المشدداريع الرياديددة الصددغيرة، تتدددأ مددن حيددا يسددتنتج الباحددا أن العوامددل اإل

 مددال المتابعددة لهددسا المشدداريع مددن قتددل الم سسددات المنفددسة والتددس تفسددر السددتا لقلددة تددولر ميزانيددات ه 
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هلدى ادعا مهدارات بعد  القدائمين علدى المتابعدة مدن  سلدك ويعزو الباحدا ة،مخصصة لهسا العملي

ها، ويرت الباحا أن اعا قدرة أصحاتخالل عدم مقدرتهم على رصد التعثر لس المشاريع وتوجيه 

المسددتفيدين علددى الت يددا ومواجهددة التحددديات المختلفددة كددان لدده دور  ددام لددس تعثددر مشدداريعهم والددسي 

المشدداريع، كددسلك المنالسددة الشددديدة والتددس تتعددر   صددحااأل اإلداريددةهددارات يفسدرا الباحددا تتدددنس الم

لهددا المشدداريع بحاجددة هلددى شخصددية رياديددة تسددتطيع واددع خطددة مواجهددة للحفددا  علددى المشددروع مددن 

المخزون يرت ليها الباحا أنها مدن العوامدل المهمدة التدس سدا مت لدس  هدارةخطر التعثر، أما عامل 

صددددالحيتها، وتجميددددد المشددددروع لددددس  النتهددددايالصددددغيرة، حيددددا تلددددا السددددلع  تعثددددر المشدددداريع الرياديددددة

 المخزون يفقد المشروع السيولة النقدية ويحقك له مخاسر.

 
 نتائج سؤال الدراسة الثال : 3.1.2.5

ي سـالمتعثـر المشـاريع الرياديـة الصـغيرة الممولـة مـن قبـل البنـك اإلالتخطيطيـة وراء سـباب األما 

 تنمية؟  والوكالة السويدية لل

( والسي يشدير هلدى بعد  العوامدل سات العالقدة بدالتخطيط والتدس تسدا م لدس 5.4من خالل الجدول )

الباحددا يشددير عدددة عوامددل سددا مت لددس تعثددر المشدداريع الرياديددة المشدداريع الرياديددة الصددغيرة، و تعثددر 

واد  تلدوليدة، حيدا س للتنميدة، والوكالدة السدويدية للتنميدة اسدالمالصغيرة، المُمولة من قتل التنك اإل

 قتدل السدون  تال اليدة حدول احتياجدا المعرلدةالمشداريع لدم يكدن لدديهم  أصدحااللباحدا أن معظدم 

ى أن الخطدة لدلفكرتهم، حيا أن الدراسة كانت شدكلية مدن وجهدة نظدر الباحدا ويعدزو سلدك ه  متنفيس

 2010 ددس مددن متطلبددات الحصددول علددى تمويددل و ددس مددن شددرو  المددان ، و ددسا يتفددك مددع دراسددة )

,Nkonoki والدسي أشدار هلددى العوامدل التدس مددن نجدا  المشدداريع عددم وجدود خطددة، وكدسلك أشددارت ،)

 بالخطة ودراسة الجدوت. اال تمام، لس دراستها قلة (2009)الشريا، 
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 المستفيد لمكان تنفيس الفكرة، حيا يفسر الباحا اختياريفسر الباحا سوي التخطيط من خالل سوي 

لموقددع تنفيددس الفكددرة خاصددة للمشدداريع  سيالسدد سلددك لالختيددارمشدداريع يعددزت أن سددتا تعثددر عشددرات ال

 2010)سات الطدددددددابع التجددددددداري، وبعددددددد  المشددددددداريع الخدميدددددددة، و دددددددسا تددددددددورا يتفدددددددك مدددددددع دراسدددددددة 

,MULUGETAالعمدددل أمدددا ن وجدددود (، والتدددس أشدددارت هلدددى تدددأثر أداي المشددداريع بسدددتا سلدددك لعددددم 

 الخاصة.

شدكل التخطديط لهدا باريع التدس تناولتهدا الدراسدة الحاليدة لدم يدتم وبسلك يسدتنتج الباحدا أن معظدم المشد

 دددسا المشددداريع كاندددت أقدددرا هلدددى الطدددابع اإلرددداثس منددده هلدددى الطدددابع  أنتفيدين، جيدددد مدددن قتدددل المسددد

ج سلك تتفدددك  دددسا النتيجدددة مدددع بعددد  نتدددائها التقدددروا للسدددمة الرياديدددة وبدددأصدددحاترالتيدددة الريدددادي، وأن 

 لتها الدراسة الحالية امن هطار ا النظري.الدراسات السابقة والتس تناو 

 
 :نتائج سؤال الدراسة الرابع 4.1.2.5

ي ســالمتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البنــك اإلالتســويقية وراء ســباب األمــا 

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

مولدة مددن ياديدة الصدغيرة المُ المشداريع الر (، يشدير الباحددا هلدى أن 6.4بدالرجوع هلدى الجددول السداتك )

 االقتصددادية باألوادداع تتددأثر الدوليددة، والوكالددة السددويدية للتنميددة للتنميددة،  سسددالمقتددل التنددك اإل

و دسا يتفدك  ، و س من عوامل التيئة الخارجية والتس ال يملك المسدتفيد القددرة علدى التغيدر ليهداالحالية

التيئدة المحيطدة تتدأثير  والمتعلقدة ت الخارجيةهلى دور التحديا أشار( والسي 2007مع دراسة )كنجو،

، ول ددن الريدددادي يسدددتطيع حسدددا رأي الباحدددا الت يدددا لدددس التعثدددر بالمشددروع كاألواددداع االقتصدددادية

سدتراتيجية مالئمدة للعامدل، و دسا مدا يفتقدر هليده معظدم القدائمين علدى امعها، مدن خدالل وادع خطدة و 

ة نظددر الباحددا، و ددسا مددا يتفددك مددع بعدد  نتددائج المشدداريع الصددغيرة التددس تناولتهددا الدراسددة مددن وجهدد



132 
 

 لددت القياديدة السدمات ادعا( والتدس أشدارت هلدى 2015ي والمشدهراوي، )الدرمالو الدراسدة السدابقة 

 .لشلهايستا  المشروعات أصحاا

رة، المشداريع المتعثد أصدحااكسلك يستنتج الباحا أن رالتية المستفيدين من الترنامج والسين يمثلون 

تم ارة التسددعير للخدددمات والسددلع التددس تقدددمها مشدداريعهم، وأن سياسددة التسددعير لددديهم تددال يمتل ددون مهدد

بطريقددة عشددوائية تقليديددة دون أسددس علميددة، والنتيجددة خسددارة المشددروع، حيددا الددبع  مددنهم واددع 

أسدددعارًا ظندددًا منددده أنهدددا منالسدددة ألسدددعار المنالسدددين لددده ول دددن دلدددع الدددثمن مدددن خدددالل الخسدددارة وتعثدددر 

لتددالس لددم يمتلددك معظددم المسددتفيدين القدددرة علددى واددع سددعر عددادل ومنصددا لهددم  مددن المشددروع، وبا

(، والتس Bowen,2009ناحية، وللمستهلك من ناحية أخرت، و و ما يتفك مع بع  نتائج دراسة )

أظهرت أن المشاريع الصدغيرة والمتوسدطة تصدطدم بالعديدد مدن التحدديات والتدس يمكدن التغلدا عليهدا 

 عادل.من خالل التسعير ال

الوكالة س للتنمية، و سالميستنتج الباحا أن المشاريع الريادية الصغيرة والتس ُمولت من قتل التنك اإل

ك حيدا يسدا م سلدالسويدية للتنمية الدولية، تعدانس مدن المنالسدة الشدديدة مدن قتدل المشداريع األخدرت، 

 بعد  الدراسدات مدع نتدائج المشدروعات، و دو مدا يتفدك ا، وبالتالس تعثدر ل ثيدر مدنلس تراجع هيراداته

المنالسددة  والددسين أشدداروا لدددور( MULUGETA, 2010) ودراسددة (،Fatoki, 2014السددابقة )

الشدددديدة لدددس لشدددل المشددداريع، ويفسدددر الباحدددا سلدددك بادددعا القددددرة لددددت المسدددتفيدين علدددى مواجهدددة 

شدداريعهم، داريددة واددعا التخطدديط، وريدداا السددمة الرياديددة عددن ملتقددار م للمهددارات اإلالمنالسددين ال

لخطدر لويعزز سلك أن الغالتية العظمى من المستفيدين كانوا يعلمدوا منالسديهم جيددًا، وكدانوا ُمددركين 

الددسي يحدددن تهددم، ول ددن لددم ياددعوا أي خطددة للمواجدده، ويعددزو الباحددا سلددك أياددًا لاددعا التددرامج 

 التدريتية التس تم تأ يل المنتفعين من خاللها، قتل حصولهم على التمويل.
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 خامسنتائج سؤال الدراسة ال 5.1.2.5

ي ســالمتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البنــك اإلالترويجيــة وراء ســباب األمــا 

 والوكالة السويدية للتنمية؟  

ك ( يسددتنتج الباحددا أن المشدداريع الرياديددة الصددغيرة والتددس ُمولددت مددن قتددل التندد8.4بددالرجوع للجدددول )

أن  لوكالددة السددويدية للتنميددة الدوليددة، تعددانس مددن مشددا ل تتعلددك بددالترويج، حيدداس للتنميددة، واسددالماإل

 أصددحااالهامددة مددن المددزيج التسددويقس كانددت وااددحة لدددت معظددم  االسددتراتيجية تمددام تهددسا عدددم اال

 مدن خدالل عددم تخصديص ،بدالترويج تمدام عددم اال يفسدرالمشاريع السين تناولتهم الدراسة الحاليدة، و 

 سلددك باندده خسددارة و دددر يتددررون ج مددن قتددل الغالتيددة العظمددى مددن المسددتفيدين، والددسين ميزانيددة للتددروي

طددرن بسدديطة لددس التددرويج ت دداد ال ت فددس  اتبعددواالمشدداريع  أصددحاا، وأن ال ثيددر مددن ةللمددال بددال لائددد

مدن  اإلشدباعلنشر لكرة مشروعة لمحيط أوسع من المجتمع السي يسدكن ليده والدسي وصدل هلدى حالدة 

 االجتمددداعسعلدددى وسدددائل هل ترونيدددة مثدددل صدددفحات التواصدددل  اعتمددددع  بس لديددده، والدددالمشددداريع التددد

 )الفيس توك(.

عتمددد علددى شددبكة العالقددات االجتماعيددة كوسدديلة لنشددر لكددرة المشددروع، والددبع  ا بعدد  المسددتفيدين 

مددنهم حددداول مددن خدددالل التدددرويج الشددفوي المتناقدددل تددين النددداس، ول دددن لددم تحقدددك نتددائج مثدددل التدددرويج 

سدتخدمو ا لاعليتهدا لددت مشداريع أخدرت مشداتهة و دو االثمن، علمًا أن لبع  الوسدائل التدس  المدلوع

 (2009 ،)الشدي  وآخدرين دراسدة، و (Sandaran, 2002)ما أشارت هليه بعد  الدراسدات السدابقة 

 ريدر بشدكل يد ثر والدسي الصدغيرة المشدروعات تين العالقات من شبكةأشاروا لارورة عمل والسين 

 لدس والمشداركة الندوات حاور خالل من كتيرة عالقات شبكة تشكيل وارورة ها،جاحن لس مباشر

، و دسا تددورا يعدزز مدن وجده نظدر واألصددقاي األقدارا مدع والمناقشدات الخارجيدة التجاريدة المعدار 
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الباحا قوة المشاريع ويقلل من تعثر ا، ول ن يرت الباحا أن نتيجته الحالية ال تتفدك بقدوة مدع نتدائج 

 سات السابقة التس أشار هليها.الدرا

 يتوصل الباحا هلى أن المستفيدين لم يهتموا توسائل الترويج وسلك لستتين:

 دسا المشداريع لددور التدرويج لدس تسدويك منتجاتهدا وخددماتها  أصدحاايتمثل بقلة الوعس لددت  األول:

 .اعتبار أنه خسارة للمالبالترويج على  اال تماموسلعها، وبالتالس قلة 

ــ  ننددا نتحدددا عددن مشدداريع بسدديطة ورأسددمالها قليددل ال يمكددن لهددا تخصدديص ميزانيددات تحقددك أ اني:الث

 ترويج لعال مقارنة بالمشاريع ال تيرة.

 

 :سادسنتائج سؤال الدراسة ال 6.1.2.5

ــا  ــة وراء ســباب األم ــك اإلالمالي ي مســالتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البن

 لتنمية؟  والوكالة السويدية ل

( يسددتنتج الباحددا أن المشدداريع الرياديددة الصددغيرة والتددس ُمولددت مددن قتددل التنددك 8.4بددالرجوع للجدددول )

س للتنميددة، والوكالددة السددويدية للتنميددة الدوليددة، تعددانس مددن مشددا ل تتعلددك بالتمويددل مددن حيددا سددالماإل

، وأن المتلدا تدم تحديددا اً عدم كفايته، والسي يرت الباحا ومن خالل المالحظة أن التمويدل كدان كاليد

الماليدة لددت  دارةمن قتل لريك من الختراي الددوليين وبالتعداون مدع جهدات حكوميدة، ول دن ادعا اإل

، ويفسدر الباحدا سلدك مدن خدالل ريداا اً المشاريع جعلهم يعتقددون أن التمويدل لدم يكدن كاليد أصحاا

لرياديدة الصدغيرة، حيدا يدتم ،  دو عامدل مهدم لدس تعثدر المشداريع ابالمشدروع خاصدة ماليدة سمدة وجود

 جالتصرف ترأسمال المشروع وعائداته لس اإلنفان على احتياجات شخصية، والخلدط مدا تدين االحتيدا

دون تحديدد سدقا، و دسا  للزبدائن م جل الددلع )الددين(ال التيع لس اإللرا الشخصس والمشروع، كسلك 

يع، و دددسا مدددا يتفدددك مدددع دراسدددة بالغدددة لدددس تعثدددر ال ثيدددر مدددن المشدددار  أ ميدددةمدددن المشدددا ل التدددس تحتدددل 
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(Bowen,2009 والتدددس تشدددير لدددس بعددد  نتائجهدددا لقلدددة وادددعا تحصددديل الددددين أثدددر لدددس تعثدددر ،)

 المشاريع.

، المسددتفيدين تتسددجيل للعمليددات اليوميددة لددس المشدداريع )تدددوين الددديون، المشددتريات ا تمددامكددسلك عدددم 

ع المشدروع حسدا رأي الباحدا المتيعات، المسحوبات الشخصية وريدر سلدك(، كدان لده دور لدس تراجد

س عن السيولة النقدية لديه، رأسمال المشروع التبق ل صاحا المشروع ال يعلم بشكل كاف  والسي يجع

أن المسددتفيدين لددم يهتمددوا هلددى كددم، كددم للمشددروع أمددوال وكددم عليدده، وريددر سلددك، كددسلك يشددير الباحددا 

ع مأسمال المشروع لديهم، و سا يتفك بالجرد السنوي لموجودات المشروع، و سا يعنس ال يعلمون كم ر 

لدس بعدد  نتائجهددا هلدى أن المشدداريع الصدغيرة تعددانس مددن  أشددارت، والتدس (2009 ،دراسدة  )الشددريا

 .سوي للتخطيط المالس

قتددل المسددتفيدين بال متيدداالت، ويعددزو الباحددا سلددك هلددى أن عدددم ا تمددام مددن وجددود يسددتنتج الباحددا 

 وتفكيدك التدرابط تدين النداس لدس المجتمدعوالعدداوة، لة لخلدك المشداريع ُيدرون ليهدا وسدي أصحاامعظم 

دراسدددة  وأشددارتيدددس ا هلددى محكمددة،  أن الحيددا لاددل العديددد مدددنهم أن يخسددر مالدده علددى الواحددد، 

(MULUGETA, 2010هلى مسا مة العوامل االجتماعية لس التأثير على المشاريع ،). 

 تناولهددا لددس دراسددته تعددانس مددن مشددا ل ماليددةيسددتنج الباحددا أن المشدداريع الرياديددة الصددغيرة، والتددس 

بعمليدددات ماليدددة  امدددة مثدددل وجدددود  اال تمدددامالماليدددة ليهدددا، ريددداا  دارةمهمدددة، مدددن حيدددا ادددعا اإل

صدددندون خددداص بالمشدددروع ال يخدددتلط مدددع مصددداريا األسدددرة، كدددسلك مشدددكلة التيدددع بالددددين كاندددت مدددن 

 اماسدتخدالثقالدة تجداا  غيرة، ولعتدتلمشداريع الرياديدة الصدالعوامل التدس تسدتتت لدس تعثدر ال ثيدر مدن ا

سيلة لحفدي الحدك مشدكلة واجهدت المشداريع خاصدة لدس المنداطك ائك القانونية مثل ال متياالت كو الوث

 أصدددحااالتدددس يعتترونهدددا وسددديلة تفتدددت الُلحمدددة تدددين ألدددراد المجتمدددع الدددوا ، حيدددا يفادددل العديدددد مدددن 

 بستا الديون. عيةاجتماع تعثر المشروع وال يخسر بالمقاتل عالقات المشاري
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 توصيات الدراسةملخص النتائج و  3.5

 ملخص النتائج: 1.3.5

مدددن خدددالل  ، وسلدددكجدددراي  دددسا الدراسدددة والتعمدددك لدددس أسدددباا مشدددكلتهاهبعدددد الجهدددد الدددسي ُتدددسل تهددددف 

بحثدت الواقدع الدسي ، قريبدة مدن تهددف الوصدول هلدى نتدائج حقيقيدة استخدامها ألساليا نوعية وكمية،

ك المشدداريع الرياديددة الصدغيرة الممولددة مددن قتددل التنددتعثددر تددتلخص لدس أن أسددباا  سالدراسددة، والتدد ليده

 س والوكالة السويدية للتنمية كانت:سالماإل

 مشاكل تتعلق بالتخطيط تتمثل في: .1

 سوي التخطيط لفكرة المشروع منس التداية. .أ

 دراسة الجدوت االقتصادية كانت صورية وال تعتر عن واقع السون المستهدف. .ا

 وموقع تنفيس لكرة المشروع كانت ستا للتعثر.مكان  .ت

 مشاكل تتعلق بالنواحي اإلدارية تتمثل في: .2

 المشاريع الصغيرة. إدارةااللتقار للمهارات اإلدارية المتعلقة ت .أ

ن وجدت كانت  .ا   شكلية.رياا المتابعة والرقابة من قتل الجهات المنفسة للمشروع وا 

 ختلفة.اعا القدرة على التعامل مع التحديات الم .ت

 باائع مكدسة لس المشروع.للتعامل مع واعا المهارة المخزون  هدارةلس رياا المعرلة  .ا

 مشاكل تتعلق بالتسويق تتمثل في: .3

 عومل التيئة الخارجية(.) الحالية االقتصادية باألوااع المشاريع تأثر .أ

 المشاريع تتم بطريقة عشوائية تقليدية دون أسس علمية. أصحااسياسة التسعير لدت  .ا

 المنالسة الشديدة التس تتعر  لها المشاريع الريادية الصغيرة من رير ا. .ت

 رياا واعا المهارات التسويقية لدت المستفيدين. .ا
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 مشاكل تتعلق بالترويج تتمثل في: .4

 رياا ميزانية مخصصة للترويج. .أ

 استخدام المستفيدين لوسائل ترويج رير لعالة. .ا

 بالررم من عدم لاعليتها. تركيز المستفيدين على طريقة واحدة للترويج .ت

 تتمثل في:المالية  دارةباإلمشاكل تتعلق  .5

 .وجود سمة مالية خاصة بالمشروع حيا تستغل عائداته ألمور شخصية رياا .أ

 اإللرا  لس التيع بالدين من رير وجود سقا محدد. .ا

 عدم اال تمام بعملية التسجيل لس المشروع. .ت

 س الحك )ال متياالت(.قلة الوعس تجاا الوثائك القانونية التس تحم .ا

 ه مال عمليات مهمة مثل الجرد لموجودات المشروع. .ج

 تتمثل في: أخرى لم يتطرق الباح  لها في هذه الدراسة ولكن رصدها بالمالحظةمشاكل   .6

 .الس كانت ميزتها التنالسية اعيفةوبالت بعيدة عن الريادة، ألكار المشاريع كانت تقليدية .أ

سددددتا التزامددددات أخددددرت مثددددل مددددر  بعدددد  ألددددراد األسددددرة، عدددددم التفددددرا ال امددددل للمشددددروع ب .ا

 االلتزامات العائلية تجاا األسرة، االلتزامات االجتماعية.

 وجود أ ثر من شخص يدير المشروع مع رياا التنسيك ليما تينهم. .ت

 االلتقار للخترة العملية للعمل لس بع  أنواع المشاريع كان ستا لتعثر ا. .ا

لددبع  األلكددار والتددس ينفددك قدددر كتيددر مددن التمويددل علددى  اإللددرا  لددس الت دداليا التأسيسددية .ج

 حساا المواد التشغيلية األساسية للمشروع.

 مقاطعة من قتل بع  الزبائن للمشروع ألسباا يجهل صاحا المشروع لهمها. . 
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عدددم التفددرا التددام مددن قتددل صدداحا المشددروع للعمددل لددس مشددروعه، والتندداوا مددع اآلخددرين  . 

 تدون تدوين وتسجيل للعمليات.

 

 ( المشروع الناجح1.5الشكل )

أسدددباا تعثدددر المشددداريع الرياديدددة مدددن خدددالل مناقشدددة ( 1.5) شدددكلالمعطيدددات الدددواردة لدددس البحسدددا 

أن المشددروع  الباحددا يلخددصس والوكالددة السددويدية للتنميددة سددالمالصددغيرة الممولددة مددن قتددل التنددك اإل

 دارةة من العناصر و دس: اإلالريادي الصغير حتى يوصا بأنه ناج  ال تد أن يحتوي على مجموع

دارةو سدددليمة،  والنتيجدددة  توجدددود خطددديط سدددليم ماليدددة صدددحيحة، مهدددارات لتسدددويقية، مهدددارات ترويجيدددة، ا 

ت ون مالك المشدروع راادس عدن مشدروعه ألنده ُمجددي اقتصداديا والزبدون راادس عدن المشدروع ألنده 

 يحقك ررباته وتطلعاته.
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أن  نددداك العديدددد مدددن العوامدددل تسدددا م لدددس تعثدددر  الباحدددا مدددن خدددالل الدراسدددة الحاليدددة ويلخدددصوكمدددا 

 يدة الدوليدةس للتنمية والوكالدة السدويدية للتنمسالمالمشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قتل التنك اإل

 ( اآلتس:2.5وتلخص لس الشكل )

 
 ( يلخص مسببات تعثر المشروع بحسب ما خلصت به الدراسة الحالية.2.5الشكل )
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 جاتالستنتا 2.3.5

 تزال المشاريع التنموية لس للسطين تأخس الطابع اإلراثس. ال .1

 هلى عملية تخطيط دقيقة.تفتقر المشاريع الريادية الصغيرة  .2

 لعدددا الندددوع االجتمددداعس دورًا كتيدددرًا لدددس اإلقبدددال علدددى المشددداريع الرياديدددة الصدددغيرة لدددس المجتمدددع .3

  الفلسطينس باالزدياد الُمطرد لحصة اإلناا منها.

الصدغيرة لرصدة بالنسدبة لل ثيدرين خاصدة الفئدة األنثويدة، خاصدة لدس المجتمعدات التدس  المشاريع .4

 تاع قيود على عمل المرأة لس الوظائا المختلفة.

نهدددا أالمشددداريع الصدددغيرة لدددس للسدددطين لدددم تصدددل للمسدددتوت الريدددادي المطلدددوا لتوصدددا برالتيدددة  .5

 ريادية.

 .ة هال أنها تسا م لس هيجاد لرص عملررم نسا التعثر المرتفعة لس المشاريع الريادية الصغير  .6

التعثدددر لدددس المشددداريع الصدددغيرة يسدددتمر بمسدددتويات عاليدددة لدددس ظدددل ريددداا سياسدددات وتسدددهيالت  .7

 حكومية وااحة لها.

المشدداريع الرياديددة الصددغيرة مددن قتددل جهددات  احتاددانتتنددس اسددتراتيجية وااددحة نحددو  تددد مددن ال .8

 لتعثر ليها.حكومية ورير حكومية تهدف تقليل مستويات اللسطينية 

 الصددغيرةالرياديددة  اريعلددس المشدد  ميددةمزيدددًا مددن األوا عطددايا اددرورة اال تمددام بالجانددا اإلداري  .9

 دورا لس الحد من تقليل التعثر لس المشاريع.ته أل مي

 اعا الترامج التدريتية والدورات التس تقدم للمستفيدين من ترامج التمويل لس للسطين. .10
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 التوصيات 3.3.5

 ئج الدراسة يوصس الباحا بما يلس:لس اوي نتا

المشددداريع بعدددد تنفيدددس ا تهددددف علدددى رقابدددة الو متابعدددة اليتوجدددا علدددى الجهدددات المنفدددسة للمشددداريع  .1

 متها والحد من تعثر ا.المحالظة على استدا

التددرويج ل وندده مددن الوسددائل التددس تسددتخدم للتغلددا علددى  أ ميددةاددرورة توعيددة المسددتفيدين حددول  .2

 سون السي تشتد ليها حدة المنالسة.المنالسين، خاصة لس ال

أن تددتم المتابعددة مددن خددالل مختصددين لددديهم القدددرة علددى رصددد مشددا ل المشدداريع الصددغيرة ال تددد  .3

 ها حتى ال تتعثر.صحاتوتقديم االستشارات واإلعانة أل

ادددرورة عمدددل الحكومدددة الفلسدددطينية لهيئدددة تمثدددل المشددداريع الصدددغيرة وتهدددتم تهدددا، وتشدددجع التندددوك  .4

ك رة مدن خدالل تدسليل العقبدات وزيدادة ثقدة التندو يفلسطينية علدى تمويدل المشداريع الصدغالتجارية ال

 تها.

عالج جوانا الاعا لديهم لس كالة المجاالت التدس ارورة تقديم تدريبات خاصة بالمستفيدين تُ  .5

 .احتياجاتهموتلتس  تخص مشروعاتهم

 . اوتطوير شاريع، الممال الالزم لتمويل رأس المالس تولير القرو  والدعم  .6

ن الشدراي مدن تسهيل اإلجرايات القانونية من الجهات التشريعية مع الموردين والتجار بحيا يمكد .7

 أو تجار الجملة. أو موزعتجار أي 

التركيددز علددى جانددا التمويددل المسددترد )القددر  الحسددن( حيددا يجعددل مددن المسددتفيد يحددالي علددى  .8

 رأسمال مشروعة ألنه ُمقيد بأقسا  شهرية.

يددز علددى عامددل الريددادة واالسددتدامة لددس المشدداريع وعدددم التركيددز علددى جانددا الفقددر اددرورة الترك .9

 والسي يحتاج هلى ترامج هراثة لمحاربته.
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ارورة عدم من  المستفيد التمويدل هال بعدد الخادوع لتدرامج تدريتيدة مدن قتدل مختصدين حقيقيدين  .10

 قادرين على لرز من  و األلال للحصول على التمويل وترشيحه.

ة مددال االجتمدداعس الددسي يتمتددع بدده المسددتفيد قتددل الموالقددال علددى المددورد الفيزيددائس، ورأسالتركيددز  .11

 على من  التمويل لفكرته.

المسدتفيد للم سسدة المنفدسة تواد  سدير العمليدات  خداللقددم مدن ارورة وجود كشولات شهرية تُ  .12

 المالية لس المشروع.

 زيد من قدرتها التنالسية.ارورة تفعيل شبكات عالقات تين المشاريع الصغيرة بحيا ت .13

 التغلدا لدس الصدغيرة المشداريع تسداعدتهددف  علميدة آليدة ولدك أعمدال حاادناتادرورة تدولير  .14

 من خالل احتاانها. مشا لها على

ادددرورة مدددن  الم سسدددات المنفدددسة تمويدددل هادددالس كجدددزي مدددن المتابعدددة والرقابدددة ولدددو كدددان بشدددكل  .15

 جزئس.

ع نسبة مدن عائددات المشدروع لددعم تدرامج تتعلدك يدل المستفيد جعلارورة لر  صيا قانونية ت .16

 بالحماية االجتماعية لس مجتمعه.

 ارورة التفرا التام من قتل صاحا الفكرة للعمل لس المشروع. .17

 ارورة تمتع صاحا الفكرة بالخترة والمهارة ال الية. .18
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 لمراجعا 4.5

 المراجع العربية 1.4.5

 ،لم العربيلصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة في العادور المشاريع ا(، 2009الفحم، زياد، ) أتو

 .ثقالة للنشر والتوزيع :اإلمارات العربية المتحدة، 1 

ر دراســة تحليليـة لواقـع القتصــاد الفلسـطيني بــين فـرص الســتثما(، 2005) ،القمصدان، خالددأتدو 

 للسدطين تدين ، مقدمة هلى الم تمر العلمس األول االستثمار والتمويل لدسوتحديات المستقبل

 للسطين –رزة  –وزارة المالية  ،آلدان التنميدة والتحديدات المعداصدرة

 ةالنظريـ العمليـات  السـتراتيجيات  التـرويج  مفـاهيم " (،2002) أمدين، الددين علفدة، عصدام أتدو

 .والتوزيع للنشر الدولية حورس م سسةمصر:  ،3  جزء"والتطبيق

 التنميـة فـي والمتوسـطة الصـغيرة المشـروعات ورد(، 2013األسدرج، حسدين عتدد المطلدا، )

 والمتوسدطة وزارة الصدغيرة المشدروعات صدادرات تنميدة سياسدات ، قطداعلمصـر الصـناعة

 الخارجية، مصر. والتجارة الصناعة

 .رزة :للسطين، اقتصاديات المشاريع الصغيرة(، 2015البحيصس، خالد، )

ويـل المشـاريع الصــغيرة فـي قطـاع غــزة نحـو أسـاليب حديثــة فـي تم، (2006البحيصدس، عصدام، )

 –ية سددالم، الجامعددة اإلالمشــروعات الصــغيرة فــي قطــاع غــزة صــحابدراســة اســتطالعية أل

 .رزة

ــى "الوســط المفقــودالمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة (، 2016الترادعددس، منددى، ) " والحصــول عل

المركدزي المصدري، ، م تمر الم سسات الصغيرة والمتوسطة، ما وراي الحدود، التنك التمويل

 المعهد المصرلس المصري، مصر.
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 .المكتبة األ اديمية :القا رة التسويق. إدارة(، 2001تزارعة، محمود صادن، )

، وثيقددددددة صددددددادرة عنددددددد التنددددددك حسددددددا الجلسددددددة المنعقدددددددة لددددددس )2015(التنددددددك المركددددددزي المصددددددري، 

 .الصغرالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية (، لتعريا 2015/ديسمتر/03)

 .طلبة السنة التحايرية، السعوديةمقرر ل، مقرر ريادة األعمال(، 2006جامعة الباحة، )

 الفلسـطينيين السـكان أحـوال (، تقريدر بعندوان"2016الفلسدطينس، ) لإلحصداي المركدزي  الجهداز

 .للسطين - هللا "، رامفلسطين في المقيمين

 53 ص ،5جدول ،2012 المنشآت تعداد الفلسطينس، لإلحصاي المركزي  الجهاز

 .لل تاا اإلسكندرية مركزمصر:  ،الصغيرة المشروعات تنظيم"،(2006)حمدي  الحناوي،

، العربدس للتخطديط المعهددسلسدلة دوريدة/ ، الصـغيرة المشـروعات تنميـة(، 2002حسدان، )خادر، 

 .ال ويت (،9العدد)

ى دراسدة تطتيقيدة علد" ةدور التمويـل فـي تنميـة المشـاريع الصـغير "(، 2010الدماا، حنين جدالل، )

رسدالة (، 2008-1995المشاريع النسائية الممولة من م سسدات اإلقدرا  لدس قطداع ردزة )

 للسطين.ماجستير رير منشورة، 

دار ال تا والطباعة مديرية جامعة الموصل: ، 2،  التسويق إدارة(، 2001الديوجس، أتس سعيد، )

 .والنشر

دارةتخصددص التسددويك و مقددرر ، يــعتســيير قنــوات التوز (، 2015رابدد ، أوكيددل، ) األعمددال، جامعددة  ا 

 التويرة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. -أ لس محند أولحاج 

 .دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان ،ميدان التسويق(، 2010الزعتس، علس لال ، )

 بـبعض القتـهالرياديـة وع الخصـائص تـوفر مسـتوى (، 2015سدعدية، محمدد شدا ر سدلطان، )

 في "األعمال إدارة" تخصص طلبة البكالوريوس على تطبيقية دراسة: الشخصية المتغيرات
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دائرة العلددوم اإلداريددة ونظددم المعلومددات، دراسددة مقدمددة لدد، الغربيــة الضــفة جنــوب جامعــات

 جامعة توليت نيك للسطين، الخليل، للسطين

مداخلدددة "، لمتوســـطة: معضـــلة التمويـــلالمنشـــآت الصـــغيرة وا(، "2013سدددلطة النقدددد الفلسدددطينية، )

)الحيدددددداة الجديدددددددة(:  ، وملحددددددك حيدددددداة وسددددددون 2017نشددددددرت علددددددى صددددددفحة سددددددلطة النقددددددد، 

03/03/2013  

ية: األثار التنموي للمشروعات الصغيرة في ظل استراتيجية التنم(، 2009سلمان، ميساي حتيا، )

يــة المــوارد فــي دراســة تطبيقيــة علــى المشــروعات الصــغيرة مــن قبــل هيئــة التشــغيل وتنم

 منشددورة، األ اديميدددة العربيددة المفتوحدددة لدددسرسددالة ماجسدددتير ، الجمهوريــة العربيـــة الســـورية

 الدنمارك.

  .للسطين ،تمويل المشاريع الصغيرة(، 2004سويلم، نجوت، )

ة جامعدة الملدك سدعود، الممل دمقدرر ل، ريادة األعمـال(، 2016الشميمري، أحمد، والمتيريك، ولداي، )

 سعودية.العربية ال

 .الدار الجامعية نشر وتوزيعمصر: ، جامعة اإلسكندرية، اإلعالن(، 2000الصحن، محمد لريد، )

عمدان: ، استراتيجيات التسويق  مدخل كمي وتحليلـي (،2004) الصميدعس، محمود جاسم محمد،

 .دار حامد للنشر

فـي فلسـطين: واقـع المشـروعات الصـغيرة (، 2005الصورانس، رازي ونصرهللا، أحمد عتد الفتا  )

 .للسطيندراسة بحثية، رزة، ، ورؤية نقدية

، المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة ودورهــا فــي التنميــة(، 2012طشددطوش،  ايددل عتددد المددولى، )

 .مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان: 1 
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سياسـات النهـوض بريـادة األعمـال فـي (، 2014باسدل، حتداوي، محمدد، ) ،عتد هللا، سمير، النتشدة

 للسطين  ،معهد ماس، رام هللادراسة ل، أوساط الشباب في دولة فلسطين

دار الفكدددر القدددا رة: ، تـــدعيم القـــدرة التنافســـيةالتســـويق و  (،2003مدددد، )عتدددد المحسدددن، توليدددك مح

  .العربس

 . عمان: دار الشرون للنشر.مدخل استراتيجي :التسويق(، 2000العسكري، أحمد شا ر، )

، يعلــيم الريــادي مــدخل لتحقيــق األمــن الجتمــاعي والســتقرار القتصــادالت(، 2014عيددد، أيمددن، )

 لم تمر السعودي الدولس لجمعيات ومرا ز ريادة األعمال، السعودية.ورقة عمل مقدمة ل

أنــواع التخطــيط  –مفــاهيم التخطــيط التربــوي  –مفهــوم التخطــيط "(، 2010العيسدى، عدديس سددعد، )

 .سعود، كلية التربية، السعوديةجامعة الملك ورقة بحثية،  التربوي" 

رسدالة  ،الجزائـر فـي والمتوسـطة الصـغيرة المؤسسـات تمويـل سياسـات(، 2005يوسدا، ) قريشدس،

 الجزائر. جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية هلى مقدمة دكتوراا

ـــة وت (،2009قندددد ، عددددلس، ) ـــراض بالتجزئ ـــى اإلق ـــة وأثرهـــا عل ـــة والمالي ـــل السياســـات النقدي موي

 .ردن عمانجمعية التنوك األاألردن: ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جـدًا:  أثر التدريب على أداء المشـروعات الصـغيرة والصـغيرة(، 2007القوقا، هترا يم عتد المجيد، )

 .ية، رزة، للسطينسالمكلية التجارة، الجامعة اإلرسالة ماجستير، ، دراسة حالة قطاع غزة

جامعددة  ،"المشــروعات الصــغيرة الفــرص والتحــديات(، 2007الدددين، جمددال، ) وكمددال كاسددا، سدديد،

 والبحوا. العليا الدراسات تطوير مركزالقا رة: 

سدة درا ،وحلـول مشـاكل غـزة قطـاع فـي الشبابية الصغيرة المشاريع(، 2012ال رد، هترا يم أحمد، )

  ية، رزةسالماإل لجامعةمقدمة ل
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يدة دراسدة ميدانالستثمار والتمويـل فـي المشـروعات الصـغيرة  استراتيجية (، 2007كنجو، عتدود، )

 للمشروعات الصغيرة لس مدينة حلا، سوريا.

مركدددز  ،المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي فلســـطين(، 2014، )منتددددت األعمدددال الفلسدددطينس

 للسطين. الدراسات واألبحاا،

دارتهدا، (، تأسيس المشروعات ا2006) لمتيريك، محمد، والشميمري، تركس،ا النشر  ةمجللصغيرة وا 

 .100-5جامعة ال ويت، ال ويت، ص العلمي  

ــادة األعمــال(، 2011المتيريددك، ولدداي، والشددميمري، أحمددد، ) مكتبددة الملددك لهددد ، الريددا : 2 "، ري

 .الوطنية

 ،ومعوقاتها أهميتهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة (، 2006المحرون، ما ر، ومقاتلة، هيهاا، )

 .ز المنشآت الصغيرة والمتوسطةمركعمان: 

 ."الريادة واإلبداع في المشاريع الصغيرة والمتوسطةمداخلة " –( 2010مراد، زايد، )

 تمويددل تواجدده التددس والمعوقددات المشددا ل ( أ ددم2015)أ ددرم  ،والددرمالوي  ،المشددهراوي، أحمددد

 نظر وجهة من رزة قطاع لس العاملة األجنتية من المنظمات الممولة الصغيرة المشروعات

(، 2(، عدددددد)19، سلسددددلة العلددددوم اإلنسددددانية، مددددج)مجلــــة جامعــــة األقصــــى، ليهددددا العدددداملين

  .160-125ص

 .رزة، 1هعداد أمل ترزي،   ،كيف تبدأ مشروعك الصغير(، 2009) مركز العمل التنموي/ معًا،

 ،منشــئات األعمــال الصــغيرة فــي شــمال فلســطين: الواقــع والحتياجــات(، 2005مكحددول، باسددم، )

 مركز تيسان للبحوا واإلنماي. رام هللا، للسطين.

، البطالـة أزمـة تخفيـف فـي والمتوسـطة الصـغيرة المنشـآت دور(، 2009العربدس، ) العمدل منظمدة

 منظمة العمل العربية. :الهيئة الم لفة: تيروت للتشغيل، العربس لمنتدتوثيقة ل
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ــة ا(، 2009منظمددة العمددل العربيددة، ) لصــغر والصــغيرة والمتوســطة فــي دور المشــروعات المتناهي

 المنتدت العربس للتشغيل.دورية ، تخفيف التشغيل

 .عمان، دار الثقالة للنشر والتوزيع:   مبادئ التسويق(2002الم سن، محمد صال ، )

، التجــارب الدوليــة فــي مجــال المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة(، 2013نصددر، اددو، والعبسددس، )

ل واقددع وآلددان النظددام المحاسددتس المددالس لددس الم سسددات ُقدددمت للملتقددى العربددس حددو مداخلددة 

 الصغيرة والمتوسطة لس الجزائر، جدددامعة الوادي.

ات، التخطديط والدراسد هدارة، فـن التسـويق فـي المشـاريع الصـغيرة(، 2009النقتس، أحمد عتد هللا، )

 حكومة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.

فــــي  الصــــغيرة المشــــاريع ودور الخــــريجين بطالــــة(، 2012)النمروطددددس، خليددددل، وصدددديدم، أحمددددد 

 رزة. الالسامية، للسطين، الجامعة للسطين، لس والتنمية الشباا م تمر ،عالجها

 .مجموعة النيل العربية، مصر: 1 ، المشروعات الصغيرة إدارةمهارات (، 2003 يكل، محمد، )

مليـة الصغيرة والمتوسطة ودورها في ع المشاريع الريادية(، 2012الوادي، بالل، القهيوي، ليا، )

 دار الحامد للنشر والتوزيع.عمان: ، التنمية

طة  تيسـير اإلجـراءات التنظيميـة للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـ (،2002زارة التجارة الخارجيدة، )و 

 .مصر: القا رة"، نموذج الشباك الواحد
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http://www.sida.se/English/how-we-work/about-swedish-development-cooperation/


150 
 

people build a better life, Programme of Assistance to the Palestinian 

People(PAPP),” http://www.undp.ps/en/aboutundp/aboutpapp.html. 

 

 المقابالت 3.4.5

، مداخلدة مدن المسدتفيد أتدو عمداد، مشدروع دجداج 18/03/2017مجموعة ت ريدة، واد لدوكين،  ،مقاتلة

 تيا .

 ، صاحبة محل مالبس.18/03/2017 ،حارثية، رير مهيكلة أتومقاتلة  نادي 

 ، مكتا خدمات16/03/2017 ،مقاتلة وسيلة يحى تعامرة، تقوع، مهيكلة

، صدداحبة مكتبددة متعثددرة بشددكل 16/03/2017مقاتلددة شددفاي صددبحس الشدداعر، تقددوع، مقاتلددة مهيكلددة، 

 كامل 

 محل متعثر لتيع الهدايا.صاحا  ،16/03/2017كلة،مقاتلة علس طقاطقة، تيت لجار، مقاتلة مهي

 ، صاحبة مشروع أدوات منزلية متعثر.25/03/2017السموع، مقاتلة مهيكلة،  ،مقاتلة ز رة حوامدة

 صاحبة مشروع مفروشات متعثر. ،23/03/2017هيمان سليمية، هسنا، مقاتلة مهيكلة،  مقاتلة،

 متعثر. تيع مالبسصاحبة مشروع  ،23/03/2017ة، مقاتلة، هيمان خاليلة، السموع، مقاتلة مهيكل

 صاحبة مشروع مكتبة متعثر. ،22/03/2017سمر الشروف، نوبا، مقاتلة رير مهيكلة،  ،مقاتلة

مدددددددير ترنددددددامج التمكددددددين  ،16/07/2017باسددددددم دوديددددددن، رام هللا، مقاتلددددددة ريددددددر مهيكلددددددة،  مقاتلددددددة،

 ، مقاتلة  اتفية.(DEEP) االقتصادي

 

 

 

 

http://www.undp.ps/en/aboutundp/aboutpapp.html
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 المالحق 5.5

 أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة )الستبانة( :(1.5.5) ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة السم الرقم
 القدس جامعة هترا يم عو الدكتور  1
 جامعة القدس بسام تنات الدكتور 2
 جامعة القدس الدكتور سعدي ال رنز 3
 جامعة القدس خليفة هيادالدكتور  4
 جامعة القدس لعالولا شا رالدكتور  5
 جامعة القدس الدكتور علس صال  6
 جامعة القدس الدكتور زياد لنام 7
 قدسجامعة ال عمر الصليتسالدكتور  8
 جامعه القا رة الدكتورة  نتيهه جاتر محمد 9
 جامعة الخليل   سمير أتو زنيد الدكتور 10
 جامعة الخليل ة ثروة أتو لارة الدكتور  11
 الخليل -دس المفتوحةجامعة الق شا ر حجةالدكتور  12
 الخليل -جامعة القدس المفتوحة محمود شا ينالدكتور  13
 الخليل -جامعة القدس المفتوحة عالئس داود التيطارالدكتور  14
 الخليل -جامعة القدس المفتوحة عادل ريانالدكتور  15
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 أداة الّدراسة )الستبانة( :(2.5.5) ملحق

 بوم هللا الرحمل الرحةم

 

 جامعـــــــ  القـــــةس

 

 الةراسات العلةا

 معهة الت مة  الموتةام 

 أخي المستفيد/ أختي المستفيدة 

 ،،،،تحية طيبة وبعد

ي سمم  اإالمشاريع الريادي  الغرةرا الممةل  مل ابن الب يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "

 ار لتكونالختي، وبما أن  وقد وقع عليك ا"والةكال  الوةيةي  للت مة  أسباب تعثرها ومقترحات حلها

 مع وجهة توافقيأحد أفراد عينة الدراسة، نرجو منك التعاون من أجل تعبئة هذا االستبيان، وذلك بما 

 يتها.وسيتم الحفاظ على سر ،نظرك، علماً بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط

 

 التعاونحول  ملك ا  شاكر

 

 إعةاد الباحث:

 ةيم القاضين

 

 إشراف الةكتةر:

 محمة الجعبري
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 المعلةمات العام   :القوم األول

 

 -:يرجى تعبئة النموذج التالي باختيار الجواب المناسب

 

 الجنس       .1

      أنثىب.             ذكر   .أ

 عمر المستفيد/ة .2

   فأكثر نةس 41د.       سنة 40 – 31ج.      سنة 30 – 21ب.      أقل سنة ف 20أ.

 المستوى التعليمي للمستفيد/ة .3

  ستير فأعلىد. ماج        ج. بكالوريوس       دبلوم   ب.     ثانوية عامة فأقل  .أ

  الخبرة في فكرة المشروا .4

 سنوات  3ج. أكثر من      سنوات  3 – 2ب.     سنة واحدة فأقل  .أ

 مستوى الدخل الشهري من المشروا الُممول .5

 فأكثر  2001ج.        2000 – 1451ب.      شيقل  1450ن أقل م .أ

 الحالة االجتماعية للمستفيد/ة .6

  رملة د. أرمل/أ    ج. مطلق/ مطلقة     ب. متزوج/ متزوجة     أعزب/عزباء  .أ

 مكان سكن المستفيد/ة .7

 خيم  د. م           ج. مدينة             ب. بلدة                قرية  .أ

 المحافظة .8

 ب. محافظة بيت لحم                      محافظة الخليل   .أ
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 -:سبة( في الخانة التي تراها مناXالرجاء وضع إشارة ) :فقرات االستبان  :القوم الثاني

 

 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
 ية التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الريادية الصغيرة األسباب اإلدار 

      سوي التخطيط لفكرة المشروع   .1
      المشروع الريادي الصغير هدارةرياا المعرلة الجيدة لس   .2
      للعمل بفكرة المشروع االلتقار للمهارات الالزمة  .3
      االستهانة بالمنالسين لس السون   .4
      عسوي اختيار لكرة المشرو   .5
      سوي اختيار موقع المشروع   .6
      رياا تنظيم العمل لس المشروع   .7
      اعا القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة  .8
      الوقت بطريقة لعالة  هدارةعدم   .9

      عدم اال تمام تتقييم العمل من قتل الجهة المنفسة  .10
      ي تتنفيس الفكرة رياا المعرلة باحتياجات السون قتل التد  .11
      اعا المتابعة الداخلية من قتل صاحا الفكرة  .12
      رياا المتابعة الخارجية من قتل الجهة الممولة للفكرة  .13
      المخزون  هدارةقلة المعرلة لس   .14

 األسباب التسويقية التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الريادية الصغيرة 

      مشروع عملية صعبةهقناع الزبائن بمنتجات ال  .15
      قلة هقبال الزبائن على مشروعس  .16
      اعا المهارات التسويقية لدي  .17
      يمتلك المنالسين قدرة تسويك ألال مما لدي  .18
      اعا هشباع رربات الزبائن   .19
      سياسة التسعير لمنتجات المشروع تتم بشكل عشوائس  .20
      ية الحاليةتأثر المشروع باألوااع االقتصاد  .21
      صعوبة التعامل مع العمالي   .22
      اعا الخترة التسويقية لدت صاحا المشروع  .23
      قلة الحوالز التسويقية المقدمة للعمالي  .24
      االستغالل من قتل الموردين  .25
      التوسع السريع مع ه مال تقدير العوامل الم ثرة  .26
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 لحسن التعاونوشكرا 

بدرجة  الفقرة الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
 األسباب الترويجية التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الريادية الصغيرة

      رياا خطة لترويج لكرة المشروع  .1
      عدم تخصيص ميزانية كالية للترويج  .2
      رياا المعرلة توسائل الترويج اإلل ترونية  .3
      م توسائل الترويج المقرويةقلة اال تما  .4
      الترويج من خالل العالقات االجتماعية رير لعال  .5
      الترويج من خالل خف  السعر رير لعال  .6
      الترويج من خالل تنويع الخدمات رير لعال  .7
      الترويج لس أما ن تواجد دور العبادات رير لعال  .8
      يادة العائدات للمشروعال ي ثر شكل تصميم اإلعالن على ز   .9

      اعا اختيار عبارات اإلعالن تقلل من هقبال الزبائن  .10
      تدنس جودة مادة اإلعالن تفقد ثقة الزبون   .11

 األسباب المالية التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الريادية الصغيرة 

      عدم اال تمام  تتسجيل كالة العمليات المالية لس المشروع  .12
      م اال تمام  بالجرد السنوي لموجودات المشروع عد  .13
      رياا استخدام ال متياالت كوسيلة لحفي الحك  .14
      رياا وجود سمة مالية خاصة بالمشروع  .15
      اإللرا  لس الت اليا التأسيسية للمشروع  .16
      اإللرا  لس التيع األجل للزبائن  .17
      المستحقة عليهمقلة التزام الزبائن تتسديد الديون   .18
الخددددددوف مددددددن اللجددددددوي للطددددددرن القانونيددددددة لتحصدددددديل الددددددديون   .19

 المستعصية
     

      انخفا  قيمة التمويل المقدم للمشروع  .20
      رياا وجود خطة مالية لتطوير المشروع  .21

 تعثر المشاريع الريادي  الغرةراما هي أهم مقترحاتكم للحة مل 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



156 
 

 نموذج أسئلة المقابلة )المجموعة البؤرية  المقابالت المنظمة( :(3.5.5) ملحق
  
 المجموعة البؤرية  المقابالت المنظمة(مقابلة )نموذج أسئلة ال 

دخول التناقش مع المستفيدين بالتعريف بأنفسهم  ومن ثم التعريف بأفكـار مشـاريعهم ومـن ثـم الـ
 التدرج وصوًل لمشكلة تعثر المشروع للنقاش ب

ي سـالمك اإلالمشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قبـل البنـاألسباب اإلدارية التي أدت إلى تعثر 
 :تعزى إلى والوكالة السويدية للتنمية

 ؟ وا ة بالنسبة لمجتمعك أم جديدة عليه ل لكرة مشروعك تقليدي .1
 ؟ ا و  لكرة المشروع خطط لها بشكل مستك؟  ل .2
 لكرة المشروع؟ دارة ل تتولر المهارة اإلدارية المطلوبة إل .3
  ل تتولر الخترة العملية للعمل بفكرة المشروع الممول؟ .4
 ؟ ل ستك لك زيارة مشاريع مماثله لغر  االطالع عليها ال تساا المعرلة والخترة .5
  ل كنت تعرف/ين من المنالس لفكرتك؟ .6
 المشروع؟  ل اخترت الموقع المناسا لتنفيس لكرة .7
 ؟ ل يوجد رقابة على المشروع من قتل الجهات الُمنفسة .8
 ؟كم مرة تمت زيارة مشروعك من قتل المنفس .9

  ؟و ل توجد نماسج خاصة بالمتابعة ؟ ل تمت متابعة المشروع بشكل منظم .10
دراسدة الجددوت و ل توجد خطة للمشروع )  ل تمت دراسة حاجة السون قتل التدي تتنفيس الفكرة؟ .11

 ؟ية(االقتصاد
 ؟ ل تقدم خدمات أو منتجات منالسة لس السون السي تعمل ليه؟ وا  .12
 
 ي والوكالـةسـالمتعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قبل البنـك اإلالتسويقية وراء سباب األ

 تعزى إلىالسويدية للتنمية؟  
  ؟ ل تتولر لديك المهارة الالزمة لتسويك لكرة المشروع .1
 ؟لكرة المشروع  ل يوجد هقبال على .2
 ؟كيا يتم ؟ ل تتولر لديك المهارة لتسعير المنتج / الخدمة بشكل منالس لمنالسيك .3
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 ؟ ل يوجد لديك بااعة مكدسة لس المشروع بمدة صالحية استهالك قصيرة .4
 ؟ك لس التسويكأسلوبو ل  م رااين عن  ؟ ل يحقك المشروع راا الزبائن لديك .5
 
 ي والوكالـةسـالمريع الريادية الصغيرة الممولة من قبـل البنـك اإلتعثر المشاالترويجية وراء سباب األ

 تعزى إلىالسويدية للتنمية؟  
 ؟كيا؟ وما  س الوسائل التس استخدمتها لس الترويج ؟ ل عملت على ترويج لفكرة المشروع .1
 ؟ ل كان الترويج لعال بالنسبة للمشروع من حيا زيادة الطلا .2
 ؟س قيمة التمويل للترويجهجمالما النسبة التس أنفقتها من  ؟ ل رصدت متلا مالس مناسا للترويج .3
 
الوكالــة و ي ســالمتعثــر المشــاريع الرياديــة الصــغيرة الممولــة مــن قبــل البنــك اإلالماليــة وراء سـباب األ

 تعزى إلىالسويدية للتنمية؟ 
 ؟ ل قيمة التمويل كانت كالية لتنفيس الفكرة بالشكل الصحي  .1
 ت المالية لس المشروع؟ ل يتم تسجيل كالة العمليا .2
 ؟ ل تهتم/ين تجرد موجودات المشروع بشكل سنوي أو بشكل شهري  .3
 ؟ ل حاولت/ي تطوير المشروع؟ من عائداته أو كيا .4
 ؟و ل الزبائن ملتزمين بالسداد ؟ ل تستخدم/ي سياسة التيع اآلجل للزبائن .5
 ؟ ل يتم استغالل رأس مال المشروع الحتياجات شخصية .6
و دددل تلجدددأ لجهدددات حكوميدددة تهددددف  ؟لحفدددي الحدددك )كمتيددداالت(ائك قانونيدددة  دددل يدددتم اسدددتخدام وثددد .7

 ؟تحصيل ديون لك على الزبائن
 

ي والةكالة  الوةةيةي  سةممالمشاريع الريادية  الغةرةرا الممةلة  مةل ابةن الب ة  اإأسباب تعثر ما 

 ؟للت مة 

 وا  ؟ ل يوجد تشجيع ودعم معنوي من قتل األ ل للعمل لس المشروع .1
  ؟تشغيلية( التس وردت للمشروع ،)تأسيسيةس عن المواد  ل أنت راا .2
  ل تعتتر أن المشروع الحالس كان جيد من الناحية االقتصادية؟ .3

 
 ؟ما هي مقترحاتكم للنهوض بمشاريعكم الحالية
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 الختصارات ذات العالقة :(4.5.5) ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلح بالعربية باإلنجليزيةالمصطلح  لختصارا

Deep DEEP Deprived families Economic 

Empowerment Program 

 هترنامج التمكين االقتصادي لألسر المحتاج

Deep-we DEEP Deprived families Economic 

Empowerment Program-Women 

Entrepreneurs 

 

 ترنامج التمكين االقتصادي للنساي الرياديات

UNDP United Nation Development Program لمتحدة اإلنمائسترنامج األمم ا 

SIDA Swedish International Development 

Agency 

 الوكالة السويدية للتنمية الدولية

IDB Islamic Development Bank س للتنميةسالمالتنك اإل 
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 قائمة بتوزيع المستفيدين والمستفيدات من برنامج التمويل :(5.5.5) ملحق

 عدد المستفيدين المنطقة
 10 الين نح

 7 تتير وحوسان
 6 الخار
 2 تيت جاال
 14 صوريا
 4 خاراس 
 3 نوبا 
 12 تيت أوال
 29  هسنا
 8 حلحول

 6 العروا وبيت امر 
 27 واد  لوكين
 4 ترقوميا

 10 تنس نعيم 
 12 تقوع

 9 تيت لجار
 10 مرا  ربا 
 13 دورا
 9 يطا

 5 مخيم الد يشة
 2 زعترة والولجة

 2 واتيت ع
 3 سعير
 3 تفو 
 40 الخليل
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 سالة طلب تحكيم أداة الّدراسة )الستبانة(ر  :(6.5.5) ملحق
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جـامعـة القـدس

 عمادة الدراسات العليا

 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء برنامج الماجستير في 

 

 المحترم. حضرة الدكتور...............................

     تحية طيبة وبعد

ي سمم   اإالمشاريع الريادي  الغرةرا الممةل  مل ابن البيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " 

الحصول  وسلك است مااًل لمتطلبات"، والةكال  الوةيةي  للت مة  أسباب تعثرها ومقترحات حلها 

 تحكيم، أرجو من حارت م الت رم تالبشرية على درجة الماجستير لس تناي الم سسات وتنمية الموارد

 استبانه الّدراسة لما عهدناا ليكم من خترة ومعرلة علمية لس البحوا العلمية.

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير والشكر على المساعدة

 إشراف الدكتور: محمد الجعبري         

 إعداد الباح : نديم القاضي        

         alqadinadeem@gmail.com 
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 نموذج المتابعة والتقييم للمشاريع :(7.5.5) ملحق

 المشروعات. أصحااو و من هعداد الباحا بغر  أن يعود بالفائدة من خالل تطتيقه على 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 من خالل الُمنفذين نموذج المتابعة والتقييم للمشاريع

 

       ش   ع       ف    أ   ب   ذج        

ه ف  ...............     ي ...............................................  ل

 ..................................................................................................  ى

 

  هدف      ذج إ ى 

    ف   ى           ل  ي    ش            ف      

        ج   ع     ش أ   ب          ي        ه                   

   ش   ع           ث ه     ب ق  م    ش          ه    

           ش   ع    خالل  ق     هم أ   ب     ف   ى    

 

  عل  ات ع      تف د(  ق م  أل ل )
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    عل  ات   شخص   

 

 .. .......................:الرباعي االسم .1

                        :       ع          ف   .2

 ........ .......................:.  ه  ف   م.................................    :.       ل   م .أ

 .....................................................................................:.       ع     .ب

 :لتعليمي للمستفيد/ةالمستوى ا .3

 عليا راساتدثانوية عامة فأقل          ب. دبلوم            ج. بكالوريوس          د.  .أ

  الخبرة في فكرة المشروا:  .4

 سنوات 3سنوات            ج. أكثر من  3 – 2سنة واحدة فأقل          ب.  .أ

 للمستفيد/ة االجتماعيةالحالة  .5

 ملة  متزوجة        ج. مطلق/ مطلقة         د. أرمل/أرأعزب/عزباء         ب. متزوج/  .أ

 عدد أفراد المستفيد/ ة .6

 خمسة     ج. أكثر من خمسة     – اثنينأ.اثنين        ب. 

 عدد أفراد المستفيد/ ة .7

 أ. قرية               ب. بلدة              ج. مدينة            د. مخيم  
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 ( في المكان المخصصXاء وضع عالمة )الرج   عل  ات   خاص   ا  شر   

 

 (-----(      .)   عي ----(    ج.)    عي-----خ    ي(   ب.) -----أ.)    ي:*  ع    ش  ع

 

 .......................................................*       ف ذ    ش  ع:

  

 _____(  أ.)     _______   ب.)      ___ :*           خل  ي    ش  ع

  

 أ.)     __/__/_____ ب.)      __/__/_____(     :   ش  ع    الق*     خ 

 

   ق م   ثا ي )  عل  ات ح ل    شر  (

 

 : الواع الحالس للمشروع .1

 (2 ا  دأ    خط ة )  ال تك ال ر ى )   م................(   .أ
 

 (7إ ى   خط ة )  ال تقال ر ى ب.)   ث ............( 
 

 (9إ ى   خط ة )  ال تقال ر ى ج.) ُ غ ق............( 

 : رأسمال المشروع .2
 ..........................................  ل     خل .أ

 

 ..........................................        خل .ب

 :دخل العائلة الشهري من المشروع .3

 ..........................................  ل     خل .أ
 

 ..........................................        خل .ب
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 من يدير المشروع ) موقعه لس العائلة(  .4
..................................................................... 

 

 عائدات المشروع الحالس ) التواي  بالتقدير النستس( استخدامات .5
 

 ..........%...       ف     غ       ش  ع .أ
 

 ............%.         ش  ع    ش  ع .ب
 

 ............%.شخ             . 
 

 صالس الرب  الشهري للمشروع الحالس  .6
 .... ش قل.....................................                   

 

 المشا ل التس تواجه المشروع الحالس وكانت ستا للتعثر  س: .7
 

 ش  ل         ع  .أ
.................................................................................... ض ح   

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 ش  ل     ق    ع  .ب
....................................................................................    ض ح

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ش  ل        ع  . 
....................................................................................    ض ح

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 ع       ع   ش  ل  .ث
....................................................................................    ض ح

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 

 ع  أخ ى ش  ل  .ج
....................................................................................    ض ح

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 مقترحات للحد والتقليل من تعثر المشروع الحالس: .8
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 
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غالقه .9  في الخانة مع التوضيح (Xالرجاء وضع عالمة ) :أسباب توقف المشروع وا 
  ش  ل            )       ( .أ

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................ ... 
  ش  ل     ق     )       ( .ب

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
  ش  ل            )       ( . 

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
 )       (      ع   ش  ل  .ث

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
 )       (     ىأخ ش  ل  .ج

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 :أهم مقترحاتكم لستدامة المشروع .10
.......................................................................................
.......................................................................................

....................................................................................... 

   م     ع   ُ ق م

............................................................................................ 

   م     ع   ُ   ف  

............................................................................................ 

 ...../....../:      خ
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 رسالة من مركز اإلحصاء الفلسطيني(: 8.5.5ملحق )
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 فهرس المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 151 أسماي أعااي لجنة تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة( 1.5.5
 152 االستبانة(أداة الّدراسة ) 2.5.5
 156 نموسج أسئلة المقاتلة )المجموعة الت رية، المقابالت المنظمة( 3.5.5
 158 االختصارات سات العالقة 4.5.5
 159 قائمة تتوزيع المستفيدين والمستفيدات من ترنامج التمويل 5.5.5
 160 رسالة طلا تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة( 6.5.5
 161 عة والتقييم للمشاريعنموسج المتاب 7.5.5
 168 رسالة من مركز اإلحصاي الفلسطينس 8.5.5
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 فهرس الجداول

 

 

 الصفحة الجدول عنوان الرقم

 83 التعقيا على الدراسات السابقة 1.2
 90 توزيع المستفيدين والمستفيدات حسا الموقع 1.3
 91 لية لمجتمع الدراسةاألعداد، والنسا المئوية للخصائص الديمغرا أ-2.3
 92 األعداد، والنسا المئوية للخصائص الديمغرالية لمجتمع الدراسة ا-2.3

 96 ( ألداة الّدراسة بأبعاد ا المختلفةCronbach Alphaنتائج معادلة الثبات كرونبا  ألفا ) 3.3
 97 ( لفقرات أداة الدراسةFactor Analysisنتائج التحليل العاملس ) أ-4.3
 98 ( لفقرات أداة الدراسةFactor Analysisنتائج التحليل العاملس ) ا-4.3

 99 مفتا  المتوسطات الحساتية 5.3

1.4 
ع مشارياألعداد، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعيارية، والنسا المئوية ألسباا تعثر ال

ة لدراساة للتنمية لس أبعاد الريادية الصغيرة الممولة من قتل التنك اإلسالمس والوكالة السويدي
 مرتبة حسا األ مية

101 

2.4 
اي ية ور األعداد، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعيارية، والنسا المئوية لألسباا اإلدار 
س لنمية تعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قتل التنك اإلسالمس والوكالة السويدية للت

 ا األ ميةأبعاد الدراسة مرتبة حس
103 

 104 هجابات المبحوثين حول المتابعة من قتل الجهات المنفسة للمشاريع 3.4
 107 وعس المستفيدين لس هدارة المخزون  4.4

5.4 
قة األعداد، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعيارية، والنسا المئوية لألسباا المتعل

ويدية ة السيرة الممولة من قتل التنك اإلسالمس والوكالبالتخطيط وراي تعثر المشاريع الريادية الصغ
 للتنمية لس أبعاد الدراسة مرتبة حسا األ مية

109 

 110 المعرلة المستبقة باحتياجات السون  6.4

7.4 
راي قية و األعداد، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعيارية، والنسا المئوية لألسباا التسوي

س لنمية دية الصغيرة الممولة من قتل التنك اإلسالمس والوكالة السويدية للتتعثر المشاريع الريا
 أبعاد الدراسة مرتبة حسا األ مية

114 

 116 امتالك المهارة لس تسعير المنتوجات من قتل المستفيدين 8.4
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 الصفحة الجدول عنوان الرقم

9.4 
راي جية و النسا المئوية لألسباا التروياألعداد، والمتوسطات الحساتية، واالنحرالات المعيارية، و 

س لنمية تعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قتل التنك اإلسالمس والوكالة السويدية للت
 أبعاد الدراسة مرتبة حسا األ مية

118 

 119 ا تمام المستفيدين تتخصيص ميزانية للترويج 10.4

11.4 
ي ة ورارالات المعيارية، والنسا المئوية لألسباا المالياألعداد، والمتوسطات الحساتية، واالنح

س لنمية تعثر المشاريع الريادية الصغيرة الممولة من قتل التنك اإلسالمس والوكالة السويدية للت
 أبعاد الدراسة مرتبة حسا األ مية

122 

 125 ا تمام المستفيدين تتسجيل العمليات المختلفة لس المشروع 12.4
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 فهرس األشكال
 

 الصفحة عنوان الشكل  الرقم
 12 عناصر الريادة 1.2
 70 نسبة عاوية كل دولة لس التنك اإلسالمس للتنمية 2.2
 105 متابعة الجهات المنفسة لمشروعاتهم المبحوثين حول هجابة 1.4
 108 قلة امتال هم لمهارة هدارة المخزون  المبحوثين حول هجابة 2.4
 111 قلة معرلتهم باحتياجات السون قتل تنفيس لكرتهم المبحوثين حول جابةه 3.4
 116 مهارة المستفيدين لس تسعير خدماتهم ومنتجاتهم 4.4
 120 ا تمام المستفيدين لس تخصيص ميزانية للترويج 5.4
 126 ا تمام المستفيدين تتسجيل العمليات لس المشروع 6.4
 138 المشروع الناج  1.5
 139 يلخص مستبات تعثر المشروع بحسا ما خلصت به الدراسة الحالية 2.5
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 المحتوياتفهرس 

  ...................................................................................................................................اإل ددددددداي

 أ ................................................................................................................................... هقددددددددددرار

 ب ........................................................................................................................ والتقدير الشكر

 ج .................................................................................................................. الدراسة مصطلحات

 ه ................................................................................................................ باللغة العربية الملخص

 ز ........................................................................................................... الملخص باللغة االنجليزية

 

 للدراسة العام اإلطار: األول الفصل

 1 ........................................................................................................................... المقدمة 1.1

 3 ........................................................................................................ وأسئلتها الدراسة مشكلة 2.1

 5 .................................................................................................................. الدراسة متررات 3.1

 5 .................................................................................................................... الدراسة أ مية 4.1

 6 ................................................................................................................... الدراسة أ داف 5.1

 7 .................................................................................................................... الدراسة حدود 6.1

 

 السابقة والدراسات النظري  اإلطار: الثاني الفصل

 8 ........................................................................................................................... المقدمة 1.2

 10 .......................................................... وتعريفها مفهومها الصغيرة الريادية المشاريع: األول المحور 2.2

 10 ............................................... الصغيرة الريادية والمشاريع بالريادة التعريا: األول المبحا 1.2.2

 15 ................................. وأ ميتها الصغيرة والمشاريع الريادية بالمشاريع التعريا :الثانس المبحا 2.2.2

 22 ................................... عليها والتعليك الصغيرة المشاريع لس الدولية التجارا: الثالا المبحا 3.2.2

 30 ......................... (النجا  وعوامل تالتحديا األ مية،) الصغيرة الريادية المشاريع الرابع المبحا 4.2.2

 36 ..................................... الصغيرة الريادية المشاريع تعثر تستا التس اإلدارية األسباا: الثانس المحور 3.2

 39 .............................. الصغيرة الريادية المشاريع تتعثر وعالقته التخطيط اعا: األول المبحا 1.3.2

 42 .................... الصغيرة الريادية المشاريع تتعثر وعالقته التسويقية الخطة اعا: الثانس المبحا 2.3.2

 50 ............................... الصغيرة الريادية المشاريع تتعثر وعالقته الترويج اعا: الثالا المبحا 3.3.2

 53 ........................ الصغيرة الريادية المشاريع تتعثر وعالقته المالية دارةاإل اعا: الرابع المبحا 4.3.2

 56 ............................ الصغيرة الريادية المشاريع تتعثر وعالقتها الفنية األسباا: الخامس بحاالم 5.3.2
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 57 .......................... وخصائصها ومعوقاتها تهاأ مي للسطين لس الصغيرة الريادية المشاريع: الثالا المحور 4.2

 57 .............................................. للسطين لس الصغيرة الريادية المشاريع أ مية: األول المبحا 1.4.2

 60 ............ للسطين لس الصغيرة الريادية المشاريع منها تعانس التس المعوقات بع : الثانس المبحا 2.4.2

 67 ........................................ للسطين لس الصغيرة الريادية المشاريع خصائص: الثالا المبحا 3.4.2

 68 ............................................ الداعمين الشركاي وأ م للتنمية اإلسالمس بالتنك التعريا: الرابع المحور 5.2

 68 .............................................................. للتنمية مساإلسال التنك التعريا: األول المبحا 1.5.2

 71 ............................................................... الدولية للتنمية السويدية الوكالة: الثانس المبحا 2.5.2

 72 ............................. الفلسطينس الشعا لمساعدة اإلنمائس المتحدة األمم ترنامج: الثالا المبحا 3.5.2

 74 .............................................................................................................. بقةالسا الدراسات 6.2

 74 .................................................................................................... العربية الدراسات 1.6.2

 79 .................................................................................................. األجنتية الدراسات 2.6.2

 83 .............................................................................................. السابقة الدراسات على التعليك 7.2

 

 للدراسة المنهجي اإلطار: الثال  الفصل

 88 ........................................................................................................................... مقدمة 1.3

 88 .................................................................................................................. الدراسة منهج 2.3

 89 ................................................................................................................ الدراسة مجتمع 3.3

 91 ................................................................................................................... الدراسة عينة 4.3

 94 .................................................................................................. التيانات جمع وأداة أسلوا 5.3

 95 .................................................................................................. الدراسة أداة صدن 1.5.3

 95 ................................................................................................... الدراسة أداة ثبات 2.5.3

 96 ............................................................................................... للتيانات اإلحصائية المعالجة 6.3

 

 الدراسـة نتائـج: الرابـع الفصـل

 100 ......................................................................................................................... مقدمة 1.4

 100 ......................................................................................................... الدراسة أسئلة نتائج 2.4

 100 ...................................................................................................... األول الس ال 1.2.4

 103 ...................................................................................................... الثانس الس ال 2.2.4

 109 ..................................................................................................... الثالا الس ال 3.2.4

 113 ...................................................................................................... الرابع الس ال 4.2.4
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 118 ................................................................................................... الخامس الس ال 5.2.4

 122 ................................................................................................... السادس الس ال 6.2.4

 

 والتوصيات والستنتاجات النتائج ملخص: الخامس الفصل

 127 ......................................................................................................................... مقدمة 1.5

 127 ......................................................................................... ومناقشتها الّدراسة نتائج ملخص 2.5

 127 ....................................................................... الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج ملخص 1.2.5

 136 ....................................................................................... الدراسة وتوصيات النتائج ملخص 3.5

 136 ................................................................................................... :النتائج ملخص 1.3.5

 140 ....................................................................................................... االستنتاجات 2.3.5

 141 ......................................................................................................... التوصيات 3.3.5
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