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 قديرلتواالشكر 
 

بما فيه من    هداني وأرشدني ألقدم هذا العمل في البدء أشكر هللا عز وجل الذي

 خير لبلدي  

 

 :رتقدير لكل من ساهم في هذا البحث وأخص بالشكالشكر و كل ال

ا لذذم يب ذذل   أديب برهومر  الدكتو  المشرف على هذه الرسالة والذذذك كذذاش مر ذذداا مللمذذا

 .ةالرسجهده في سبيل اتمام هذه ال لمه أو بل

 

االفتراضذذية الرذذورية األسذذاتذو والذذدكاترو فذذي ال املذذة كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى 

ل  ذذة التحكذذيم  ، وإلذذىهم المقذذدرو مل ذذا علذذى مذذدار اللذذامين الماضذذيينجهذذودعلذذى 

 لتحكيم هذه الرسالة.،  لى ال هد والوقت الثمين الذك أعطوه، عاألفاضل

 

 ل المطلذذوب مذذنمذذلا االسذذتبااة بالشذذكل  يةكل من است اب بطريقة علمبالشكر  ص  أخ 

 .في الراحل الرورك دقااصاأل
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 ملخص

 

 بة: هيا هيثم أحمدطالأسم ال

 ساحل السوريعنوان المشروع: دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تأمين فرص عمل في ال

 فتراضية السوريةالجامعة اال

 الدكتور المشرف أديب برهوم 

البطالة   ةال ة مشكلمل  في  وسطةالمتو  تقّصي دور المشروعات الصغيروإلى    دراسةال   ههذ   هدفت 

؛ من خالل  ي م طقة الراحل الروركعمل للشباب اللاطل عن اللمل فن فرص  مي تأفي    ودورها

المشروعات  هذه  في  الشباب  آراا  واستقصاا  د ،  عن  توظيفهاالستفرار  في  ومورها    مدى ، 

اللربية    ااتشارها ال مهورية  ال صوص في  وجه  على  الرورك  والراحل  هذه و،  الرورية  تبين 

عل  قدرولدراسة  ا المشروعات  تل هذه  اللاملينة  بي ى  على  احتياجات  وقدرتها  أكبر   فيها  استيلاب 

 من اللمال. عدد 

التحليلي الوصفي  الم هج  الباحثة على  الدر  اعتمدت  لم اس في إجراا  الم هج مع اسة اظرا  بة هذا 

الدراسة وأهداف  موتمثّ   ،طبيلة  البحث  ل  اللم تمع  على  القادرين  األ  اص  ل بم موع 

ا م طقة  في  فيه  ال  فكاات   لروركال  لراحوالراغبين  )ذكور 140عن    عبارودراسة  عي ة  فرداا 

 ثية اهائية.كلي ة بح  100كلي ة استطالعية و  40لراحل الرورك وتم تقريمها إلى وإااث( من ا

الدور المتوسط  ،  وضوعباستبااة هذا المال اصة    اتائج االستماروإلى    ، است اداا ةالباحث  ت وتوصل

ال هذه  تللبه  الذك  الضليف  الروركف  يعمشارإلى  الراحل  وسو  ي  عمومخصوصاا  ا ريا  بربب    ا

االتفاقيات التي تم التلاقد بربب  ورها الحقيقي  ل وت مية المشروعات عن أداا د تغييب هيئة التشغي

ا وت مية  التشغيل  هيئة  قبل  من  وال اصةعليها  اللامة  المصارف  مع  التمويل    لمشروعات  لتقديم 

والكف عن اللمل  وط المصرف ال اصة في اإلقراض  ر ق وف والمتوسطةللمشروعات الصغيرو 

 . بالتمويل الداعم

 طالة الب،  فرص عمل ،الصغيرة والمتوسطة تالمشروعا :  المفتاحيةلمات  الك
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Abstract 

Student's name: Haya Haitham Ahmad 

Project title: The role of small and medium enterprises in securing job opportunities in 

the Syrian coast 

Syrian Virtual University 

Supervising Dr. Adeeb Barhoum 

This study aimed to investigate the role of small and medium-sized 

enterprises in addressing the problem of unemployment and their role in 

securing job opportunities for unemployed youth in the Syrian coastal 

region; By surveying the views of young people in these projects, and 

inquiring about their role in employing them, and the extent of their 

spread in the Syrian coast in particular, this study shows the ability of 

these projects to meet the needs of their workers and their ability to 

absorb the largest number of workers. 

The researcher relied on the descriptive analytical approach in conducting 

the study due to the suitability of this approach with the nature and 

objectives of the study. The research community represented the total of 

people who are able and willing to work in the Syrian coastal area. The 

study sample consisted of 140 individuals (males and females) from the 

Syrian coast and was divided into 40 as a pilot sample and 100 as a final 

research sample.         

 

Based on the results of the questionnaire for this topic, the researcher 

found the medium to weak role that these projects play in the Syrian coast 

and in Syria in general, due to the absence of the Operating and 
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Enterprise Development Authority from performing its real role due to 

the agreements that were contracted It is required by the Operation and 

Project Development Authority with public and private banks to provide 

financing for small and medium size enterprises according to the bank’s 

special conditions for lending and to stop working with supportive 

financing. 

Keywords: small and medium enterprises, job opportunities, 

unemployment 

 

 دراسة مخطط الالفهرس و 

 2 اإلهداء 

 3 والتقدير  الشكر

 6 الدراسة  ومخطط الفهرس

 10 الجداول  فهرس

 11 األشكال فهرس

 12 للدراسة  العام اإلطار: أولا 

 13 : المقدمة 1 – 1

 16 :الدراسة مشكلة 2 – 1

 17 : الدراسة أهداف 3 – 1

 18 : الدراسة أهمية 4 – 1

 18 : الدراسة فرضيات 5 – 1



 
 

7 

 19 :سابقة دراسات 6 – 1

 25 : الدراسة منهجية 7 – 1

 25 : الدراسة  وعينة مجتمع 8 – 1

 25 : الدراسة أداة  9 – 1

 26 : اسةدر ال حدود  10 – 1

 26 : الدراسة مصطلحات 11 – 1

 28 للدراسة  النظري  اإلطار: ثانياا 

 29 تمهــــــــيد 

 30 البطالـــــة : األول الفصل 1 – 2

 30 االقتصادي الفكر في البطالة   1 – 1 – 2

 33 البطالة  مفهوم 2 – 1 – 2

 33 البطالــــة  أنواع  3 – 1 – 2

 34 :االحتكاكية  البطالة  1 – 3 – 1 – 2

 34 : الهيكلية  البطالة  2 – 3 – 1 – 2

 34 :الدورية   البطالة  3 – 3 – 1 – 2

 35 :الموسمية  الةبطال  4 – 3 – 1 – 2

 35 (: الطوعية  أو السلوكية) االختيارية  البطالة  5 – 3 – 1 – 2

 35 :اإلجبارية  البطالة  6 – 3 – 1 – 2

 35 : المقنعة  البطالة  7 – 3 – 1 – 2

 36 :الطبيعية  البطالة  8 – 3 – 1 – 2

 36 : بطالة لا شبه  9 – 3 – 1 – 2



 
 

8 

 37 : للبطالة السلبية اآلثار  4 – 1 – 2

 37 :االقتصادية اآلثار  1 – 4 – 1 – 2

 38 : السياسية اآلثار  2 – 4 – 1 – 2

 39 ماعيةاالجت اآلثار  3 – 4 – 1 – 2

 40 والمتوسطة  الصغيرة المشروعات: الثاني الفصل 2 – 2

 40 والمتوسطة الصغيرة  المشروعات مفهوم 1 – 2 – 2

 45 والمتوسطة الصغيرة المشروعات صخصائ 2 – 2 – 2

 47 والمتوسطة الصغيرة  المشروعات أهمية 3 – 2 – 2

 49 المشروع صاحب  الفرد مستوى  على : أوالا 

 50 :تمعمجال مستوى  على: ثانياا 

 51 العالمي  المستوى  على: ثالثاا 

 53 والمتوسطة الصغيرة  المشروعات أهداف 4 – 2 – 2

 54 والمتوسطة الصغيرة  المشروعات أشكال  5 – 2 – 2

 54 : توجهها حسب التصنيف •

 55 :العمل تنظيم أساس على التصنيف •

 55 :المنتجات  طبيعة حسب التصنيف •

 57 :القانونية الطبيعة حسب التصنيف •

 58 سورية  في والمتوسطة صغيرةال  المشروعات  6 – 2 – 2

 63 : عمل فرص تأمين في والمتوسطة الصغيرة المشاريع  مساهمة 7 – 2 – 2

 66 ةراسللد العملي اإلطار: ثالثاا 

 67 : الدراسة وعينة الدراسة   مجتمع 1 – 3



 
 

9 

 67 (:أنثى – ذكر) االجتماعي النوع حسب العينة أفراد  توزيع 1 – 1 – 3

 68 :العمرية الفئة حسب العينة  أفراد توزع 2 – 1 – 3

 69 (: يعمل ال  – يعمل) الوظيفي الوضع حسب العينة  أفراد توزع 3 – 1 – 3

 70 (:يعمل ال - عامل -  عمل رب) المهنية الحالة وفق العينة  أفراد توزع 4 – 1 – 3

 71 : والثبات الصدق من والتحقق الدراسة  أداة بناء 2 – 3

 71 : الدراسة أداة   1 – 2 – 3

 72 : األداة  صدق  2 – 2 – 3

 72 :األداة  ثبات 3 – 2 – 3

 73 :وتفسيرها الدراسة نتائج 3 – 3

 الساحل  في عمل فرص تأمين في والمتوسطة الصغيرة المشاريع مساهمة مدى اختبار  1 – 3 – 3

 73 :يالثان المحور  في االستبيان نتائج خالل من السوري 

 74 :األساسية  الفرضية اختبار  2 – 3 – 3

 75 :االولى  يةالفرض اختبار  3 – 3 – 3

 77 :الثانية  الفرضية اختبار  4 – 3 – 3

 80 :الثالثة  الفرضية اختبار  5 – 3 – 3

 85 : والتوصيات النتائج

 90 والمراجع المصادر

 94 المالحق

 



 
 

10 

 اولالجدس هر ف

 55 العمل تنظيم أسلوب حسب تالمشروعا  فتصني( 1) الجدول

 64 (م.ص.م) خالل من اريسو  في واإلناث الذكور على العمل قوة توزع( 2) لوجدال

 67 (الجتماعي النوع) متغير وفق العينة ألفراد بيالنس التوزع( 3) الجدول

 68 (العمرية ةالفئ) متغير قوف  العينة ألفراد النسبي التوزع( 4) الجدول

 69 ( الوظيفي الوضع) متغير وفق العينة فرادأل النسبي عالتوز ( 5) الجدول

 70 (المهنية لةحاال) متغير وفق ةينالع ألفراد النسبي التوزع( 6) الجدول

 72 الدراسة  أداة بناء في المستخدم الخماسي ليكرت مقياس يوضح( 7) الجدول

 73 عمل فرص  توفير يف  والمتوسطة يرةصغال  المشاريع مساهمة( 8) الجدول

 75 للعينة بالنسبة المهنية الحالة لمتغير( ت) باراخت جدول( 9) الجدول

 77 المهنية الحالة لمتغير بالنسبة نةعيال محاور معياري  فوانحرا متوسط جدول( 10) الجدول

 78 المهنية الحالة متغير وفق ONE-WAY ANOVA األحادي التباين تحليل جدول( 11) الجدول

 81 العمرية  الفئة تغيرلم بالنسبة العينة محاور معياري  وانحراف متوسط ولدج (12) الجدول

 في  يذالمالت عدد رغيمت قوف  ONE-WAY ANOVA األحادي التباين تحليل جدول( 13) الجدول
 82 الصف

 83 للعينة بالنسبة الجتماعي النوع لمتغير( ت ) اختبار جدول( 14) الجدول

 



 
 

11 

 هرس األشكال ف

 67 (الجتماعي نوعلا) متغير وفق نةعيال ألفراد النسبي التوزع( 1) شكللا

 69 ( العمرية الفئة) متغير وفق العينة ألفراد بينسال التوزع (2) الشكل

 70 (الوظيفي الوضع) رغيمت وفق العينة دألفرا النسبي التوزع( 3) الشكل

 71 (المهنية الحالة) متغير وفق العينة ألفراد النسبي التوزع( 4) الشكل

 



 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 للدراسة ام اإلطار العلا: و أ



 
 

13 

 

 : مقدمةلا 1 – 1
ياا  د تر   ديةبالبالد قد أدت إلى تردي األوضاع االقتصا   ت زمة التي عصفاألإلى أن    ايةا د ب  شيرن

هذا  ،كبيراا نتائج  أهم  كا  ومن  حيالتردي  والبطالة  الركود  مشكلة  االقتصادي ث  نت  النمو  تراجع 

اإلجمالي قد انخفض بنسبة    محليال  ات إلى أن الناتجتوقعلدرجة الركود العميق، ِإذ تشير بعض ال 

من ارتفاع كبير  رافق ذلك    . وماذلك  ، أو ربما تراجع أكثر من1  قبل األزمةه  عما كان علي  40%

،  3  % 50  نسبة  وتشير بعض التقديرات إلى أنها تجاوزت   2  %20  نسبة  في معدل البطالة تجاوز 

لحق الذي  الكبير  التدهور  إلى  ذلك  اإلنتاجية  بال  ويعزى  الصناعيبشق قاعدة  بفعل    يها  والزراعي 

يرة  كب  صعوبات   لتخريبية أدت إلىالعمليات ان االضطرابات و ذ إالدائر، إِ   اعني والصر ألما  ضعالو 

السلع و  نقل  الذيفراد، واألافي عمليات  التحتية كالطرق   لتخريب  بالبنية  وخطوط    والجسور  لحق 

  في   ن المشاريععنه إغالق عدد م  نجم، األمر الذي  خ(لإ...النفط والغاز والكهرباءالطاقة )  نقل

كالسيلقا كلية  احطاعات  و بشكل  التجارة،  الصناعة،  المشاريع  وغيره  النفط،  من    المتوسطة ا 

اختياري    تسريح  لك من عمليات ، وما رافق ذ االقتصادي  على النمو  انعكس سلباا   مما  والصغيرة،

وفض للعاملين.  التع  الا وتعسفي  شح  سبق  إِ   مويلما  أحالمصرفي،  منح    جمت ذ  عن  المصارف 

 

 . 11، ص  2014ر االقتصاد العالمي، أياتجدات وآفاق صندوق النقد الدولي، مس 1

ألكبر في نسبة العاطلين عن  ، وأن االرتفاع ا1120عام    في  %38.8تفاع معدالت البطالة حتى  تشير بعض التقديرات إلى ار   2
دى رئاسة  دعم القرار ل   ية األكثر شباباا، انظر مديريةلدى القطاع الخاص، وكانت أعلى نسب البطالة لدى الشرائح العمر   ل  سج   العمل

 2012في    %37من    هائالا   ارتفاعاا  ع معدل البطالةرات أخرى إلى ارتفاتقدي   ريتشو .  www.syrialife.org،  السورية   مجلس الوزراء
  . تقرير المركز السوري در اإلنسانية سورية: ه  . انظر:2013نهاية عام  في    % 54.3و،  2013في الربع الثالث من العام    % 50إلى  

 .33ص  ، 2014أيار   (. 2013كانون األول  -تموزاسات، الربعان الثالث والرابع ) لبحوث السي

 .11لدولي، مرجع سابق ذكره، صصندوق النقد ا 3

http://www.syrialife.org/
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والتسه يحت   1  ت يالالقروض  النش   اجالتي  االقتصاديإليها  بسبب اط  وذلك  سيولة    ؛  انخفاض 

 السورية(،  بالليرة يماصرفية )والس لودائع الملناجم عن ارتفاع معدالت السحب من االمصارف ا

و  غيهذا  المؤشراايعّد  الدقيقةاواألرق  ت ب  اإلحصائية  تالت  م  حجم  عي  الكس   ات عرو مشقطاع 

منع يو ،  ع، بشكل عميق ودقيقاذا القطودراسة هم  ولة فهام مح ا مأ  حجر عثرة  الصغيرة والمتوسطة

أنه    ااجهه كمو ت  ت التياب و الصعو   تهاج ايتحواع  ا اقع هذا القطو قييم حقيقي لهذا النقص من إجراء ت

 ل.المجاا هذ  لمية فياالع ب ر اجتوال ت م والمؤشراا مع األرق رنة  اعلى إجراء مق   من القدرة د يح

من    دءا ب  حليل،تلكثير من الدراسة والاع بو ضو ا المهذ   ة يد اصت لمية االقلعا  دراسات ولت الالقد تنو 

ت ابو والصع  دراسة العراقيلب  ل، مرورااعمع من األو نء هذا الو ة لنشيالنظر   ت لمبرراولة فهم اامح

، قتصاديةالا   ةصيو الخص  ت ية ذاف يالوظدة من هذه البنى  افتر وتعظيم االس و ل دون تطو التي تح

ط عمل هذه  ا دامة نشتواس  ومت، ودعم نا بو تذليل الصع  ىإل  ةفد اعملية الهالت  اإلى المقترح  الو وص

 .المشروعات 

الدراس هذه  أن  ااتفقت  على  الات  والممشروعات  تلصغيرة  حجر  توسطة  األساس  شكل 

عو ال  لالقتصادات  بشكل  ويسهم  معدالا طنية  تحقيق  في  لمرتف  ت م    ا لم  راظن  دياصت االق  ولنم عة 

م الكبيرة  ااألحج  ت ذا  مشروعات لارنة بامق  ةيصدير وت جية وتشغيلية  اتإن   فرص وإمكانات تمثله من  

مبدأ  ئمةاالق انعك  الحجم  ت راو وف  على  رغم  ال  ساالتي  تك  يرأثتهذا  إن افي    ا وحصته  اجهاتليف 

 

رقم    1 المالية  وزير  السيد  بتاريخ    2012/ 39تعميم  ش،  إيقالمتض  2012/ 1/ 29ف.  العامة  المصارف  من  الطلب  منح  من  اف 
ة  السوري   رةحظر على المصارف منح قروض بالليالذي    2013/ 8/ 6تاريخ    2/ 1/ 1168  المركزي رقمض، وتعميم مصرف سورية  القرو 

 ستيراد.لتمويل عمليات اال 
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نسبية  وداللة  ية  أهم  دي يبقى ذااصنقالا  و م في النماأثير العتفسية، إال أن الانتال  اقية وقدراتهو الس

 أقل.  

 اجهة فشلو لم  مشروعات ع من الو النمية لدعم هذا  و ت الحكاطسلفكرة تدخل ال  ت ز بر ا  ومن هن

كف ت و الس  ءة اوعدم  في  المو ق،  وتو زيع  األعب اقارد  والمخاسم  تاء  ال  الذي  األمر    اجهه و طر، 

 الكبيرة.  مشروعات ال

 خلق فرص عمل   فيجداا   هام  (م.ص.م)سطة  و تلمة واالصغير   مشروعات دور ال  يعد اقع  و في ال

ر  يقر ت لاا  يالحظ أنَّه وفقو   يرةالكب  روعات مشمن تلك التي لدى ال  أقل  فة كلتطني بو د الاص تفي االق

ال الو متمؤسسة  الدولية  لمجماتيل  الدوليو بعة  البنك   مشروعات ال  ت بمؤشرا  علقتالم  (IFC)  عة 

والمتوسطة الع   الصغيرة    2020م  االع  يف  دراالص (  MSME Country Indictors)لم  افي 

مي، لدى  ابشكل نظمسجل    مشروعن  و ملي  125  مص.م.قد بلغ عدد    ،لةدو   132  والذي يغطي

تسهم هذه    اكم  ،شئةاول النتقع في الد   مشروعن  و ملي  89  افي هذه الدول، منه  ت المعنيةاالجه

 ملة في هذه الدول. اى العو أكثر من ثلث الق ظيفو في ت مشروعات ال

وربية،  ألا  مشروعات عدد ال  يلا% من إجم  99أكثر من    لمتوسطةوا  مشروعات الصغيرة لا  كلتش 

نسبة  تصل  لان تم  شروعات مال  حيث  الصغر  إجم  92إلى    احده و هية  من  هذه ا%  عدد  لي 

تأمين    م.ص.م  أسهمت   اكم  المشروعات، خلقه  85في  تم  التي  العمل  فرص  من  خالل    ا% 

لي  اثلثي إجم  مشروعات هذه الدى  ملين لا عل عدد الث شك، حيااألخيرة في أورب  الخمس  وات السن



 
 

16 

لدىالعا  عدد  ا  روعات شملا  ملين  األمر  كاألوربية،  فكرة  يعزز  الو لذي  هذه  بة  ابمث   مشروعات ن 

 2 .1ل طني للدو و لا د ا صتظف األول، في االقو الم

 :مشكلة الدراسة 2 – 1

من دول العالم، بير  ستحوذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اهتمام كبير في عدد كا

األو  دورها  بسبب  في  ذلك  فر وتأم  والتشغيل جاإلنتا ساسي  للشين  عمل  الدخل    اروإدر   باب ص 

لدول. ولكن من يع الجم  تماعيةي، وتحقيق األهداف االقتصادية واالجالبتكار والتقدم التكنولوجوا

النامية الدول  في  الحالي  الوضع  أن  ومنها  متردّ   المالحظ  تعي،  )التي  من  سوريا  تعيشه  ما  ش 

 .د مستمرطالة في تزاي والب، روض(الجائر المفي اد االقتص صار الحرب عليها والحيالت وآثار و 

نال تحقيوبالمقابل،  في  المتقدمة  الدول  نجاح  عال  حظ  مستوى  ا  ق  االلتنميمن  من ة  قتصادية؛ 

تلك    تبنيل  خال ودعم  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  دور  لتفعيل  واضحة  سياسيات 

البطالة والحد منعات، في محاولة   مشرو ال للقضاء على  وُتمثِّ لف ا  منها  ة مشكلة  هذه طبيعل  قر. 

التي  الدر  ا  ة الباحث  هدفت اسة  إلقاء  خالل  من  وذلك  اللمعالجتها،  الدور  على  به لضوء  تقوم    ذي 

معالج في  الصغيرة  والبطالةالمشروعات  الفقر  لمشكلتي  فرص   تها  تأمين  في  المساعدة  بالتالي 

 .عمل

   ي:التالل ؤ التسان في االجابة ع ةساتنصب المشكلة البحثية لهذه الدر حيث 

 

1“ Key Figures on European Business with a special feature on SMEs” ، Eurostat, 2011 Edition . 
وال"  2 الصغيرة  سو المشاريع  في  ممتوسطة  أم  تمويل  مشكلة  تنظيمرية:  والدراسات،  "شكلة  لألبحاث  دمشق  دمشق،  / ِمداد /   مركز   ،

 .5سوريا، ص
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والحد من   السوري   عمل في الساحلتأمين فرص ال  وسطة فيدور المشاريع الصغيرة والمت  وما ه

 ؟ من هذه المشاريعلوضع المعيشي والدخل من وجهة نظر المستفيدين ين احس وتالبطالة مشكلة 

المشاري هذه  أسهمت  أزمات وهل  من  التقليل  في  و مشكلة    ع  ابطالالركود  والفقر  بدأت لتالة  ي 

 ؟ االوضاعوريا نتيجة التضخم وتردي في س  تستشري 

 تاليه:تساوالت الج لدينا التنت  وهنا

توسطة في تأمين فرص عمل في الساحل السوري والم ات الصغيرةماهو دور المشروع    -

 من وجهة نظر السكان عموماا؟ 

ي ور في الساحل الس   متوسطة في تأمين فرص عملعات الصغيرة والماهو دور المشرو  -

 ؟ مل(عي –عن العمل  )عاطلوعهم السكان حسب ن من وجهة نظر

السوري   احلعمل في السالمتوسطة في تأمين فرص  وعات الصغيرة و ماهو دور المشر  -

   عمال(؟  –من وجهة نظر السكان حسب نوعهم )أرباب عمل 

السوري   عمل في الساحلة والمتوسطة في تأمين فرص  ماهو دور المشروعات الصغير  -

 ؟ (الجتماعيوع ا الن –العمر )المتغيرات الديمغرافية  ب نظر السكان حس ة من وجه

 : أهداف الدراسة 3 – 1

 األهداف الرئيسة، أهمها: من جموعة يق م تحق دراسةال ههذ  دفت ه

 . المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في المجتمعمعرفة ماهية  -
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الصغيرة - المشاريع  في    دور  االتنالوالمتوسطة  مشكل  لحد واة  قتصاديمية  البطالمن  ة  ة 

 .ي خصوصاا الساحل السور  بشكل عام وفي عملص الوتأمين فر 

 : الدراسةأهمية  4 – 1

أهمية  الدراسة  ذه  ه  ةأهميكمن  ت اإلسهام  في  على  قدرتها  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

ير فرص لتي من بينها توفقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية، واالفعال في عملية التنمية، وتح

وارد المحلية اع، واستغالل الم االبتكار واإلبد   شجيعوالحد من الفقر، وت  حة البطالة،افمكو   العمل،

 واق، وتطوير الطاقات البشرية وتنميتها، وتعزيز القدرة التنافسية.الستاحة، وتوسيع االم

وي وذي  ام وحيعلى قطاع هلقي الضوء  ت  يمن جوانب مختلفة. فه  ةدراسه الكما تبرز أهمية هذ 

األف ع  علفاتأثير   قطا لى  وهو  والمجتمعات،  الراد  و ع  الصغيرة  تمشاريع  الذي  كمن المتوسطة، 

  دية واالجتماعية الفعال في عملية التنمية وتحقيق االهداف االقتصاام  قدرة على اإلسهأهميته في ال

أهمها   من  البطقت اال  إنعاشالتي  مشكلة  وحل  الحاصل  الركود  من  الصاد  الساحل  سوري الة في 

ف العملمي تأي  ودورها  فرص  لتشج  ن  بها،  اللراغبين  ايع  والبرامج  زيالقروض  شأنها  من  دة لتي 

 . ريع.مشاذا النوع من ال اإلقبال على ه

 : الدراسة فرضيات  5 – 1

 (:0.05مستوى الداللة ) الفرضيات اآلتية عند يتم اختبار س

األساسية:فر ال ا   ضية  فرص  تأمين  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  دور  حسب لعمل  هناك 

  .ي سكان الساحل السوري رأ
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 الفرضيات الفرعية: 

احل السوري حسب نوعهم  وسطات سكان السفروق ذات دالله إحصائية بين متالتوجد   -

المشروعات الصغيرة    –)عامل   العمل( حول رأيهم في دور  ة في  والمتوسطعاطل عن 

  م.ين فرص العمل لهتأم

ن الس  ت سكانمتوسطابين  التوجد فروق ذات دالله إحصائية   - هم  وعاحل السوري حسب 

ي رة والمتوسطة فرأيهم في دور المشروعات الصغي  ( حولاليعمل  -  عامل  –)رب عمل  

 تأمين فرص العمل لهم.

ال - الساحل  سكان  متوسطات  بين  إحصائية  دالله  ذات  فروق   حسب   سوري التوجد 

الديمغرامتغير ال ا  -عمر  لا)  فيةات  دور  في  رأيهم  حول  المشالجنس(  لصغيرة  روعات 

  العمل لهم.  رص متوسطة في تأمين فوال

 : بقةراسات ساد 6 – 1

 ( Decarlo and Lyons, 1980) راسةد  -1

 : وصفي تحليليالمتبعلمنهج ا

 هدف الدراسة:

 الركود. لمالية و دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كحل لألزمة ا -

سب ض ن ( وتخفيفي ذلك  لهالركود )نجاحها أو فشي الحد من اف  ات دور هذه المشروع -

 البطالة.
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 تائج الدراسة: ن

 م. عا   لكتيجي بشا االستر الى التخطيط  اهافتقار  يرجع الىالمشاريع الصغيرة  ل فش -

الدور أ واعطاء  التدريب  بضرورة  الالزمةاوصت  لمساعدت  تلكالصحاب    ت  في    مهالمشاريع 

 . مهجيد لمشروعات لكخطيط بشالت

 ( Berine and garlwsky, 1980)دراسة  -2

 في تحليلي : وصالمتبعلمنهج ا

 ة المنهج المالي المتبع في المشروعات الصغيرة والمتوسط  غرض الدراسة: 

 نتائج الدراسة: 

 بينت هذه الدراسة أن تحديد مصادر األموال الالزمة للمشروعات الصغيرة هو الذي يحدد  -

 . ي تتبعهالتا عة اإلستراتيجيةبيرة طبيبدرجة ك

ستخدامها في إطار األهداف التي  ر التي تقر لوجيا اكنو وطبيعة التعدد منتجاتها  كما أن   -

 هو مايحدد ماهيتها.   تسعى إليها

  (Stoner, 1983) راسةد  -3

 يليع: وصفي تحل لمنهج المتبا

، حيث أجريت  يرةصغ عات الالمشرو ي  ف  الستراتيجيأهمية التخطيط اغرض الدراسة: التأكيد على  

 . يةلمتحدة األمريكيات االوال في  اا صغير  اا صناعي  مشروعاا ( 451)اسة على در ال

 هدف الدراسة:
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ا - والعوامل  االستراتيجي  التخطيط  عمليات  بين  المتمثلالربط  بالصناعة  لبيئية  ة 

بقاو  في  ذلك  كل  وأثر  االقتصادية  العوامل  العاملة،  القوى    ستمرار واء  التكنولوجيا، 

 ات.وعالمشر 

 : سةتيجة الدران

تخطيط االستراتيجي لهذه وعمليات الوعواملها    روف البيئةوجد الباحث عالقات معنوية بين ظ

 . المؤسسات 

الهيجاء)  سةادر  -4 الصغير الصناعا  (م  1991  ،أبو  التنمية    هاودور ة  ت  تحقيق  في 

 االقتصادية 

 . غرض ذا الدت لهاع  تحليلي باالعتماد على استمارة لمنهج المتبع: وصفيا

 :الى ةسار قد هدفت الد و 

 . استخدامها للموارد االنتاجيةرة في صغيصناعات اللتع بها اتم التي ت ئدةاختبار مدى الفا -

  العمل ص يجاد فر إقدرة النسبية لهذه الصناعات في ال اختبار -

 للدخول    اختبار قدرة الصناعات الصغيرة في تحقيق توزيع أوسع -

 يلي: جها ما  ئتا ن

ها  تلفكمن ت  (%  10) تتجاوز    صغيرة الالت  دة من الصناعاح او   صة عملخلق فر ة  لفكت -

 . رى يع الكبشار المفي 
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الد  - اار وأفادت    من جانب الحكومة من   والرعاية لدعم  سة أن الصناعات الصغيرة تستحق 

 خ أفضل للمنافسة.أجل توفير منا 

ت  لصناعالهذه ام من التوصيات من أهمها توفير التمويل الالز  ةسة بمجموعار وخرجت الد  -

 . ريعه المشالمثل هذ ية االجتماعو  سات الجدوى االقتصاديةار بد تقوم   زكار تشجيع اقامة مو 

الوا -5 سورية،  في  البطالة  أديب.  جامعةصقر،  دكتوراه،  أطروحة  واآلفاق،  دمشق،   قع 

2006: 

 لمنهج المتبع: وصفي تحليليا

 :ه الىسار د ال وقد هدفت 

 . ريةفي سو لة بطااب الز أسباسة إلى إبر اذه الدر هدفت هو 

 : يسة ما يلار الد  ج التي خلصت اليهائتا من أهم الن 

 ى مجموعتين من العوامل: في سوريا تعود إل الةاب البطأهم أسب

 لية: الداخ

 نمو السكاني. ي عن معدالت التراجع معدالت النمو االقتصاد  -

 ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. -

 لخارجية: ا

 لس التعاون الخليجي. مجالعمالة في دول  طلب علىخفاض النا -

 ظيم وتدريب القوى العاملة. اءات لتنتخاذ إجر ا  العمل على قترح الباحث ا
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خليلنسري)سة  ادر  -6 م  (2007  ،ن  في  والبطالة  ومالفقر  عجلون  مساهمة  حافظة  دى 

 . لهاح سطة فيالمشروعات الصغيرة والمتو 

 ض. اعدت لهذا الغر  استمارة تماد علىلمنهج المتبع: وصفي تحليلي باالع ا

 : الىسة ار هدفت الد 

البطالة  ي الفقر و متوسطة في معالجة مشكلت الة و غير الص  عات همة المشرو معرفة مدى مسا  -

   في محافظة عجلون 

 تالية: ل اج ئلى النتاا سةار قد توصلت الد و 

لول حون من الظواهر التي تستحق ايجاد  البطالة في محافظة عجلتعتبر ظاهرة الفقر و  -

لى  وهي أع  (%  17)الفقر    ونسبة  (%  18.9)الى  ة  البطيث تصل نسبة الحة لها.  حناج

 .ةكلمي الموالبطالة ف ب العامة للفقرلنسمن ا

في   - المشاريع  هذه  توفيرتسهم  في  عجلون  وبالت  ص فر   محافظة  المشار عمل  في الي  كة 

 . أصحابها دخول زيادةو  والبطالة،ل مشكلتي الفقر ح

روعات الصغيرة في معالجة شلمدور ا  :(2015ب،  أبو شنم  بد الكري)د. سامح عدراسة   -7

 .ة األردن"والفقر"حالي البطالة مشكلــت

 نهج الدراسة: وصفي تحليلي م

 هدف الدراسة:

 داف الرئيسة، أهمها: من األه مجموعةتحقيق إلى  دراسةال ههذ  ت هدف
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الصغيرة   - المشروعات  دور  لمشتقّصي  التصدي  في  الصغر  اكالومتناهية  لفقر ت 

 .الةوالبط

م - المتاح  المشروعات ان  بيان  لتمويل  اإلسالمية  و   لصيغ  الالصغيرة  صغر، متناهية 

 .مة على المشاركة وليس الفائدةوالقائ

الت - مراكز  بإنشاء  االهتمام  اتحريك  اوالحرفي  لمهني  دريب  رعاية  لمنظمات تحت 

للرب الهادفة  غير  المتفو والمؤسسات  لدعم  اآلمال  بعض  إعطاء  مع  لتمو ح،  يل قين 

 .اتهممشروع

ضرو  - الالهتم ا  رةتأكيد  والقرض  الزكاة  بنظام  والهباام  والوصاياحسن  لدعم    ت  والوقف 

خيرية  سسات ال ات الصغيرة والمتوسطة الهادفة لعالج البطالة، تحت إشراف المؤ المشروع

 ية والمدينة. الجتماعا

 تائج الدراسة: ن

األرد  في  البطالة  معدالت  أن  إلى  الدراسة  تتوصلت  تكاد  ثابتن  األكون  العقد  في  على  ر  خية، 

)األقل،   وا الصغيوعات  المشر وكون  (.  %13وبحدود  أهم  رة  من  مواجلمتوسطة  هاتين  أدوات  هة 

ن تفعيلها، وتوصلت إلى أنها سالمي التي يمكالمشكلتين، تقّصت الدراسة دور صيغ التمويل اإل

ة من محتاجي  عات واسعإلى قطا  ة، في الوصولأكفأ من غيرها من صيغ التمويل، وأكثر مرون

والمتوسطة،لمشروعاته   يلمو الت الصغيرة  الذ   م  لاألمر  يؤهلها  مواجهي  في  محوري  بدور  ة لقيام 

 مشكلتي الفقر والبطالة. 
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 ة: التعقيب على الدراسات السابق

الرغم م أكثر  على  بعد  الباحثة إال أن كالا منها ن  السابقة عن صلب موضوع دراسة  الدراسات 

ج ممتناول  ال انباا  يهم  با  أو  بشكل  اال  ر،آخباحثة  تم  الدراحيث  بعض  من  بناستفادة  في  ء سات 

 ر في إعداد بعض أجزاء الدراسة النظرية.  واالستفادة من البعض اآلخ ةناالستبا

 : الدراسة منهجية  7 – 1

طبيعة  اتماع م  ت مع  المنهج  هذا  لمناسبة  نظرا  الدراسة  إجراء  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  د 

  ة بين القلعها وبيان اراسة، وتحليل بياناتة موضوع الد هر ظاذلك بهدف وصف الدراسة، و أهداف الو 

اعتماد اتهامكون حيث سيتم  لدراسة    ،  الوصفي  والمتوس  واقعالمنهج  الصغيرة  طة في  المشروعات 

 لسوري ودورها في تأمين فرص عمل فيه. الساحل ا

 :  لدراسةعينة اجتمع و م 8 – 1

بي الدراسة  مجتمع  القادرين  مكن حصر  األشخاص  منطقة  ى  عل مجموع  فيه في  والراغبين  العمل 

عينري السو الساحل   سحب  تم  وقد  من  ،  )ذكور  140ة  من    فرداا  السوري وإناث(  وتم    الساحل 

 أخرى كعينة بحثية نهائية.  100ية و استطالعكعينة  40تقسيمها إلى 

 :  دراسةأداة ال 9 – 1

است  هالباحث  ت امق ألشخاص هموج  بانةبإعداد  البالغين    ه  على  ف ل  عمقادرين  يه  وراغبين 

أعمالهم    ييضاا من حيث موقعهم فيث العمل وعدمه وأح  منمختلفين من حيث العمر والجنس  

عم عام)رب  أم  او  ل  مق  ; موظف(ل  أسئلة  إجابضمن  ذات  البيانات    ات ننة  لجمع  مغلقة 
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من  المطل االستبانة  أنشئت  على    3وبة،  المحاور  هذه  تضمنت  لعبار   24محاور  آراء ة  معرفة 

توسطة في  وعات الصغيرة والمشر لمإذا كان هناك دور واضح ل  فيماساحل السوري  الي  الناس ف

 .ل لهم في منطقتهممتأمين فرص ع

 : دراسةال ودحد 10 – 1

ي تأمين فرص العمل في الساحل  يرة والمتوسطة فوعات الصغمشر ال  دور:  دراسةال  ع حد موضو -

 .السوري 

 الساحل السوري  المكاني للبحث:الحد -

 2021العام الدراسي الحد الزماني للبحث: -

 : الدراسةمصطلحات  11 – 1

 ص : في التعريف الشائع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينلبطالةا -

العمــل هعل "العاطل عن  الذيى أن  الفرد  ذلك  ل وهو  يكون فوق سن معينة بال عم  و 

 .1" دهال يجند مستوى أجر سائد لكنه وراغب فيه ويبحث عنه عقادر على العمل 

والمتوسطةصغيال  شروعاتالم - يتناسب   المشروعات أو  :  رة  وبما  الصغر(،  )متناهية 

ب السوري والواقع   تشّغل  التي  المؤسسة  هي  األفراد   ةتس  ني ،  من  األقل  لمؤسسة وا،  على 

 .2على األقل عامالا  16 ك التي تضمة هي تلالمتوسط

 

 .39، ص1997وبر ، الكويت، أكت226لبطالة، مجلة عالم المعرفة، العدد االقتصاد السياسي لزي،  رم ي، زك 1

 .1مادة  ، 2006وعات، سورية: وتنمية المشر بإحداث الهيئة العامة للتشغيل   الخاص 39المرسوم التشريعي رقم  2
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ا - الهيئة لعملفرصة  مصطلحات  ضمن  العمل  فرصة  اعتبرت    ACU  غيلللتش  لعامةا  : 

للفرد عمالا ألكثر من يومين اثنين في األسبوع بشكل دائم ويؤمن له دخل   يتأمن  عندما

الف دخل  متوسط  يفوق  انطلش  د ر منتظم  عندما  سورية  في  الحد  هرياا  بها  يفي  األدنى قت 

 الحتياجاته. 



 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 ي للدراسة اإلطار النظر ثانياا: 
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 تمهــــــــيد 

حوال إلى نسبة البطالة فيها  ي أي حال من األفال بد أن نتجه  ولة فأي د   عندما نذكر اقتصاد 

  تصادها األمر الذي يؤدي اقي  ف  وكيف أنه مهما عال شأن هذه الدولة أو دنى فإن للبطالة حصة

من األحوال أن تسد ث أنه ال يمكن بأي حال  القتصاد مهما عال شأنه، حيإلى إضعاف هذا ا

ومهما اتسع سوق العمل اليمكن  ،  فئالمواطنين من الوظا  حاجة  اريع الضخمة مهما كثرت المش

لمشاريع الصغيرة  ا  ركله أن يستوعب أعداد الخريجين الهائلة في كل عام، لذلك كان ال بد من ذ 

أسب  والمتوسطة من أهم  نسبةالتي  من  الحد  هو  نشوئها  بلد سو   اب  أي  من  البطالة في  أكان  اء 

 نمو.يق القدمة أو كان بلداا في طر الدول المت

ى  ل ع  امة التي تستحوذ هوسطة إحدى القطاعات االقتصادية الالصغيرة والمت  ات تشكل المشروعو 

المنظمات والها  من  التغير   ت ائيبتمام كبير  االاالدولية في ظل  واواالجتم   ادية قتصت  لتقنية،  اعية 

عمال  تجد  يرة كل عام من اليد العاملة التي الاب أعداد كبع على استيعذه المشاريحيث تعمل ه

ا المشاريع  التلضفي  التي  أو  فيها،  خمة  للعمل  المؤهلة  القدرات  أو  لذلك  العلمي  المستوى  ملك 

ت بد لكل دولة  اقتصادهاإلى تخفيض نسبة البطالة ود ى  عسولذلك كان ال  من خالل    فع عجلة 

شرعية ودعمه لكي يرقى إلى مستويات  إكسابه صفة المن المشاريع و العمل على دعم هذا النوع  

تنتجه هذه    افسة وتلبية طلب السوق والزبائن مم ادراا على المنامنه قتجعل  التي  لوبة  المط  ةالجود 

 .المشاريع
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 ة ـــــالبطلاالفصل األول:  1 – 2

 ر القتصاديالبطالة في الفك 1 – 1 – 2

ن االقتصاديين بشكل هامشي جداا مفكريالكثير من العالج من قبل   كانت مشكلة البطالة تخياا اريت

ال  اا وبعيد  الفكراصوخواقع  عن  في  الرأ  ةا  اإلساءة  االقتصادي  من  وهروباا  ابتعاداا  وذلك  سمالي 

يرجعون  فكانوا  الرأسمالي،  وتبعيا لبا  للنظام  السكانية  تطالة  الزيادة  إلى  )مالتها  المجتمع  س(،  في 

قتصاديين خطأا االتجاه السابق حول ربط البطالة مفكرين االقسم من ال  وفي مرحلة الحقة اكتشف

ابالزي فكالسادة  عنحدثو تنية،  وب  ا  البطالة،  خلق ظاهرة  ودوره في  الرأسمالي  النظام  ا دأو مساوىء 

( بنظريته  إلى أن أتى )كينزالكامل واإلنتاج،  إطار العمل والتوظف  ي  ف  بمعالجة مشكلة البطالة

البطا مشكلة  النظحول  في  الرأسمالة  السكاام  النمو  بين  التناسب  عدم  في  تكون  وبأنها  ني لي 

المالعم  رص وف وا ل  الز تاحة.  أن  )كينز(  السكانية  عتبر  المجتميادة  يرفد  مورداا  اعتبارها   عيجب 

االنتاجية   اإلنتاجية    يتل ابالعناصر  اإلمكانيات  زيادة  شأنها  المن  القدرة  زيادة   -شرائية  وزيادة 

ن  م، فإلمفهو إذا لم تقم بهذا الدور أو إذا لم تعد وفق هذا ا، و -ختلفة  الشعب الم  دخول طبقات 

 . 1اني سيساهمان في زيادة عدد الفقراء نية والنمو السكزيادة السكاال

ال المدرستين  بافتراضهم  سالكوعلى عكس ماقاله علماء  نتاج في أي )أن اإل يكية والنيوكالسبكبة 

المشروعااقتص أساس  على  قائم  الحرة  اد  بين  قليتت  التوازن  حالة  من  كثيراا  تقرب  بصورة  ب 

أن يحصل  من يستحق عمالا    متوازن يستطيع كلالفردوس اللك  ل ذ في ظ أنه  و العرض والطلب  

بأي سعر آخر، وبمجرد أن   لطلب أسوةا ا  ىلعليه، كما تهبط األجور لو زاد العرض من العمل ع
 

1 M. Kalechi,” Theory of Economic Dynamics “Kinehart N.W- 1954, p 161 . 
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ى لهم استخدام عدد أكبر  من االجد   العمل أنهالدرجة الكافية يجد أرباب  ح العمل رخيصاا ب يصب 

دية والبطالة االحتكاكية، وأن : البطالة اإلرامن البطالة هما  نوعينلغير  من العمال، وأنه ال وجود  

إل يعود  االفتراض  هذا  خارج  البطالة  فقد عن  ىانتشار  المتدنية،  ورفضهم لألجور  العمال  رأى    اد 

ه أن  الح)كينز(  مع  تتفق  ال  المقولة  فال ذه  التقيقة،  يكن  بطالة  لم  الرأسمالية  البلدان  شهدتها  ي 

سبباا  االسم  مهبرفض  لها،  العمال  علىلألجور  وإصرارهم  ليس    ية  أيضاا  وألنه  الحقيقية،  األجور 

 خالل فترة األزمات. ص قاصحيحاا مطلقاا أن انتاجية العمال تتن

)كينز نظرية  البطابالطبع  موضوع  في  شكل(  بعدما  كثيراا  تعززت  العالج  لة  لألزمات   حالناجت 

الرأسمالآنت  التي    –االقتصادية   النظام  وتلتهز  بمي  الالقي  العمال  العمليين  عن  في   عاطلين 

لزيا  –الشوارع   الدولة  تتخذها  بتدابير  االقتصاد  تنشيط  خالل  من  الكلي  ح  ةد طبعاا  الطلب  جم 

التداب هذه  ومن  الفالفعال،  سعر  تخفيض  االنتاير  تكاليف  لتخفيض  وزيادة ائدة  ال  ج،  دولة إنفاق 

فرص العمل    دةلزيا  ا يفسح المجالمماعية  الجتم على المشاريع العامة، وتوسيع نظاق الخدمات ا

 . 1أمام العمال 

لرأسمالية في وقت ما، تغير حالها  ا  ةمولكن هذه )الكنزية( التي كانت بمنزلة طوق النجاة لألنظ

ق و مع  السبعينيات  العشدوم  القرن  من  إنالثمانينيات  إذ  حد   رين،  التضخمي  اشتداد  الكساد  ة 

Stagflation   ازد من  رافقه  معوما  اياد  وازدياد دالت  البطال  لتضخم،  من  معدالت  جعل  ة، 

الم أغلب  من  عليها  وللهجوم  والتشهير  لالنتقاد  هدفاا  االقتصادية    رساد )الكينزية(  واالتجاهات 

اديات جانب  ة اقتص ، مدرسMonetarismو )مدرسة النقديين(  مها: مدرسة شيكاغالعالمية، وأه
 

أمين، ب   1 أحمد  النظ  يضون،  ظل  في  الثالث  العالم  وقضايا  السياسي  طاالقتصاد  الجديد،  العالمي  والتوزيع  2ام  للنشر  بيسان   ،
 .281، ص 1998عالم، بيروت، واإل
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التSupply-Side Economicsالعرض   مدرسة  المدرسة Expectationsة  الرشيد وقعات  ،   ،

الرد  و   خذ ألواوألن البحث لن يدخل في متاهات الحوار    Institutionalismالمؤسسية )النظمية(  

ي التأكبين هذه االتجاهات والمدارس،  بإيجاز  اداة  ن منطلق معيد على أنها اشتركت كلها ممكن 

الكينزيو )الكي ظهر  وأخيراا  بشراسة  عليها  والرد  الجد نزية(  ان  أو  الكينزيد  التيلمدرسة  الحديثة    ة 

وحتى   الثانية  العالمية  الحرب  بعد  طبقت  التي  )الكينزية(  سياسات  عن  ،  1973م  اعدافعت 

حدثت منذ ي إلى طبيعة الصدمات التي  القتصاد ستقرار احصل في االويرجعون التدهور الذي  

السبعب النفطداية  أسعار  ارتفاع  )صدمة  أسعار  ينيات  ارتفاع  وأالوارد ،  الفائدة،  ات،  تقلب سعار 

 .1رف..(باإلضافة إلى ردهم على مقترحات المدارس األخرى ومحاولة تفنيدهاأسعار الص

وخال همم  نكول حوار  هو  سبق  ما  إن  األمر،  يكن  اا  البطالة  حول  البلدان  ف  في  سادت  لتي 

بطالة  ث، فالالثال   ل أو بآخر، هذا مختلف عن وضع البطالة في العالم قدمة، وبشكمالية المت الرأس

ة والتخلف وترتبط بكل مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية، وهي في  ط بقضية التنميهنا ترتب 

الظروف التاريخية والنشأة  لمتقدمة، من حيث  ف عما ساد في االقتصاديات الغربية اتلتخ   اجوهره

 بظروف هذه  مرتبطاا يزاا و تي أدت لظهورها، لذلك ال بد أن يكون العالج متم العوامل الواألسباب و 

وطبيعتهاال من    بلدان  بد  وال  االقتصاديات نتحديداا،  بهذه  خاصة  وفلسفة  االقتصاد ،  هج  ومنها 

 ي بالطبع. ور سلا

 

 

رمزي:    1 زكي،  الجدولد.  في  الهيكلي  والتكيف  ط  التضخم  الع1النامية،  المستقبل  دار  القاهرة،  ،  والتوزيع،  للنشر  ،  9961ربي 
 .37ص
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 ة البطال مفهوم  2 – 1 – 2

على أن العاطلين    لية، والذي ينص به منظمة العمل الدو للبطالة الذي أوصت  الشاسع  لتعريف  ا

العمل هم "جم الذينعن  العمون لسينتم  يع األفراد  فأكثر(  سن   15ل )ن  فترة   ولمة  يعملوا خالل 

الميداني   الباحث  الذي يسبق زيارة  ال حتى  رة( في أي نوع من األعمال و سأللاإلسناد )األسبوع 

واح الفت  وكانوادة،  لساعة  هذه  وجاهخالل  للعمل  بشرة مستعدين  ويبحثون عنه  له  نشط"  زين  كل 

 .1( 1997)زكي،

مع ما، يعني تأمين العمالة الكاملة لجميع السكان  جتم  العاملة فييدي  لأل   االستخدام العقالنيإن  

علي  مايطلق  أو  العمل،  على  عرض تح  هالقادرين  بين  الكامل  التطابق  والطل   قيق  العمل  ب  قوة 

 ظاهرة البطالة.  طابق تنشأدما ال يتحقق هذا التعليها في سوق العمل، وعن

نه، أي وجود أشخاص ال  ث ع لبحبة فيه واالرغرغم  الة عدم وجود عمل  والبطالة تعريفاا هي ح 

داخل    -جزء من قوة العمل  م  هو يعملون إال أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه وباحثون عنه،  

ب نوع  سباب مختلفة حسكل دائم أو مؤقت وألوالتعطيل يكون بش  متعطلون.ولكنهم    –العمل    قوة

 2  البطالة.

 البطالــــة أنواع 3 – 1 – 2

 

 39، ص1997وبر ، الكويت، أكت226لبطالة، مجلة عالم المعرفة، العدد زي، االقتصاد السياسي لرم زكي،  1
 93، ص1997وبر ، الكويت، أكت226عدد لبطالة، مجلة عالم المعرفة، الصاد السياسي لزي، االقت رم زكي،  2
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 حتكاكية: البطالة ال 1  – 3  – 1  – 2

  ل لينتق   هلمعل  العام  كأو نوع الوظيفة. فيتر   لالعم  نتغيير مكا  ني بطالة مؤقتة ناجمة ع هو 

يت  إلى أو  أخرى،  منطق  لالعم  كر وظيفة  لينتقفي  أخرى.  لة  منطقة  كذل  إلى    عندما ك  وتحدث 

.  انقطاع  بعد   لعم ال  ق سو   لالبيوت دخو أو عندما تقرر ربات    ،لعم  ن الجدد ع  ن ث الخريجو بحي

المع  لكذ كتحدث  وقد   لنقص  الكاملنتيجة  لك لومات  العم  نع  نالباحثي  لة   وأصحاب   لفرص 

 .1( 2009العربية،  لة العمظمن م) لاألعما

 هيكلية: لة الالبطا 2  – 3  – 1  – 2

الالبطال  فتعر  عليكهة  أنلية  االختال  اهى  بسبب  تنشأ  التي    ل يك ه  نبي م  ئ القا  نوالتباي ف  البطالة 

ا هأن  ىلعك  كذل  فوتعر   ه،يلب علالطل  يكه و   ل(العم  نع نيلوالعاط  ني لالعام)ة  للعاماوى  القتوزيع  

  ق سو   ليكهت في  اتغير   هفقاث ال ير االقتصاد بحي  كليه أو تغير في    للخ  نالبطالة الناجمة ع 

  ن حي ن  تحدث متحوالت االقتصادية التي  لالبطالة نتيجة ل  ننوع مذا الهآخر ينشأ  عنى  . بملالعم

  ور هظ  إنتاج أكثر كفاءة، او  لوسائ  مموارد جديدة أو استخدا  فشاكتإ االقتصاد ك  ليكهي  آلخر ف

 .2(2004،  معبد الكري)ع إلى آخر طاق نم  لع جديدة أو التحو لس

 البطالة الدورية: 3  – 3  – 1  – 2

نو  لتنشأ  الدو تيجة  االقتصادي تذبذبات  بيرة  ظ  نة  يفسر  وقد  واالنكماش.  قدرة    مبعد   اهور هالرواج 

االنكماشية.   ور الفجواتهء اإلنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظاب أو شر ى استيعالي علالك  ب لطال

 

 .بيروت  ، ل تشغيل العربي ل المنتدى أزمة البطالة،  ف يفى تخف دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، 2009لعربي، ا  لمنظمة العم 1

ااإفريقي  لة اقتصاديات شما لمج   منيا،   محبطة والية  ليكهقياس ال  ومحاولةصنيفات البطالة  : ت2004عبد الكري، البشير.    2 لعدد  . 
 ل.األو 
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فتر  ااففي  الركود  و قتالت  اصادي  ينخفض  اإلنتاج  معف  لتوظيانخفاض    البطالة،   دالت وترتفع 

 . 1( 2003، والجرمود غ الدبا)وقات الرواج والعكس في أ

 سمية: البطالة المو  4  – 3  – 1  – 2

ية  لعم  لموسميةيجة  نت  عينم  اع طق  يف  لةالعام  دياألي  من  فئة معينةصيب  ي تالتي البطالة  وه

الدورة    نع   جةالبطالة النات   نيا وب هط البعض بينلع. وقد يخطالقا  ذاهاإلنتاج أو دورة اإلنتاج في  

 (. 2003، والجرمود الدباغ )الدورية والتي تسمى البطالة االقتصادية 

 : ية(طوعلوكية أو الالسة )البطالة الختياري 5  – 3  – 1  – 2

و عندما أ  هر وهي البطالة الناتجة عن سلوك العامل نفسه عندما ال يقبل العمل على الرغم من توف

عمينسحب   من  شخص  إرادتهفيها  بمحض  األ  له  ثقافة  مثل  معينة  وجود سباب  عدم  أو  لعيب 

 ضا الوظيفي.الر 

 البطالة اإلجبارية:  6  – 3  – 1  – 2

بالبطال العامل على ترك عمله    ن و طرارية وهي تكالضة اوتعرف أيضاا  عندما يضطر أو يجبر 

مثالا  إفالسه  مشروع  يعلن  كأن  آلخر،  أو  ويس  أو  لسبب  أبوابه  المصانع  أحد  عن  يغلق  تغني 

 (. 2007ربية/ تهم )منظمة العمل العفيه أو بعضهم بغير إراد  العاملين

 البطالة المقنعة:  7  – 3  – 1  – 2

من  و  بأقل  العمل  ال  اقةالطتعني  االنتاج  ق حاالنتاجية  قيمة  من  أعلى  األجر  يكون  وعندها  يقية 

ت حيث  الحكومي  القطاع  في  غالباا  الكثير -الحكومة  ل  معوتحدث  لها  ينظر  أنها  كما  على  ون 

 

 ن.، األردوزيع والتر نشلل ج هاالقتصاد الكمي، دار المنا : مقدمة في 2003. الجبار الجرمود وعبد ر بشيالدباغ،  1
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عدد أقل من العدد ها قيام بمهام قد يقوم بدد كبير من العمال لل على تشغيل ع  -ظف الرئيسيالمو 

 . 1( 0072، رون ود بكثير )حويتي وآخوجالم

 البطالة الطبيعية:  8  – 3  – 1  – 2

ملة، عند مستوى العمالة الكااكية  تكحالهيكلية والبطالة االتشمل البطالة الطبيعة كال من البطالة  

ال ا  لب طويكون  لعرض  مساوي  العمل  الباحعلى  عدد  أن  أي  لعلعمل،  مساو   العمل  دد ثين عن 

أوهالم الشاغرة  هم  الم   ن  الذين  أما  هيكليةحالفي  توفرة،  بطالة  لوقت   ة  فيحتاجون  احتكاكية  أو 

الكامل.   عندما يكون التشغيل  قطف  د و يسفإن مستوى البطالة الطبيعي   إليجاد العمل المناسب لهم.

قل  بطالة السائد يكون أكبر أو أالتوظيف الكامل فإن معدل ال  بتعد االقتصاد الوطني عنعندما ي

عاش يكون معدل البطالة السائد أقل االنتحالة  تسود    أنه عندماالبطالة الطبيعي، أي  من معدل  

فإن االنكماش  حالة  في  أما  الطبيعي،  البطالة  معدل  يكون عد م  من  السائد  البطالة  من    ل  أكبر 

 (.2004ريم، هر البطالة الدورية )عبد الكبطالة الطبيعي وعندها تظمعدل ال

 شبه البطالة: 9  – 3  – 1  – 2

يع عندما  الحالة  الوهي  بعض  بوظا مل  عن    فئعمال  يبحثون  أنهم  من  الرغم  على  جزئي  بدوام 

 (. 2009 ،ةالعمل بدوام كامل وال يجدونه )منظمة العمل العربي

ا م  اعنو أ  هناك  نكما  قد البطا  ناخرى  وال  لة،  دولة  في  الوضع   توجد  حسب  االخرى  في  توجد 

المستور   لمث  والسياسي،  قتصاديالا الكالبطالة  بسبب  والبطالة  والحدة  اوارث  اي  ف  رو لظروب، 

 .السيئة  السياسية أو الطبيعية
 

أحمد  1 عبدالمن وبدر  حويتي،  دميا    ع،  ودور البطال  ،2007تيرنو  ويالو  الجريمة هة  نشر  في  ناي أكاديم  ،رافواالنح   ا  العربية    فية 
 .األمنية، الرياض  مو لعلل
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 اآلثار السلبية للبطالة:  4 – 1 – 2

ذه د هتع  قةيالحق  في  ا، لكنهقطف  ةياسيس  ة يقتصاد أنها مشكلة االبطالة    لةكشالناظر إلى م  فهميد  ق

ح مركبة  مشكلة  واآل  ريكث  هايعل  ترتب يأنه    ث يالمشكلة  العواقب    ة ي قافوالث  ةي االجتماع  ثارمن 

  جة ي الشباب نت  ن يالبطالة ب   زادت   كلما   رتفعي   مةيفنرى مثالا أن معدل الجر   ة،ي قتصاد واال  ةياسيسوال

ي ق المجتمعإلى القل   ؤدي يوهذا    ب تعصوال  والتطرفحراف  االن  زداديثم    عمل ومنال  ىللتنافس عل

 ر المجتمع.أمن واستقرا على  ةيفي النها ؤثريعي مما واإلحباط االجتما 

 :ةي اآلت مات يأن نتناولها من خالل التقس عينستط  ةي السلبت شكالر والماآلثا هذه

 اآلثار القتصادية:  1  – 4  – 1  – 2

الدخل   نخفاض او   فرص العمل،  ن عدم وجود الناتجة ع   ةيلبشر طاقات والموارد اار الهد إ   وتتمثل في

 ة يبمحسو وال ساطات والو  الرشاوي  ئمة مثلونمو المفاسد القااالدخار واالستثمار،  المحلي ذو معدل

تأث   كلياله  مجملفي   إلى  باإلضافة  ثم    معدل  على   رهاياإلداري،  ومن  مرتفعاا  فتجعله  التضخم 

نجده بال فرصة عمل    جد يال    عندما  اب الش   أن  ث يح  ةي صاد عدالت اإلعالة االقتم  سطو تم   رتفعي

، 1فرد لل  شةيلمعقلة مستوى ا  جةينت  ةيالسلب  اآلثار  على أهله، ومن ثم تزداد   هتشيفي مع  عتمد يك  ش

 . لهميمشروعات لتشغ ليلتمو  القروض  نسبة االستدانة واستخدام د يوتز 

األولى في   د حد تت  ن،ي ت يا من زاو به صورها وترتبط البطالة  و   اهلذلك مشكلة الهجرة بأشكال  ضافيو 

عام عن فرصة  كونها  للبحث  بل طرد  مجتمع آخر،  لة يد عمل    ب ي صي  مايف  ة يالثان  وتتشكل  في 

 

 . 2005-8-10، 3ص ير، جريدة األهالي،اإلخفاق الكب. البطالة.ر، د. أحمد السيد النجا 1
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 ادتهايالمرتدة أو العائدة، وبز  الهجرة البعض  هايعل طلقيوالتي بعد الهجرة   نيئد العامن  رةينسبة كب 

ايظاهرة البطالة تعق  د يتز   .1عم المجت بها في  ات ير السلبكثتو  دا

 اآلثار السياسية:  2  – 4  – 1  – 2

اثل  تتم  انتشار  في  اآلثار  المتعطلهذه  من  العام  ل  ؤو المس  اتبارهباع   ،الحكومةعلى    نيلسخط 

ضعف وركود، كما أنها قد    حالة  منهم في  ةياسيالسلك نجد المشاركة  م، ولذ طالته عن ب  سييئالر 

ايتمثل تهد  ، سواء في إطار 2لقائم النظام ا لمعارضة منهم ني الناشط عيوتشج ،يسا يلالستقرار الس دا

الشر   ةي شرعال اإلطار  خارج  وتتشكلأو  العاطل  عقول  عي،  سل  نيهؤالء    خضعون يف  ا يا ب تشكالا 

ومن هذه   ة،يواالنتماء لجماعات إرهاب   نييالد   والتطرف  مثل اإلرهاب الرافضة  فة  تطر ار الملألفك

  تشكل ي لمجتمع ال  النتماء"، فاعف ا"بض  سمىيواضحة ما    بصورة   عمت اآلثار التي تؤثر على المج 

نزوع  ايا وعلم  ايا واقع الك  أفراده،  دون  بهذا  لالرتباط  و   انيواتجاههم  وتفاعله المكاني  م  االجتماعي، 

وإلى مجتمعهم    هميعائدها إل  رتد يمن أنشطة    مارسي  مايف  ةيالشكل  ست ي ول  ة يعلالف  شاركتهم معه، وم

 .ةف مختل وصور بأشكال

االنتماء    وتختلف ال  عيتهو ن و درجة  وباباختالف  المجتمعات  إلى  الطبقيلنظر    ز يالمتم  بناء 

وبالللمجتم بع،  القائمة  الط  ني عالقات  هذه  من  أبناء  ببعض  بعضهم  من    هماعلوتف  جانب،بقات 

 األخرى من جانب آخر. ةيالمجتمع نساق األ

 

، يوليو  15-41ص  األزهر    المصري، جامعة   ليحول مشكالت البطالة واختالالت سوق العمل والتشغصر، ندوة  البطالة في م  1
 .65، ص 2001

 ،  بقة الفنجري()مسا  ، 0820 القاهرة،ة معجا  البيئة، ةي وتنممركز خدمة المجتمع  وعملية،  ةي طالة حلول علموالب  ات يالعشوائ  2
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  نماط األ   أنواع  هو نوع من  ث يح ن  م   ةيفي إنجاز األهداف القوم  رياالنتماء له دور كب   وعنصر

األفراد والجماعات   صلحةمو   تعاون والتكامل المجتمعي،تحض على التضامن والتي  ال  ةيالسلوك

هذا الشعور والنمط   ضعفيلكن    صراع،  وال   منهيناقض باحدة هي الوطن فال تتجتمع في لقطة و 

  ة يونوع شته،يمعوظروف د ر فبخصائص ال  تعلقي ومنها ما ئة،ي بالب تصليمنها ما  اءيببعض األش 

عاف التي تؤدي إلى إضفي هذه العوامل    رينسبي كب  وزن   أن البطالة لها  هيفومما ال شك    اته،يح

بالضرورة ذلك  عكسيٕنجازها ف ه وااتد من طموحذاته، وتح حققي ال تجعل الفرد الشعور باالنتماء، ف

إسهامه في مدى  الواع  ة،يالمجتمع   ةي التنم   في  ح  ةيب اج يإلوا  ة يوالمشاركة  أنشطته  ال  أنه    ث يفي 

 . 1التواجد الشخصي له   فيأصالا  فرصة جد ي

 جتماعية  اآلثار ال  3  – 4  – 1  – 2

 وتتلخص في: 

 الجريمة واالرهاب.  -1

 طرف.لعنف والت تغير القيم بزيادة ا -2

 ار والتعاطي للمخدرات.االتج انتشار -3

 .2التفكك االسري وزيادة نسب العنوسة -4

 تمع.لمج لة وانعكاساتها على اطاب لاآلثار السلبية النفسية ل -5

 

 .62محمد الزواوي، ص  لحل، خالدوا ة لة في الوطن العربي، المشكلالبطا 1

 .64-63 الزواوي، ص البطالة في الوطن العربي، المشكلة والحل، خالد محمد  2
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سب  تضحي للمما  أن  كثق  آثار  من    دركهايال    رةي وخط  ةر ي بطالة  وهي    جربها  أو  درسهايإال 

الذي   الناس،  نفجري أن    وشكيكالبركان  التخط   بد ولذا فال  على  ومحاولة    لمواجهته  د يالج  طيمن 

 اإلفادة منه قبل اإلصابة.

 لمتوسطةوا ةالمشروعات الصغير الفصل الثاني:  2 – 2

 رة والمتوسطةروعات الصغيالمش مفهوم  1 – 2 – 2

توسطة، فقد والم  وم وتعريف المشروعات الصغيرةهاا لمفوواضح وموحد دولي  تفاق محدد  يوجد اال

بع الد أشارت  العالت  ساراض  أذات  وجود  إلى  من  قة  الصغيرة  ل  تعريفاا   55كثر  لممشروعات 

ا إلى  ذلك  ويرجع  دول،  عدة  في  الكبيرختالوالمتوسطة  في    الف  النمو،  والتباين  ي  والذ درجة 

ع التط لينعكس  مستوى  التكنولوجى  واختالفور  في  طاعالق  ي،  تعمل  الذي  ذه ه  هاالقتصادي 

فالمشروع اختالف  وأيضاا  النشاات،  الق  االقتصادي  طروع  تعددت  داخل  وكذلك  الواحد،  طاع 

المستخدمة في تحديد  إذا    المعايير  فيما  المشروعات  ذه هصغيرة أو متوسطة، و   نت اكوتصنيف 

فالم تنقسم  كلهمجم  يعايير  معايير  إلى:  نو ا  ومعايير  عمية،  مثل:  اآلليات،عية،  مستوى    دد 

أو  المستخدمة  التكنولوجيا اإلدارة  المنشأة في   مج حتقاللية،  درجة االس، طريقة  وحصة    المبيعات 

 . 1س المال الثابت رأس المال المستثمر أو  رأ السوق، قيمة األصول، و 

وغير هن  وم المعايير  اهاتجا،  هذه  المنظمات  واإلقت  والبللدولية  إلىيمية  ك لت  تعريف  احثون 

  مشروعاتيحدد اله انف  التنميةتجارة و لم المتحدة لما أتينا إلى تعريف مؤتمر األم  وإذاعات،  المشرو 

 

المصارف اإل   ،2016باره، عبد المنعم حسن،  إجباره، زينب حسن وإج   1 طة في  والمتوسلمشاريع الصغيرة  ا   سالمية في دعم دور 
 .110، ص5ث األكاديمية، العددليبيا، مجلة البحو 
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ا  هبعامل، بينما المشروعات المتوسطة التي يعمل    100-20ا بين ه ا التي يعمل بهالصغيرة بأن

 .1عامل   500-101ن بي 

-10بين    هيعمل ب  ا مشروعهالصغيرة بكون  عات رو مشللدولي يعتمد تعريف لد أن البنك اا نجبينم

ا  50 الحد  واجمالي  من  عامل،  يصلا ألدنى  دوالر.  ا  10إلى    ألصول  أن  آلف  حين  في 

با يعمل  المتوسطة  أقلهلمشروعات  إلى  هعامل، واجمالي أصول  300من    ا    يون لم  10ا تصل 

 2.رالو د 

ل أقا  ها المشروعات التي يعمل بهالصغيرة بأن  ات المشروعا تعرف  هولية فإنأما منظمة العمل الد 

 3عامل. 99  – 10ا بين هي يعمل بالت عمال، والمشروعات المتوسطة  10من 

وريا، بأنه كل مشروع في س  2006لعام    39رقم  رسوم  ولقد عّرف المشروع الصغير بموجب الم

يين ليرة  والذي يتجاوز رأس ماله خمسة مال أو تجارياا  أو خدمياا  اا أو انتاجياا دياص يمارس نشاطاا اقت

 4. ائة ألف ليرة سوريةقل عن مليون وخمسميذي سورية وال

األ تستخدمكذلك  من    مر  العالمالعديد  العام   دول  رئيسيلعدد  كمعيار  المشروعات    ين  لتعريف 

المتحدة   الواليات  ففي  والمتوسطة،  وايطاكيير األمالصغيرة  الم  ليا،ة،  تعتبر  صغيرة  وفرنسا،  نشأة 

توظف  ومتوسط كانت  لو  حتى  السويد   500ة  وفي  غاية  عامل،  كندا  200  إلى  وفي    عامل، 

 

لدول العربية، مجلة الباحث،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في ا  ، 2010سين عبد المطلب،  األسرج، ح  1
 .48، ص8العدد 
المشروعات ا2016عيدان، فريال مشرف،    2 بين الشباب العراقي،  ة البطاة في الحد من مشكلطلصغيرة والمتوس ، دور  مجلة  لة 

 .289ص، 16، العدد 8إلدارية، المجلد تصادية وام االق جامعة األنبار للعلو 

المطلب،    3 عبد  حسين  المش2015األسرج،  بين ،  البطالة  وتحدي  والمتوسطة  الصغيرة  بحوث    روعات  مجلة  الخليجي،  الشباب 
 .146، ص69العدد  اقتصادية عربية، 

 .1مادة  ، 2006: ات، سورية وتنمية المشروعالعامة للتشغيل  الخاص بإحداث الهيئة 39يعي رقم المرسوم التشر  4
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  50المنشآت التي توظف إلى غاية    بأنهاالدنمارك  ي  ف  تعتبرمالا، في حين  عا  99ليا إلى  راواست

 .1عامالا 

، يحدد 2004 سنةل 4صدر قانون رقم مصر قد  يف ند أجنوإذا ما ألقينا نظرة في الدول العربية 

أو    اا إنتاجياتمارس نشاط  أة فرديةة أو منش: كل شركهوم المشروعات الصغيرة بأنهتعريف ومف هفي

، وال يزيد  هيون جني ل وال يتجاوز م  ،هألف جني   50المدفوع عن    هاسمالرأ، ال يقل  أو تجارياا   خدمياا 

العام فيلعدد  بأنصغيال  المشروعات تعريف    تم  لسعوديةاي  فو ،  عامالا   50ى  لا عهين  تهرة  ك  لا: 

  49  –  10ين  ا ماب هالتي يعمل في  يهطة  توسالم  ، والمشروعات عمال  10التي توظف أقل من  

عمال مشروع صغير جداا،  4إلى   1مشروعات، من للنيف التالي اعتمد التص في األردنعامالا، و 

 .2ع متوسط الا مشرو امع  49ى  إل 20مشروع صغير، من  عامالا  19إلى   5من 

الصغير المشروعاأما   فت  ليبيا  في  والمتوسطة  القر هة  حسب  تصنف  رقم  اي    لسنة   109ر 

التي ال يزيد   ك لي تهت الصغيرة  ن المشروعاى اعتبار ألالتشغيل عبشأن إنشاء صندوق    2006

ا  ه ل  حمني  الذيالتأسيسي  ل  س الماأض لر ا وال يتجاوز قيمة اإلقر اا عنصر   25ا عن  بهين  لعدد العام

ليبي  لم  2.5  عن دينار  بينمايون  أقصى،  ف  المشروعات   كحد  عدد هالمتوسطة  يزيد  ال  التي  ي 

 

 .121إجبارة، مرجع سابق ص 1
صغيرة والمتوسطة إضاءات من تجربة األردن  مالية في تمويل المشروعات ال، دور البنوك والمؤسسات ال2006حداد، مناور،    2

  بة ل، جامعة حسيأبري   18و  17وسطة في الدول العربية، يومي  ت تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتدولي حول متطلباجزائر، الملتقى الوال
 .21، ص بن بو علي بالشلف 
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ا عن  هي الذي يمنح لس المال التأسيسألر   ض اجاوز قيمة اإلقر  يت والاا عنصر   50ا عن  هبين  مللعاا

 . 1يون دينار ليبي كحد أقصى لم 5

  71ة مكافحة البطالة رقم  حداث هيئإ  ن و لقانأما في سورية فكان نظام المنح والقروض المرافق  

جديد ع الفردي الصغير والرو ه المشعلى أنلمشروع الصغير تعريفاا عائماا، ) قد عرف ا  2001لعام 

ال ستموله  ليهالذي  المصرف  طريق  عن  األفئة  أحد  من  العمل لمستفيد  عن  العاطلين  راد 

د األقصى لقرض )أن الح   ر:يغالص  . ولكن جاء بالنسبة لحجم القرض فين بنشاط الهيئة(المستهد 

ة ماليين  ثالث  3ى  ألف ليرة سورية وقد يصل إل  500ن نشاط المشروعات الصغيرة هو  الفرد ضم

سورية وفي  ليرة  الشركاء  حال  من    في  المشروع  تمكن  جديدة  10خلق  حال  عمل  على   فرص 

ا أو  )الفردي  الصغير  القرض  نظرياا  عرف  أنه  بمعنى  يعر األقل(.  ولم  اللشركاء(  ع رو شمف 

 .2رالصغي

بالنسبة   األمر  اكذلك  أو  األسري  األسري:للمشروع  القرض  تعريف  تم  حيث  الصغر  )كل   لبالغ 

ح هذه رد واألسرة، ويتم مندية واالجتماعية للفاصفي رفع السوية االقتيهدف إلى المساعدة    قرض 

ف أو  لإلنتاج  ضرورية  ومدخالت  صغيرة،  معدات  اقتناء  بتمويل  األسرية  شكالقروض  س رأ  لي 

مائة    (100000)  ويصل سقف القرض الممنوح إلى،  المنزل(مل ويكون محل العمل هو  مال عا

لير  سورية.ألف  يعادلدوالر    1))مالحظة:    ة  بداية  ليرة  50  تقريباا   أمريكي  الهيئة    سورية  عمل 

 ليرة سورية((. 3000أما اآلن فيعادل تقريباا  2002
 

الحجم في ليبيا ومقترحات عالجها، رسالة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ، معوقات تمويل  2014البرغثي، ونيس محمد أحمد،    1
 .38، صد، جامعة بنغازي تير، كلية االقتصاماجس
مادة    2001ة، سورية  مج الوطني لمكافحة البطالالتنفيذ البرن ة العامة  الخاص بإحداث الهيئ  71رقم  انون  نظام المنح والقروض، ق   2

5،2،1. 
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عريف رسمي ي سورية أنه ال يوجد ت لصغيرة فا  ت اشروعوعلى الرغم من أنه كان يؤخذ على الم

النو  أنه وفي ظللهذا  المشروعات، إال  بإ  12006لعام    39رقم  المرسوم    ع من  حداث والخاص 

من    مزدوج مؤلفات على أساس معيار  تعريف المشروع   لمشروعات قد تمنمية اغيل وت هيئة التش

 رأس المال المستثمر وعدد العمال كما يلي: 

باالمشروعا - هالصغرة  غلت  ا:  ال  ي  التي  )لمشروعات  رأسمالها  (  1500000يتجاوز 

ضمناا  يرة سورية )و ( مائة ألف ل100000)ن يقل ع  مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية وال

 عمال(.  5 -1د العمال يتراوح من د يما بعد أن عا يفهم فكم

الصغيرال - خدم مشروع  أو  إنتاجيا  اقتصادياا  نشاطاا  يمارس  مشروع  كل  و ت  وأياا  :  ال  جارياا 

(  1500000( خمسة ماليين ليرة سورية وال يقل عن )5000000)يتجاوز رأس ماله  

 . يه عن ستةيقل عدد العاملين ف  وال، ائة ألف ليرة سوريةوخمسممليون 

ا - )لمتوسطالمشروع  ماله  رأس  يتجاوز  ال  مشروع  فكل  عشرة  15000000:  خمسة   )

عن   يقل  وال  سورية  ليرة  خم5000000) مليون  ليم  ةس(  يقاليين  وال  سورية،   عدد ل  رة 

أنالعاملين فيه عن ستة عشر عامالا  وز تعديل مبلغ  ه يج. هذا وورد في نص المرسوم 

اقتراح  على    مجلس الوزراء بناءه بقرار من رئيس  أعالللمشروعات المذكورة    رأس المال

 .الوزير

حديد سقوف رأس  دما تم تعن  ةغاال هنا ترى الباحثة أن هذا التعريف غير واقعي وفيه نوع من المو 

الواقالما يالئم  ال  بشكل  العمال  وعدد  المستثمر  واالجتمل  االقتصادي  سوريةاعي  ع  فأتى  في   ،

 

 .1مادة  ، 2006شروعات، سورية: مة للتشغيل وتنمية المالخاص بإحداث الهيئة العا 39م المرسوم التشريعي رق 1
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، وهذا ينطبق  بيئة األعمال في سوريةر أو  ستثماالعمل واالسوق    طلبات ن االستجابة لمتقاصراا ع 

 . ةطمتوسلصغيرة أو المتناهية أو العلى تعريف كافة المشاريع سواء ا

 ةالصغيرة والمتوسطخصائص المشروعات  2 – 2 – 2

منت بالعديد  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  والمز الخ  تصف  تميز اصائص  التي  عن    اهيا 

 :1ي يلا ما هم هيرة ومن أ المشروعات الكب

تعتمد على مدخرات األفراد   وإنماسهولة التأسيس: فهي ال تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة   -1

 مة.روض ضخقى لإحتاج ال ت وكذلك

ها  تالسوق: بسبب قلة نسبة أصولها الثابتة مقارنة مع ممتلكامن    والخروجهولة الدخول  س -2

 صومها.جموع خ نسبة رأسمالها إلى م وأصولها، فضالا عن زيادة

ا -3 واإلبداعات  هلموا تنمية  وتشير    ت اواالبتكار ب  الصناعية،  التنمية  قواعد  نتائج  وارساء 

 عات التي تحققت ا ت واالختر ار أن عدد االبتكال إلى  اجملاذا  ه   المتخصصة في  الدراسات 

تزيد  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات  طريق  مثيالت  عن  ضعف  حققتهعن  التي    ا ه ا 

 الصناعات الكبيرة.

  البطالة التي لتخفيف من حدة  لرية لتشغيل الشباب، و اة واستمر ق فرص عمل أكثر وفر لخ -4

من بتكه تعاني  وذلك  الدول،  معظم  م لا  إذايب سن  ةنخفضفة  بتك  اا  فرص   قلخ  ةف لماقورنت 

 

للا   1 امحمد عبد  الصادق  والم2016بلقاسم،    ،  اإلشكاليات  المصا،  مساهمة  من  تحد  التي  التجار عوقات  تمويل  رف  في  ية 
  156، ص3العددنة طرابلس، مجلة آفاق اقتصادية،  دراسة ميدانية من داخل مصرف الجميورية بمدي  طة: والمتوسالمشروعات الصغيرة  

 .13ص  عمان،وق، يجي للمنافسة والتميز، دار الشر غيرة مدخل إستراترة المشروعات الص، إدا 2006، فالح حسن، والحسيني 
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في   فةلالمختل  الدو   ت نيااى ميز لعمل في الصناعات الكبيرة، ومن ثم تخفيف العبء ع

 ال.ذا المجه

تحقيهالمسا -5 في  التكامل  مة  الصناعاق  الكبيرة،مع  الصناعات    ت  بعض  تقوم  حيث 

 بيرة.كال ت صناعالزمات اإلنتاج للالصغيرة والمتوسطة بإنتاج بعض االحتياجات ومست

   ت الصناعية.ار الصاد ادة حجم مة في زيهالمسا -6

ت االستثمار، اولة مع متغير هاعل بمرونة وسفتى اللا القدرة عهتتميز المشروعات بأن ل -7

  .هبات لومتط ت السوق اأخرى تتناسب مع متغير  دمات ع وخل حول إلى إنتاج سأي الت

ويدير  -8 واضح  بشكل  الشخصي  الطابع  أصحابهتحمل  بشه ا  فا  وغاقو   لعا كل  ما وي  لباا 

 ي منطقة إقامة الشخص.تكون ف

تتط -9 ذات  لال  إدارية  كوادر  الصغيرة  المشروعات  عبخب  ينعكس  مما  كبيرة  تكلرة  فة لى 

 يسمح لهذه المشاريع بالمنافسة. الدنيا مما في حدودها  التكاليف ، بل تبقىالمنتجات 

ن الصغيرة  والمد   ةفيير ة والا في المناطق النائيهذه الصناعة بإمكانية إقامتهتتميز   -10

 ظر لعدم جدوى إقامة المشاريع الصناعية الكبيرة. بالن

الصغ -11 المشروعات  التوازن ر ي تقوم  بتحقيق  والمتوسطة  المجتلاإلق  ة  داخل  مع  يمي 

واالستثمار    (صناعة، تجارة، خدمات في جميع القطاعات )دية  القتصانمية امن خالل الت 

 .مقاليالمتوازن لأل في وتحقيق النمطاالجغر 

البس   والمتوسطةرة  صغيال  المشروعات د  اعتما  نإ -12 التقنية  لها  على  يتيح  يطة 

ريع  ف الس التكيما يساعدها على  غير المباشرة، م  التكاليف   يض خف تالمرونة في العمل و 

 .السوق مع مستجدات 
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الم  معظم -13 تجنب شروعهذه  على  يساعدها  مما  المحلية،  المواد  على  تعتمد  ات 

 ة بها.ية الخاصال لنتائج المعلى اك ذل ت ساعكا وانتقلبات سعر الصرف 

تس  -14 التي  الظروف  بتوافر  تتميز  وهي  والفاعلية:  الكفاءة    لهامح  الكفاءة  بتحقيق 

بدرجاالفاعليو  بكثير  ة  أعلى  يمكن  ت  اللمشروعمما  إللكبيات  الوصول  من رة  هذه   يه 

 الكفاءة.

تمتاز   -15 المال:  رأس  بانخفا  المشروعات انخفاض  والمتوسطة  نسب الصغيرة    ي ض 

علها من  ق األمر بفترة اإلنشاء، أو أثناء التشغيل، الشيء الذي جمال سواء تعلرأس ال  في

 ار المستثمرين. االستثمار المفضلة عند صغال أشك أهم 

الصدخو   هولةس -16 المستثمرين  التل  بأفكارهم  القطاعات  غار  مختلف  في  جديدية 

 حجم االستثمارات فيها.  اإلنتاجية والخدمية نظرا لصغر

فلتجديد  ل  ةيقابللا -17 الصغيرة  شروعالمواالبتكار:  قدرة    نطوي ت  والمتوسطةات  على 

وا تجديد  حيث  من  األبتكاعالية  العر  رضا  يحقق  بما  تقي ساليب  فهي  ثم  ومن  م  مالء، 

و  ا  التفوق فيبالجودة  كذلك مجاالت  اآلخرين    لعمل،  تجارب  بتكرار    وذلكاالستفادة من 

 التجارب الناجحة. 

المكتبية، وارتفاع مستوى وفعالية  ة واألوراق  نديتمسال  ة الدور   الروتين وقصر  كسر -18

 1.ة للعمللالزممات ات وسرعة الحصول على المعلو االتصاال

 ة والمتوسطةة المشروعات الصغير ميأه 3 – 2 – 2
 

المن  1 نصر  شوقي كاسر  جو   صور،  "اد ناجي  الصغير :  المشروعات  للنشر  إدارة  الحامد  ومكتبة  دار    ،مؤتة جامعة    زيع،التو و ة"، 
 .7 ص  ،2000األردن، 
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أ ت باعتبار يمه أتي  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لالقتصاد هة  الفقري  العمود  الوطني   ا 

 ي: لة، وذلك من خالل ما يواالجتماعي اديةتصقالا تنمية ومحركاا أساسياا في ال

نحو   -1 والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  إ  %  90تمثل  معظم   جماليمن  في    الشركات 

 ي العالمي، ل% من الناتج المح  46ذه المشروعات بحوالي  ه م  هالعالم، وتسديات  اقتصا

المحه وتسا الناتج  في  كبيرة  بنسبة  للم  فعلي  الدول،  من  سبيلعديد  المى    م ه است  لاثل 

اللا والمتو مشروعات  بنحو صغيرة  المح  %85سطة  الناتج  إجمالي  كللمن  في  من   ي 

 .20071ام  ذا خالل عهالترتيب و  ىلالمتحدة األمريكية ع اليات والو  بريطانيا

 اا ة البطالة، نظر هة أساسية من وسائل مواجليرة والمتوسطة وسيروعات الصغ تعتبر المش -2

سبيل    ىلي توفر عهالبشري، فى العنصر  لعا  هاد متع ا   من  هب   ا وما تتميزهلطبيعة أنشطت

حدة المت   % في الواليات   75  حوالينيا و % من فرص العمل في بريطا  56المثال حوالي  

 .2األمريكية والصين 

المشروعات اه تسا -3 السلصغيرة والمتو م  الخارج األمر لسطة في تصدير  إلى  ع والخدمات 

من النقد   حتياطيات وارتفاع اال  فوعات د ملا  نا وميز ى زيادة الدخل القومي  لالذي ينعكس ع

لمواج متطهاألجنبي  االقتصادية ل ة  التنمية  تسبس  ىلعف  ،3بات  المثال  المشروعات هيل  م 

والمتو ا إسلصغيرة  كبير هسطة  التصد اا اماا  في  ا  لمعظم  تتجاوز  ير  حيث  الصناعية  لدول 

 

  ل وزارة االقتصاد الوطني، رسالة طة الممولة من قبالصغيرة والمتوس   األثر التنموي للمشروعات   ، 2014، كفاح هشام،  أبوناجي   1
 .28ص، ية غزةة اإلسالمماجستير، كلية التجارة، الجامع

 .39، صالبرغثي، مرجع سابق 2
خماط،    3 كاظم  ا   ، 2013سلمان،  االقالمشاريع  النمو  في  ودورها  والمتوسطة  للعلوم  لصغيرة  المثنى  مجلة  العراق،  في  تصادي 
 .70، ص5، العدد3المجلد ية واالقتصادية، اإلدار 
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الصادر هحصت من  وبين    %50ت  اا  ايطاليا  الدنما  %46  -  %40في  وسو في    ا ر سيرك 

ت الصناعية  امن إجمالي الصادر   %66ولندا وتشكل حوالي  هلنرويج و في فرنسا وا  %30و

 . 00201ام  نية ع األلما

د ات األفر امدخر ئة وجذب  امة لتعبهقنوات الال  أحد لصغيرة والمتوسطة  تعتبر المشروعات ا -4

 من تجميدها واالحتفاظ بها. ت منتجة بدالا اا إلى استثمار لهوتحوي

بالمرونة   ا تتسم هي تحقيق التنمية المكانية، لكونوالمتوسطة فيرة  صغ ال  ت عامشرو م اله تسا -5

مخت بين  التنقل  الم لفي  الذ ناطق  ف  األمر  األقاليم،  يساأو  خهي  في  مجتمعلم  ات ق 

 .2ية المناطق الريفجية جديدة في إنتا

  ها تيا ألهم ات الصغيرة إلى عدد من المستويات طبقشروعتنقسم المذا بشكل عام، كما يمكن أن  ه

 3إلى:

 مستوى الفرد صاحب المشروعى علأولا: 

 يلي: ما في مشروعالفرد صاحب ال مستوى على  والمتوسطةالصغيرة  شروعات تتمثل أهمية الم

نها كيا  لها  مستقلة  كشخصية   الذات   إثبات   في  المؤسسة  صاحب   فرد لا  حاجة   شباعإ -1

 الخاص.

 

الوطني: دراسة إحصا  نميةوسطة في تدور المؤسسات الصغيرة والمت  ،1320سردوك، صالح الدين،    1   -  2002ائية  القتصاد 
 .11ص  مرباح، ، جامعة قاصدي االقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية ، رسالة ماجستير، كلية العلوم 2012

 .154سابق، ص  ، مرجععبد للا 2
 .13، ص 2003ة، هر القا  ،مصر، ولىاأل ةالطبع ، العربية موعة النيل ت إدراة المشروعات الصغيرة"، مجمهارا" حمد هيكل:م 3
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الم -2 ر   شروعات توفر  تحقيق  فرصة  والمتوسطة  و الصغيرة  الالخ  هتيا غسالته  من  اة  حياصة 

 العملية.

لوب  شروع بأسأدير الم، بصفة خاصة، إذا  وألسرتهضمان الحصول على دخل ذاتي له   -3

 علمي رشيد.

تمعه ما لم لمجيحقق لنفسه و أن    تطاع شعر أنه إنسان اس المؤسسة الناجح ياحب  إن ص -4

 اآلخرين. كان التمايز بين صاحب المشروع و  من هنايحققه اآلخرون و 

طريقصغيال  ت عاو ر المشن  إ -5 هي  والمتوسطة  و   رة  الحياة  الحرية  في  األفراد  لدى  اإلبداع 

 العملية.

الم -6 لصا  شروعات إن  فرصة  والمتوسطة  مهاراته  الصغيرة  لتوظيف  الفنية    وقدراتهحبها 

 .لدر الربح لخدمة مشروعه كهواية يعشقها قبل أن تكون وظيفة لعملية والعلميةه ابرتخو 

ات الصغيرة والمتوسطة شروعلألعمال الحرة في الم  منه اتهماوتسهيل    إن تشجيع الشباب  -7

قد   الذي  الوقت  عليهم  انيوفر  في  التوظف  يقضونه  الحتظار  القطاعين  كومي في 

 البشرية.تهم باب إهدار طاقالشا ويجنب والخاص، 

 انياا: على مستوى المجتمع:ث

 : يلي  فيما تمعلمجعلى مستوى ا والمتوسطةات الصغيرة شروعتتمثل أهمية الم

السلعية  ات الصغيرة والمتوسطة تعمل في مجال األنشطة اإلنتاجية الخدمية و شروعلما  إن -1

 ية.والفكر 

 سوق المحلي. اجات المن احتيطي جزء كبيرا ات الصغيرة تغ شروعإن الم -2
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 ا تساهم إلى حد كبير في إعداد العمالة الماهرة.هنإ -3

 المجتمع. تشارك في حل مشكلة البطالة في إنها  -4

 المجتمعات.كبر من العمالة في مختلف ع األقطا لل اهاستيعاب -5

  عد الصناعات يسا  لعاملة في مجاللمتوسطة خاصة اات الصغيرة واشروع إن تشجيع الم -6

إلى   المشروعاتتمع ودفع هذه لمجية المحلية في اوالفنون اإلنتاج وجياعلى تطوير التكنول

 يدة. ج مواقف تنافسية 

 التوازن اإلقليمي. تحقيقعلى    لمعمتوسطة تالصغيرة وال المشروعات إن  -7

 الثاا: على المستوى العالمي ث

الصغ إ -1 المشروعات  علماا   والمتوسطةيرة  ن  يد   قائماا   أصبحت  الجبذاته  في  امعات رس 

   بها. لها المقررات الخاصةدت أفر  قد ، و اهد العلميةوالمع

عديدة ة  ي بج تدري المتوسطة براممشروعات الصغيرة و التنمية أصبحت للفي مجال التدريب و  -2

كما  عليها   القائمين مهارات و  ووظائفهاا نهمفاهيمها وأنواعها وأبعادها وأركا تشمل:  ومتنوعة

غيرها من  اعي و من الصنوالبيئة واأل  تسويق ودراسات الجدوى تتضمن دراسات السوق وال

 الموضوعات.

معظمته -3 و   تم  النقاش  وحلقات  والمؤتمرات  الندوات  بعقد  اآلن  العالم   ش ر وو بحث  لادول 

الصغيرة  حول    مللعا اقتصادياا المجت  على  وأثرها  والمتوسطةالمشروعات    ماعياا اجتو   مع 

 . ضارياا ح و  سياسياا و 

اإل  -4 وسائل  والمقروء  معالانتشار  مستالمسموعة  على  والمرئية  التي  ا  وى ة  تم  تهلعالم 

 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المختلفة.



 
 

52 

المتوسطة على مستوى  روعات الصغيرة و مشال  عمبد   ةالمعني  الصناديقانتشار المنظمات و  -5

 العالم.

الصغيرة  ب -6 المشروعات  كواحد و اتت  مالمتوسطة  الصة  التنمية  أدوات  أقوى  ناعية  ن 

 التكنولوجية. و 

 تصاد الوطني.مدى مساهمتها في االق -

 ترقية الصادرات. -

المشروعات   نظراا و  - على  الدول  من  الكثير  و   العتماد  ر   المتوسطةالصغيرة  ي  يسئكمحور 

فيللت العمل   زيادة  نمية  على  الدول  فقد حرصت معظم  الخدمات،  وتوفير  على    اإلنتاج 

الصغ المشروعات  نجاح  اإلجراءات زيادة  من  العديد  اتخاذ  خالل  من  والمتوسطة  يرة 

 والوسائل التي تحقق ما يلي:  والخطط

a) ال و   Entrepreneursـ  إعداد  الشباب  تطويرزياد من  خالل  من  نسبتهم  الحفاظ    ة 

ت  وبرامج مية  التعلي  اهجالمنو  التي  األعمال التدريب  رجال  من  ليصبحوا  ؤهلهم 

 فرص النجاح. موتعظي الخاص  جاه نحو العمل الحرتاالو 

b) و تق التسهيالت  للمشروعات ديم  و   المزايا  إجراءات الصغيرة  محالت  في  المتوسطة 

 شروعاتلما  قامةاألساسية الالزمة إل  يةبنال  توفيرو   ،الضرائب التراخيص والقروض و 

 نجاحها. و   غيرها من متطلبات قيامهاو 
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 1والمتوسطة رةالصغي مشروعاتأهداف ال  4 – 2 – 2

 فيما يلي:  والمتوسطةعات الصغيرة تمثل أهداف المشرو ت

استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وهذا لمستحدثي المشروعات أو بصورة غير   -1

كن  متحداث لفرص العمل ي ساالخالل  م أشخاص آخرين ومن  استخدا  مباشرة عن طريق

 .عملال مجالللمطالب االجتماعية في  أن تحقق االستجابة السريعة 

باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية لم تكن   والجماعيةردية ترقية روح المبادرة الف -2

 إحياء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان.  لكقبل، وكذ  موجودة من

  عملهم نتيجة إفالس بعض المؤسسات العمومية أو ب  ناصمن مدة إدماج المسرحين  إعا -3

العمالةن تقليص  الخصجراء  فيها،    تيجة  أو  الهيكلة  مخإعادة  وهو  إمكانية  صة  يدعم  ا 

 تعويض بعض األنشطة المفقودة الصغيرة. 

لكبرى  ا  شركات استعادة كل حلقات النتائج غير المربحة وغير الهامة التي تخلصت منها ال -4

على النشاط األصلي وقد بينت دراسة أجريت على مؤسسة تها  قا طايز  ترك  من أجل إعادة

  من المشاريع  15نه يمكن إنشاء  األشغال الكبرى أ اإلنجاز و قطاع  ة في  عمومية اقتصادي

 متوسطة عن طريق التخلي واالستعادة.الصغيرة و ال

افي  كما تعتبر مصدر إض  مستحدثيهاصادر الدخل بالنسبة لمستخدميها و تشكل إحدى م -5

 الضرائب المختلفة. للدولة من خالل االقتطاعات و  ة العائد الماليمي لتن

 العائلي.و ئل اإلدماج للقطاع غير المنظم ى وساتشكل إحد  -6
 

كلية    ، يل شهادة ليسانس مذكرة تخرج لن  ة في التنمية االقتصادية" "دور المشروعات الصغيرة والمتوسط  وآخرون: اوي  سمير سعد  1
 .24ص  ، 2006 ،المسيلة  ، عة محمد بوضياف جام ، فرع مالية   ، علوم التسيير مقس  ،لوم التجاريةلوم التسيير والعالعلوم االقتصادية وع
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التالي تعتبر أداة هامة  بين األنشطة في المناطق النائية و يمكن أن تكون أداة فعالة لتوط -7

 ي بين المناطق.االقتصاد  والتكاملوسائل اإلدماج  دى وإحالمحلية،  الثروةلترقية 

ال -8 خالل  من  االقتصادي  النسيج  في  وصل  حلقة  تر تعتبر  التي  بباقي  عالقات  بطها 

 . المتفاعلة معهاا و به المؤسسات المحيطة

 1أشكال المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5 – 2 – 2

يير  عدة أنواع، تختلف أشكالها باختالف معا  إلى  والمتوسطةالصغيرة    عات المشرو تنقسم       

 ها: تصنيف

 التصنيف حسب توجهها: •

شكال  نميز فيه العديد من األ  شامالا   قطاعاا   والمتوسطةالصغيرة    المشروعات يعتبر قطاع       

 بين هذه األنواع:  ومنحسب توجهها،  وذلك واألنواع

  المنزلية(  المشروعات( تتميز  العائلية  أو و   الصغيرة  المشروعات :  العائلية  المتوسطة 

 العمل األيدي العاملة. تها المنزل، تستخدم فيإقام  مكانالمنزلية بكون 

 أسل يقترب  التقليدية:  م المشروعات  التقليدية  المشروعات  تنظيم  من  وب  األول،  النوع  ن 

 منتجات تقليدية.  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كونها تستخدم العمل العائلي وتنتج

 لى عن غيرها في اتجاهها إلمشروعات  ت المتطورة وشبه المتطورة: تتميز هذه المشروعاا

ت، زيع في استخدام رأس المال الثاباإلنتاج الحديثة سواء كان من ناحية التو   األخذ بفنون 

 . العمل، أو من ناحية المنتجات التي يتم صنعها بطريقة منظمة تنظيم أو من ناحية

 

 .12، ص 0062سابق،   عوآخرون، مرج داوي سع سمير 1
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 :م العملصنيف على أساس تنظي لتا •

أ      أساس  على  اإلنتاج  وحدات  تنظي تترتب  بينسلوب  نفرق  حيث  العمل،  من    م  نوعين 

 :المشروعات 

 مشروعات صناعية. 

 ية )غير مصنعة(مشروعات غير صناع. 

الجب إلى  )النظر  مختلف    (1دول  عند  نقف  العمل  تنظيم  اإلنتاج حسب  وحدات  يرتب  الذي 

الص الت  المشروعات أشكال   من  كل  يجمعها  الي  مجموعة  نفين  بين  نميز  حيث  مذكورين، 

وهي    8 –  7  – 6والفئات    غير مصنعة وعات مشر   وهي  3  – 2  –  1للفئات    التابعة  ت شروعامال

يدمجان من الناحية العملية    5  –  4الفئتين    ينما(، ب صناعية )التي تقوم بالتصنيعالمشروعات ال

 مع فئة المشروعات غير المصنعة. 

 1أسلوب تنظيم العمل حسب   عاتشرو تصنيف الم( 1) الجدول

منزلي  النظام الصناعي ال في نظام الحر ال اإلنتاج العائلي 
 )الورشة(

 نظام المصانع 

اإلنتاج المخصص لالستهالك  
 الذاتي 

عمل في  
 المنزل 

معمل صناعي   ية ورشات حرف
 في المنزل 

ورشة شبه  
 مستقلة 

مصنع   مصنع صغير 
 متوسط 

مصنع  
 كبير 

01 02 03 04 05 06 07 08 

 سب طبيعة المنتجات:لتصنيف حا •

 التالية: المعيار إلى الفئات  حسب هذا ت المشروعاتصنف      

a)   :مشروعات إنتاج السلع االستهالكية 

 

 .14صسمير سعداوي وآخرون، مرجع سابق،   1
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 إنتاج السلع على:   نظام في والمتوسطةالصغيرة  المشروعات  رتكز نشاطي

  .المنتجات الغذائية 

 زراعيةتحويل المنتجات ال . 

  النسيج.و الغزل واألحذية و منتجات الجلود 

 الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته . 

 

b) لسلع الوسيطة: ت انتاج امشروعا 

 في:  المختصة والمتوسطةالصغيرة  المشروعات هذا النوع كل ضم  ي

 ويل المعادن. تح 

 ة والبالستيكية. الصناعات الكيماوي 

 .الصناعات الميكانيكية 

  .صناعة مواد البناء 

 لمحاجر والمناجم. ا 

 

c)  لتجهيز: وعات إنتاج سلع امشر 

لمعدات واألدوات لتنفيذ  باإلضافة إلى الب نها تتطأ  الصناعات السابقة عن  تميز صناعة التجهيزت

األمر الذي ال ينطبق    رأس مال أكبر،  صناعة ذات كثافة  مركبة، فهي بذلك  ات إنتاجها تكنولوجي

أنوالمتوسطةلصغيرة  المشروعات اوخصائص   نرى  لهذا  تدخل  ،  كون  ي  المشروعات هذه    مجال 
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ذلك خاصة    ويكون ت البسيطة  المعدا  عض ب  وتركيب نتاج  كإبحيث يشمل الفروع البسيطة  ضيق،  

فيقتصر النامية  البلدان  في  أما  المصنعة،  البلدان  و عل  نشاطها  في  اآلالت  تصليح  دات  المعى 

 .ةقطع الغيار المستورد  خاصة وسائل النقل وأيضا تجميع بعض السلع انطالقا من

d)  1طة المقاولة ة والمتوسالمشروعات الصغير : 

أ ت الباطنية من  المقاولة  يميز  الصناع   لتعاون ا  هم أشكالعتبر  الذي  الصناعية    المشروعات ي 

بين مؤ   الترابطالحديثة، وهو بشكل عام نوع من   تكون في أغلب الهيكلي والخلفي  سسة رئيسية 

كبيرة   تتميز  ومشروعات األحيان  مقاولة  الص  أخرى  يمنحها  بحجمها  الذي  وقدرة    ديناميكيةغير 

 .على التكيف وشروط التعاون 

الكبيرة    المنظمات و   الصغيرة والمتوسطة  المشروعات   فل بينالتعاون والتكامسألة    اا تتجسد عملي

 اشر أو بصورة غير مباشرة عن طريق تقسيم السوق.رة مباشرة عن طريق التعاون المببصو  إما

 التصنيف حسب الطبيعة القانونية:  •

الخ في  البدء  العمقبل  لتنفيذ طوات  المشر   لية  صاحب  يتعرف  أن  يجب  على  المشروع  وع 

القانونياأل للمشروعات بوجهصناف  ل  ة واإلجراءات الحكومية  لمشروع عام وعلى ما يصلح منها 

 الصغير بوجه خاص.

 : 2تتمثل في   األشكال القانونية للمشروعات صوراا وتتخذ 

 .المنشأة الفردية 

 

 .15ص   سمير سعداوي وآخرون، مرجع سابق،  1
 .84، 47، ص2003مصر األولى،الطبعة  العربية،النيل  مجموعة الصغيرة، محمد هيكل: مهارات إدارة المشروعات  2
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 :لى: وتنقسم بدورها إ شركات األشخاص 

المحدودة:شركة   -أ المسؤولية  ذات  الوحيد  المست يلجأ    الشخص  إلى بعض  ثمرين 

ذات تكوي  شركة  باستقالل   ن  لتمتعها  وذلك  معنوية  كشخصية  الواحد  يتها، الشريك 

الوحيد من بيع ممتلكاته الخاصة في حالة اإلفالس   لمالكوكذلك لتفادي الشريك أو ا

 مثال.

التضامن: -ب  اثني هي    شركات  بين  بيع  أكثرعقد  أو  معا،    ن  االتحاد  على  فيه  يتفقان 

أ  والبد   عضائها ويلتزم جميع  الشركة  قيد أوحد، وغالبا ما يلجأ يون  تضامن من غير 

 واحدة. إليها أفراد العائلة ال

شركة ال يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين، ومن   دودة:شركة ذات المسؤولية المح -ج

 هذا النوع:  أهم خصائص 

 شركاء )إفالس، وفاة،...(. · لشخصية للل بسبب األحوال اال تنح -

 م. ال إلى أسهصص و قسم إلى ح رأس مالها ليس م  -

 لرأس المال.  الحد األدنى وكذلكبموجب القانون،  عدد الشركاء يكون محدوداا  -

ال يتحملون الخسائر إال في حدود حصصهم للشركاء حيث أنهم  المسؤولية محدودة   -ح

 س المال.في رأ

 سورية  في وسطة يرة والمتلمشروعات الصغا 6 – 2 – 2

ص رغم  الجزء األكبر من بنية القطاع الخاسورية  توسطة في  لمالصغيرة وا  المشروعات شكل  ت

دم توفر  لعاا نفسه نظر   ن القطاع الخاص ت بمعزل عالمؤسساذه  هن لها الر   صعوبة تحليل الوضع
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القانواالعتماد عل  المشروعات   اإلحصائيات واألرقام الخاصة بهذه له الون الذي أنشأت من خى 

 الشركات الصناعية الخاصة.

التعد  التيوتعتبر  لالا أجر   ادات  المركزي  المكتب  خالها  الفتر حصاء    –  1981  –  1970)   ت ال 

األساس الممكن االعتماد عليه في    /2008ديث اإلطار الذي تم عام /حوت(  2004  –  1994

 صغر في سورية. متوسطة ومتناهية اليرة والالمشروعات الصغ ت واإلحصاءات حولتجميع البيانا

المنشحي ارتفع عدد  تعد آث  بتع منش  (399308) ى  لإ  /2004اد /ت في  مقارنةا  /أة    / 1970داد 

  ( 382223)عمال  /  4  -  1ت من / آلزيادة في المنشاوأن حجم    (%  3,9)  نوي وبمعدل نمو س

و  دل نمة بمعأشمن  (12743)عمال  (  9  –  5من )ت  آي المنشوف  %(  3.9)و  منشأة بمعدل نم 

المنش  أما  (%  2,9) مآفي  أكثر  فكاعم  (10)ن  ت  بم  (4342)  ت نا ل  نمنشأة  سنوي  عدل   مو 

(4,9  .)% 

تضم  ت التي  آ د فقد بقيت نسبة المنش ار العام للتعد ابعد أن تم تحديث اإلط   /2008وفي أرقام /

  عمال ومن   (10)ن  ت التي تضم أقل مآ من عدد المنش  (%  99)كل  تش( عمال  2  -  1)  من

 ( %  60)حمص نسبة    -ريف دمشق  -حلب   -دمشق  ت محافظاات:كل في شار تمركز الجغث الحي

عإجما  من المنشلي  فسآدد  االقتصادي  النشاط  من  أما  و  %(  63)  جلت ت    ( %   16)للتجارة 

ت و  ار ا طة العقارية واإليجاللوس (%4)ت و الوالتخزين واالتصا للنقل ( %4)ة و ت التحويليار صاد لل

 اطات. لباقي النش  (%  14)
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تليها    %(  56.2يلية )( عمال فقد شكلت الصناعة التحو 9  –  5تضم من )  ما في المنشآت التيأ

 ( )   22.7التجارة  والفنادق  المطاعم  ثم  ال   %6.7(  نشاط  شكل  حين  في  والتخزين  ن%(  قل 

 %(.  8.4%( وبقية النشاطات ) 2.7( والتعليم )%  3.2واالنصاالت )

والتعداد  االرقام  هذه  من  أنهاوالمالحظ  كا  ات  بيانات  تقدم  حيث  ن  فية عال  المنشآت في سورية 

موقع   على  و تقتصر  المال  عدد  المنشأة  رأس  عن  تتوفر  ال  بينما  والترخيص  والنشاط  العاملين 

 طاع غير المنظم. ولم يتوفر أيضاا بيانات عن اق رواإلنتاج والتصدي

أ الصدد  هذا  ر وفي  القانون  األسد  بشار  الفريق  الرئيس  السيد  الذي   2021عام    /8/قم  صدر 

ريحة ممكنة من  مالية ألكبر شستفادة الصارف التمويل األصغر بهدف تحقيق االيسمح بتأسيس م

يستطي ممن  الصغيرة  األعمال  وأصحاب  الُمنتجين  لكنهم  عصغار  اقتصادي،  عمل  ممارسة  ون 

 غير قادرين على تأمين التمويل الالزم له.

تشغيلية   األصغر" قروضاا  "التمويل  مصارف  بقيمة تص  لألفراد وتمنح  من  المنتجين  أكثر  إلى  ل 

مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على  و بدون كفالة  بكفالة أ  مليون ليرة سورية،  15

ويل األصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم  ات التي يجرونها مع مصارف التميكافة العقود أو العمل

 الطابع، وهذا األمر سُيخفض تكلفة القرض.

هو  القايشكل  يذا  م ن  لكل  فرصة  لمنون  وأيضاا  الصغير،  مشروعه  بإنشاء  مشفكر  لديه  روعاا  ن 

 لتوسيعه. ويطمح 

الدخل من خالل تمويل الورشات   ويشكل القانون بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة

لين و و  ين  المقترضاألعمال االنتاجية لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في بيئة قانونية م رنة بين المموِّ
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سيشتغل ويتحرك ن رأس المال  التالي فإصة غير مسبوقة من تباُدل المنفعة. وبفيضُعهم أمام فر 

والُمنت الصغير،  االستثمار  سوق  في  ونجاح  بنابانسيابية  نحو  سيتحركون  المقترضون  ء جون 

وفر مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويالا وبيئة تشريعية متخصصة ت

لة االقتصاد مهمةا في عج  ا أرقاماا شاريع كي تنمو وتكبر، وُتصبح نتائُجهة مستدامة لهذه المقدر 

 لمواطن. اروف معيشة السوري، ال سيما في ظل عقوبات أحادية جائرة ُتصّعب ظ

هذ  وجدت  المشروعات وقد  والم  ه  الرعاية  أشكال  القطاعين  مختلف  من  و ساندة،  العام الخاص 

  من توفير   ، فكان البد عمل والحد من نسب البطالةتأمين فرص الفي    ا الكبيرةلمساهمتهخصوصاا  

 . ألهميتها  اا اله لهذه القطاعات الحيوية نظر بمختلف أشك الدعم

على دعم هذا النوع    في السنوات السابقة  في سوريا الحكومة بشكل خاص    امت ق  اإلطاروفي هذا  

لقاضية  سيم االمراو مة  عدد من القرارات الها  رايإصد وذلك  من المشروعات بكافة الطرق الممكنة  

 وعلى سيبل المثال ال الحصر:ثل هذا النوع من المشروعات ت تعنى بماء هيئات ومنظمابإنش 

العامة   -1 لمكالتنفيذ  الهيئة  الوطني  عام  البطال فحةالبرنامج  أحدثت  لمكتب   2001ة  وتتبع 

 شطة سة وتمويل وتنفيذ مجموعة من األن ادر ودوره    ،وزير التخطيط  -رئاسة مجلس الوزراء

الع  عمللل  يدةايجاد مجاالت جد والخدمية، و اجية  اإلنت  المتوافرةواالنتاج واستيعاب قوة   مل 

 . ة الى سوق العمللوالداخ

التابعة لوزير الشؤون االجتماعية    2006  م مشروعات عامية التنمة للتشغيل و الهيئة العا -2

والعمل المبادرة  جديدة، ونشر ثقافة    ق فرص عمللمناخ التشغيل لخ  ودورها تفعيلوالعمل  

لرواد وتق  الحر، الدعم  ع  غبينا الر األعمال    ديم  الل والقادرين  لحسابى  الخاص هعمل   م 
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وتط دعم  أو  جديدة  مشروعات  القائم  وير بتأسيس  والمسا المشروعات  تدريب هة،  في   مة 

 بات الوظائف المعروضة في سوق لوبين متط  مهواعادة تدريب طالبي العمل لممواءمة بين

 العمل. 

لوزير االقتصاد والتجارة  التابعة    2016عام    متوسطةلاو   الصغيرة  وعات المشر   ميةيئة تنه -3

طوير قطاع  األعمال، وت  يع ريادةمج المعنية بتشج ارسم السياسات والبر لخارجية ومهمته  ا

إنتاجيت  المشروعات  زيادة  و  والمتوسطة،  مركز   اه الصغيرة  وتسهوتعزيز  التنافسي،  يل  ها 

إلىهنفاذ  المالي   ا  والمساالخدمات  ضبطهة،  في  المه  وتوجي  مة  تمويل  شروعات سوق 

ية  يل وتنمه، وتأ هات وتنويعاالصادر   خارجية، وزيادة حجممن دخول األسواق ال  انه مكيوت

  حداث شبكة حاضنات أعمال وطنية وإ  ذه المشروعات،هة في ل شرية العامالموارد الب  ت اقدر 

اءمة والمو   والخريجين  لبي العملواعادة تدريب طا  مة في تدريب همتعددة النشاطات، والمسا

ودعم اإلبداع    ر ثقافة ريادة األعمالسوق العمل، ونش  الوظائف فيبات  لمتط  م وبينهبين

 .1المجال ذاها في  هثمار واالبتكار واست 

بسبب ارتفاع نسب البطالة في  عمل ألولئك الذين ال يجدونه    للمساعدة في إيجاد فرصل ذلك  ك

ال يصيب  صاب واليز بير الذي أم الكجهة والتضخ  صل منالحا  ركود السوريا يوماا بعد يوم بسبب  

يوم    افةا ك  االقتصاد قطاعات   بعد  ماتسب   منيوماا  إلى  باإلضافة  أخرى  كورونا  جهة  جائحة  بته 

وظائفهم    2021-2020ام  عستجدة  الم من  العمال  من  الكثير  وصرف  لألعمال  تعطيل  من 

 

رام  د.   1 القاسم عاشور،  سلمان  عماد  اليا  الفترة اصقر،  الختامي عن  -4-27ولغاية    2017-1-19لتدريبية األولى من  تقرير 
 . 11-10اد والتجارة الخارجية، ص ، وزارة التعليم العالي، وزارة االقتص2017
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تعسفي   أو  كيفي  من  بشكل  وذلك  والكساد  السوق  ضعف  المشو تقخالل  بحجة  ودراسة  ديم  رة 

  قدرتها في الوصول إلى أهدافها.التي يقدمها هؤالء لتقييمها والوقوف على للمشاريع  لجدوى ا

موخاض الصغير  التمويل  تجربة  سورية  مت  العام  نذ  قدمت   2001طلع  تنموية  مؤسسات  عبر 

التي   الصغيرة  القروض  لآالف  اليوم  يأتي  القانون  هذا  لكن  ناجحة،  مشاريع   هذه  أثمرت  تطوير 

 يفة المنتجة من امتالك أدوات عملها.فئات الضعالالتجربة وتمكين 

ليرة سوري القانون مبلغ خمس مليارات  الذي  وحدد  المصرف  أدنى رأسمال  تأسيسه،   سيتمة كحد 

باح طيلة السنوات الخمس األولى ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من ضريبة الدخل على األر 

 .1تفيدين من هذه المصارفضين والمستر ي سينعكس إيجاباا على المقمن عملها. األمر الذ 

 ين فرص عمل: رة والمتوسطة في تأمريع الصغيمساهمة المشا 7 – 2 – 2

كِّل اتُ  من إجمالي عمالة    (%  90) الصغيرة والمتوسطة في سورية أكثر من    وعات شر لمشّغل وُتش 

ادية  تصقطات االحسب القطاعات والنشاالسوري التي تختلف نسبتها    القطاع الخاص   ارات واستثم

لكية  الخاصة المتناهية الصغر تهيمن عليها الممشروعات  من ال  (%  99)دير أن  ث يمكن تقحي

المناطق الحضرية   بير غير رسمي ومتناثر على حد  سواء فياع كالفردية باإلضافة لوجود قط

ام  لعد أرقام القطاع اتبعاما اس و   (%  43)والي  ملة التي يشغلها بحايقدر حجم اليد العوالريفية و 

ه  الة يمكن تصنيف ت كبيرة في معظمه فإن ما يتبقى من عمآعتبر بالتصنيف الوطني منشي  ذيال

 

منشورا  1 الرسمي  من  الموقع  الدفاع  ت  ظهراا,    33:12الساعة    2021شباط    20ريا،  سو لوزارة 
CurrentPagphp?node=5642&nid=29629&First=0&Last=6746&http://www.mod.gov.sy/index.

=&TD=&&ctr=655e=1&FD  

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=5642&nid=29629&First=0&Last=6746&CurrentPage=1&FD=&TD=&&ctr=655
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=5642&nid=29629&First=0&Last=6746&CurrentPage=1&FD=&TD=&&ctr=655
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القطاع الخا يقدر في عام /  توسطوالم  غيرالص  ص ضمن  مليون    (3.5)/ بحوالي  2009والذي 

 سنة.  (15)من المشتغلين فوق 

( 3.5)والي  ح   اص د المشتغلين في القطاع الخعد حصاء أن  تظهر بيانات المكتب المركزي لال

ي  ف  (%  21)كلون  من إجماالي عدد المشتغلين يش  (%  70.9)نسبته    تغل يشكلون ماون مشملي

  ( %  22.5)قطاع البناء والتشييد    يف  %(  21.3)  عةنا اع الص ي قطف  (%  18)عة  را ع الز قطا

في    (%  2.6) واالتصاالت    نزي في قطاع النقل والتخ  (%  8.4) عم  الفنادق والمطا ة و ر من التجا 

 .1ى من الخدمات األخر  (% 6.2)ت ا لتأمين والعقار المال وا طاعق

ات مقارنة بمجموع  مؤسسنسبة المشتغلين في قطاع هذه ال  حيث تشير هذه النسب إلى ارتفاع

 المشتغلين. 

ل ن اإلحصائيات تشير إلى أن أرباب العمإ عهم الوظيفي فوفيما يتعلق بتوزيع العاملين حسب وض

الخا القطاع  ي  ص من  لحسابه عملالذين  نسون  ما  يشكلون  عدد   (%  5.6)بته  م  إجمالي  من 

م كما يظهر  منه   (%  2.4)اإلناث ما نسبته    ة تشكلوريسنة في س  ( 15) ر  المشتغلين فوق عم

 الجدول التالي:

 واإلناث في سوريا من خالل )م.ص.م( ( توزع قوة العمل على الذكور2الجدول )

 ن مليالنسبة من إجمالي العا عدد ال الوضع المهني 

 المجموع  إناث ذكور 

 %  5.6 199427 4846 194581 صاحب العمل 

 %  42.2 149723 29150 1438673 يعمل لحسابه 

 

 .لإلحصاء  المركزي المكنب  – 2010ة اإلحصائية السورية لعام المجموع 2009مسوح قوة العمل  1
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 %  46.2 1637720 109358 1528362 يعمل بأجر 

 %  6 211461 71466 139995 يعمل لدى الغير بدون أجر 

 %  100 3546431 244820 3301611 المجموع 

 المكنب المركزي لإلحصاء  – 2010ة اإلحصائية السورية لعام المجموع 2009المصدر: مسوح قوة العمل 

ي ألرباب األعمال التي ال تشكل  صة ه الحصة األقل من قوة العمل الخا  أن  (2)يظهر الجدول  

المشتغلين  من  (%  5.6)   ى سو  أعمال فردية    إجماالي  الخاص في  لحسابه  يعمل  من  حصة  ثم 

تليها نسبة من    (%  42.2)بنسبة    ة(ل فكريأعما  -داا ج  رةورشات صغي  –ت  حالم)ب  ألغلعلى ا

غ  بدون أجر فتبل(  ةائلوغالباا ضمن الع)الغير  ىيعمل لد . أما من  (%  46.2)غة  لجر والباأيعمل ب

والحقلي عادةا أما إذا   يعكس عمل النساء المنزليمن إجمالي العاملين وهو    (%6)والي  حالنسبة  

أص  ناجمع مع  لحسابهم  األالعاملين  الخاحاب  فعمال  تصإصة  النسبة    ل مقاب  (%  47.8)ب  ن 

لجهود ع افة العمل الخاص ورغم جميت ثقاالز ر أي أنه في سورية ماأج ل بن يعممم  (%46.2)

قبل من  أل  المبذولة  منتشرة  غير  واألهلية  الرسمية  مصاعب الجهات  مقدمتها  في  مختلفة  سباب 

اإل والصعوبات  التالتمويل  التمر   يف   تواجهها  يدارية  والتحلة  مقا شأسيس  العمل غيل  سهولة  بل 

 . سواء د  مؤسسات القطاع العام والخاص على ح ىد المأجور ل
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 الدراسة:  وعينةمجتمع الدراسة  1 – 3

ة السورية حيث تم سحب في الجمهورية العربي  سكان الساحل السوري على مجتمع    تعمم الدراسة

تم  ح  فرداا (  140من )  عينة تاريخ  يث  ولغاية    5/2021/ 20استبانتهم على مدى اسبوعين من 

راد العينة بعد شرح بنودها بشكل جيد  أف  إعداد استبانه وتم توزيعها على  من خالل  2021/ 6/6

فاء الشروط فيها فبقي تم إلغاء نتيجتين لعدم استية وتم استرداد النتائج، و تيجة مقبولللوصول إلى ن

 : كما يليالنتائج انت وك ستمارة ا( 138) امنه

 غرافية: و الخصائص الديم -

 :أنثى( –ب النوع الجتماعي )ذكر توزيع أفراد العينة حس 1  – 1  – 3

 جتماعي()النوع ال عينة وفق متغيرال فراد النسبي أل توزعال( 3لجدول )ا

 النسبة المئوية  التكرار  المتغيرات 

%  38 52 ذكر  الجتماعي النوع ا   

%  62 86 ثىنأ  

%  100 138  وع المجم  

%    62نسبة اإلناث إلى  إلى تفاوت كبير بين الذكور واإلناث حيث وصلت    (3)يشير الجدول  

ا رأي  نظراا  لباوفي  البالد  في  القائم  الحالي  الوضع  إلى  يعود  ذلك  أن  من الحثة  العديد  نضمام 

أو بآخر    علهم بشكلي مما يجد كبير عن التحصيل االقتصا  الشباب إلى الجندية وابتعادهم بشكل

 ( ذلك التوزع. 1ويبين الشكل رقم ) من فئة العاطلين عن العمل. 

 

 

 )النوع االجتماعي(   وفق متغيرنة عيال فراد النسبي أل توزعال( 1)  الشكل 
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 توزع أفراد العينة حسب الفئة العمرية:  2  – 1  – 3

 (الفئة العمرية) غيرنة وفق متعيال راد فالنسبي أل توزعال( 4دول )الج

 النسبة المئوية  التكرار  المتغيرات 

 الفئة العمرية 

%  17 24 سنه  24 – 18  

%  54 74 سنه 25 – 30  

%  22 30 سنة 31 – 40  

%  7 10 سنه   40أكثر من   

%  100 138  المجموع   

من   شباب )اقلي فئة الفالمستجيبين لالستبيان هو  أن التركيز األكبر من    (4)يشير الجدول  

أو بآخر ال  % وهذا يدل على أن معظم الخريجين الجدد بشكل   93سنة( حيث بلغت النسبة    40

الع فرصة  على  طريق  مل  يحصلون  عن  أو  العام  القطاع  طريق  عن  سواء  المطلوب  بالشكل 

يالقطا ما  وهذا  البطالة،  نسب  الرتفاع  أدى  ما  وهذا  الخاص  المشروعاتع  لدور  الباب    فتح 

 لسد هذه الفجوة وتشغيل الخريجين كٌل حسب اختصاصه وفيما يحب. والمتوسطةرة غيالص
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 ( هذا التوزع. 2م )ويبين الشكل رق 

 )الفئة العمرية(   وفق متغير العينةفراد النسبي أل عتوزال( 2)  الشكل 

 

 الخصائص المهنية والتشغيلية: -

 ل يعمل(:  –في )يعمل  وضع الوظي ة حسب التوزع أفراد العين 3  – 1  – 3

 ضع الوظيفي( )الو  عينة وفق متغيرال فراد النسبي أل توزعال( 5الجدول )

 سبة المئوية الن التكرار  المتغيرات 

ال    –الوضع الوظيفي )يعمل 
 يعمل(

%  83 114 ديك عمل(ل  –عمل )موظف ت  

%  17 24 عاطل عن العمل   

%  100 138  ع  المجمو   

لالستبيان من الحاصلين على فرصة عمل وبنسبة  ستجيبين  الممعظم    أن  (5)ل  يظهر الجدو 

توف  83 على  يدل  ال  وهذا  ب%  السوري  الساحل  في  العمل  فرص  الباحثة  يد  ر  بنشر  أن  قامت 

العاملين، ولكن بشكل أو بآخر يمكن االستفادة من  االستبيان في محيطها االجتماعي وهي من  
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معنتا  في  العاملين  استجابة  مدى  ئج  لفرفة  ومدى  تقبلهم  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  كرة 

بسبب التضخم  دة  أو لسد حاجات جديمستوى المعيشي  رغبتهم في االشتراك فيها إما لتحسين ال

عملة المحلية. ويظهر الشكل  لي القوة الشرائية لالكبير الذي تتعرض له البالد واالنخفاض الكبير ف

 هذا التوزع. ( 3)

 العينة وفق متغير )الوضع الوظيفي(  بي ألفرادزع النسو الت( 3)  الشكل 

 

 :ل يعمل( -عامل  -ية )رب عمل مهن الحالة ال وفقوزع أفراد العينة ت 4  – 1  – 3

 ( الحالة المهنية) عينة وفق متغيرال اد فر النسبي أل توزعال( 6الجدول )

 النسبة المئوية  لتكرار ا المتغيرات 

%  68 94 موظف   – عامل هنية الة المحال  

%  15 21 رب عمل   

%  17 23 ل يعمل   

%  100 138  المجموع   
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نتائج  يم من  االستفادة  لفكرة    هذهاستبيان  كن  استيعابهم  مدى  معرفة  من  العمل(  )ارباب  الفئة 

 ان يعملون أو ممن يديرون هذ الصغيرة والمتوسطة كون معظمهم إن لم يكن جميعهم مم المشاريع 

يع للوقوف على مدى اقبالهم على زيادة هذا النوع من المشاريع ومدى مساعدتها  من المشار النوع  

 ( ذلك التوزع.4ويظهر الشكل ) جديدة.مل حل مشكلة اليطالة وتأمين فرص ع في

 ( الحالة المهنية )  عينة وفق متغيرال فراد ألالنسبي  توزعال( 4)  الشكل 

 

 اسة والتحقق من الصدق والثبات: أداة الدر بناء   2 – 3

 أداة الدراسة:   1  – 2  – 3

إعداده  انةاستب سابقة    اتم  بدراسات  الدراسة، بمو   تتعلقباالستعانة  لموضوع  مشابهة  اضيع 

ة ( عبار 24تكونت االستبانة من )  ،(أديب برهومد.  تور )رف على المشروع الدكشمساعدة المبو 

 ( محاور. 3)مقسمة إلى 
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 داة: صدق األ 2  – 2  – 3

 ر الدكتو توجيهات مرات بناءا على للتأكد من صدق أداة الدراسة تم مراجعتها وتعديلها عدة  

 .رف على المشروع( المشد. أديب برهوم)

 المشرف. م مقياس ليكرت الخماسي بناءا على توصيات وقد تم استخدا

 :( التالي7في الجدول ) كما

 أداة الدراسة بناء في  المستخدم خماسي( يوضح مقياس ليكرت ال7ل )الجدو 

 5 4 3 2 1 مقياس االستبانة 

جزئي    رفض الرفض الكامل للعبارة  
 للعبارة 

رأيك حيادي  
 بارة بة للعبالنس 

القبول الجزئي  
 للعبارة 

القبول الكامل  
 للعبارة 

 ثبات األداة: 3  – 2  – 3

تطب   للتحقق تم  الدراسة  أداة  ثبات  م من  استطالعية  عينة  على  ) يقها  تطبيق  و   شخصاا (  38ن  تم 

 Guttman)  مان( ومعامل التنصيف غوت (Cronbach's Alphaاخ  بارتباط ألفا كرون  معامالت 

Split Half)  ،اال ومعا براون    رتباطمل  البرنامج  (  Spearman-Brown)سبيرمان  خالل  من 

 النتائج كما يلي: كانت ( و S.P.S.Sاالحصائي )

  Cronbach's Alpha)  )=  0.92  ستبانهلال  اخكرونب  ألفا  بطريقة الرتباط  ا  معامل  بلغ -

 الدراسة.  ألغراض  مناسب  ثبات  معامل وهو

  0.82  =  (Guttman Split Half)غوتمان    التنصيف  بطريقة  الرتباطا  معامل  وبلغ -

 دراسة. ال ألغراض  مناسب  ثبات  معامل وهو
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معامل   - )االرتباط  وبلغ  براون  سبيرمان  وهو    Spearman-Brown  )= 0.82بطريقة 

 ناسب ألغراض الدراسة.مل ثبات م  معاأيضاا 

 نتائج الدراسة وتفسيرها:  3 – 3

رص عمل في  أمين فة في تاهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطاختبار مدى مس 1  – 3  – 3

 :1الساحل السوري من خالل نتائج الستبيان في المحور الثاني

   ملوالمتوسطة في توفير فرص ع ( مساهمة المشاريع الصغيرة8)الجدول 

وسط  ال لعبارة ا
 الحسابي 

درجة   sig االنحراف 
 المساهمة 

 ة متوسط  0.093 1.40 3.32 ناسبة لك في توفير فرصة عمل م 2)م.ص.م(ساهمت 

 متوسطة  0.026 1.30 3.38 .م( في توفير فرصة عمل مناسبة ألحد أفراد أسرتك)م.ص.  ساهمت 

 متوسطة  0.030 1.32 3.07 .اسرتك الفكرية والبدنيةت )م.ص.م( في استغالل موارد ساعد

 متوسطة  0.031 1.31 3.44 .ساهمت )م.ص.م( في زيادة انتاجية اسرتك

 متوسطة  0.016 1.35 3.20 .رتكاهمت )م.ص.م( في تحسين مكانة اس س

 متوسطة  0.004 1.33 3.64 .ساهمت )م.ص.م( في مساعدتك لالعتماد على نفسك

 توسطة م 0.016 1.29 3.36 .فع مكانتك في المجتمعساهمت )م.ص.م( في ر 

 متوسطة    3.34 الوسط الحسابي العام 
 ( )  مستوى الداللة

( رقم  السابق  الجدول  إلى8يشير  مساه  (  الممدة  تأمين  مة  في  والمتوسطة  الصغيرة  شاريع 

أن هذه  كل عام  وقد بينت االستبانة بش،  االستبانة فرص عمل لسكان الساحل السوري من خالل  

ة متوسطة في إيجاد فرصة عمل مناسبة للمستبان نفسه وأحد أفراد  درجدرة وبقا  نت المشاريع كا

 

 ة المالحق لمراجعة االستبيان بالكامل.اذهب إلى قائم 1

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة  2
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ر المستبانين وكذلك في  واهب اساستغالل موقد ساعدت بدرجه متوسطة في  قل  أسرته على األ

األسر  هذه  انتاجية  المشاريع    ،تحسين  أسهمت  أخرى  جهة  المستفيد  من  مكانة  تحسين  في 

االاال أسرته  ومكانة  بدر ماع جتجتماعية  وذلجة  ية  عن    بتحويل  كمتوسطة  عاطل  من  الشخص 

مال الى  الغير  لدى  عامل  أو  ويعمل  لم  ك العمل  بنفسه  يديره  أشروع  يقسرتمع  وهذا  اله  اا قحود 

اهمت بشكل  . كما س سرة بشكل عام انطالقاا من تحسين الوضع المعيشي لهااال  لتحسين مكانة

اعتماد   في  أنفسهممتوسط  على  المستبانين  تف  بعض  اي  خالل  حتيلبية  من  االسرية  اجاتهم 

 االعتماد على هذه المشاريع في دعمهم مادياا.

 : ألساسيةاالفرضية ر اختبا 2  – 3  – 3

هناك دور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تأمين فرص العمل   ( 0.05داللة )عند مستوى  

  .الساحل السوري  ي سكانحسب رأ

العينة   اختبار  )تم  اختبار   One-SampleTest :المستقلةينات  للع  ت(وفق 
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هي  و   Sig=0.000قيمة    وأن  3 ≤ 3.6754))تبين حسب نتائج االختبار أن المتوسط الحسابي  

دور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تأمين    وهناكمحققة    تالي الفرضيةبال   0.05أصغر من  

 . الساحل السوري  ي سكانحسب رأفرص العمل 

 الولى:   الفرضيةاختبار  3  – 3  – 3

مستوى   )عند  إحصائية  ( 0.05داللة  دالله  ذات  فروق  الساحل    التوجد  سكان  متوسطات  بين 

نوع حسب  )عامل  السوري  العمل(    –هم  عن  المشروعاعاطل  دور  في  رأيهم  الصحول  غيرة  ت 

 توسطة في تأمين فرص العمل لهم.والم

 ين أنه: وفق اختبار )ت( وتبالحالة المهنية فق متغير  تم اختبار العينة و 

 1بة للعينة بالنس الحالة المهنية لمتغيرت( بار ) دول اخت ( ج9الجدول )

المحور 
االنحراف   وسط المت تكرار ال المجموعة 

 المعياري 
 داللة درجة ال قيمة )ت( ت الحرية درجا

المحور
 0.000 4.25 136 4.63 4 114 لديك عمل(تعمل )  1

 8.54 3.31 24 ل عن العمل عاط 

المحور 
 0.79 0.27 136 7.97 3.33 114 لديك عمل() تعمل   2

 7.03 3.39 24 عاطل عن العمل 

المحور 
 0.04 2.01 136 6.11 3.78 114 ل(لديك عمتعمل )  3

 10.45 3.46 24 عاطل عن العمل 

الكلي 
 0.01 2.38 136 13.28 3.70 114 لديك عمل(تعمل )  

 20.96 3.38 24 طل عن العمل عا

 

 الل االستبانة, اور الثالثة من خ الحق لمعرفة العبارات الدالة على كل من المحاذهب إلى الم 1
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والمتعلق بـ    ث الثالعلى محاور االستبانة    هنية الحالة الممتغير  تبعاا لد العينة  بلغ عدد أفرا -

عمل  114،  شخصا  138 لديه  عاطل  24و    شخص  العمل  شخص  وبلغ عن   ،

بالقيمة  ، وبلغ انحرافهما المعياري  3.38،    3.70على الترتيب   مة الكليةبالقي  متوسطهما

الترتيب  كلية  ال ت   20.96،  13.28على  قيمة  درجة  ف  2.38  وبلغت    136حرية  ي 

فروق بين  لة ويعود ذلك إلى عدم وجود  قيمة غير ذات دال  ( وهي 0.01لة ) دالوقيمة  

والعاطلي  في  العاملين  العمل  عن  إسرأيهم  ن  افي  اهام  في لمشاريع  والمتوسطة  لصغيرة 

 . بالمجمل  ول الفرضية األولىلك تم قبتأمين فرص عمل في الساحل السوري لذ 

المحور   - عند  مشرو )الدال    1االول لكن  إنشاء  سبب  نظر على  وجهة  من  صغير  ع 

)المستبان( ف قيمة ت  كانت  د 4.25قد  )( في  الحرية  دال136رجة  وقيمة   ) ( (  0.00لة 

ود فروق بين العاملين والعاطلين عن العمل في رأيهم  وجدل على  له توهي قيمة ذات دال

ي لذلك  ل السور ي الساحشاريع الصغيرة والمتوسطة في تأمين فرص عمل ففي إسهام الم

 . لبالنسبة للمحور األو ضية األولى  الفر  رفض تم 

 

 ة األولى:تفسير نتيجة الفرضي 

عدم   -1 سبب  يعود  نظر  قد  وجهة  اوالعاالعاملين  اختالف  عن  في  طلين  رأيهم  في  لعمل 

بالمجمل   مل في الساحل السوري إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تأمين فرص ع 

المشاري  كون  قد هو  فرصةساهمت    ع  تأمين  في  ما  األشخاص عمل    ولحد  لبعض 

 

 االستبانة،خالل  لثالثة منرات الدالة على كل من المحاور ااذهب إلى المالحق لمعرفة العبا  1
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أ وهو  المستبانين  أسرهم  أفراد  لبعض  او  إسهام  دراسة  في  وجدناه  الصغيرة  ما  لمشاريع 

 .عمل تأمين فرص في ـ والمتوسطة

اختالف   -2 يعود سبب  العمل فيقد  والعاطلين عن  العاملين  نظر  إسهام    وجهة  رأيهم في 

والمتوسطة الصغيرة  ففي    المشاريع  السو تأمين  الساحل  في  عمل  المحور    د عن  ري رص 

ختالف في ن وجهة نظر المستبان( إما اسبب إنشاء مشروع صغير م   االول )الدال على

عائد  النظر  ع   لكون   وجهات  أو  العاطل  العامل  يكون  قد  شيء  في  يرغب  العمل  ن 

 ى.منه بشكل كامل وانتقل إلى حاجات ورغبات أخر  صاحب المشروع قد أشبع حاجته

 نية:  الفرضية الثا اختبار 4  – 3  – 3

( داللة  مستوى  إحال(  0.05عند  دالله  ذات  فروق  الستوجد  سكان  متوسطات  بين  احل  صائية 

( حول رأيهم في دور المشروعات الصغيرة  يعملال  -  عامل  –عمل  السوري حسب نوعهم )رب  

 العمل لهم. والمتوسطة في تأمين فرص 

. وتبين  One-Way ANOVAل التباين األحادي  فق تحليير و متغهذا ال تم اختبار العينة وفق  

 أنه:

 الحالة المهنية بة لمتغير بالنسالعينة  محاورمعياري   فحرا( جدول متوسط وان10) الجدول  

المحو 
 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المهنية الحالة  ر 

المحور
1 

 4.66 4.02 94 موظف   –عامل 

 4.46 4.19 21 رب عمل 

 8.73 3.31 23 ل يعمل 
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المحور 
2 

 7.88 3.18 94 ظف مو   –عامل 

 6.73 3.95 21 رب عمل 

 7.16 3.41 23 ل يعمل 

المحور 
3 

 6.09 3.7 94 موظف   –مل عا

 6.39 3.66 21 مل رب ع

 10.61 3.48 23 ل يعمل 

الكلي 
 

 13.24 3.63 94 موظف   –عامل 

 13.04 3.93 21 رب عمل 

 21.36 3.40 23 ل يعمل 

 

 هنية لحالة الماوفق متغير  One-Way ANOVAحادي ( جدول تحليل التباين األ11لجدول )ا

المحور 
 

 المربعات مجموع  المتغير 
درجات  

 الحرية 
بع  سط مر متو 

 افات االنحر 
 قيمة الداللة  قيمة )ف(

المحور 
 273.59 2 547.19 بين المجموعات  1

 30.32 135 4093.13 داخل المجموعات  0.000 9.2

  137 4640.32 جموع لم ا

المحور 
 253.37 2 506.74 ن المجموعات بي 2

 57.80 135 7802.54 داخل المجموعات  0.01 4.38

  137 8309.28 المجموع 

المح
ور 

 93.58 2 187.16 بين المجموعات  3

 49.94 135 6742.47 داخل المجموعات  016 1.87

  137 6929.62 المجموع 

الكل
 ي 

 765.99 2 1531.99 جموعات لم بين ا

 220.39 135 29753.11 داخل المجموعات  0.4 3.48

  137 31285.10 المجموع 
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ال يعمل(   –رب عمل    –الحالة المهنية )عامل    اا لمتغيرة تبعبلغ توزع عدد أفراد العين -

،  الترتيب ( على  23،  21،  94، )شخصاا   138بـ    ةوالمتعلق  الثالث على محاور االستبانة  

متوسط   منهم  آراء  وبلغ  ) بالمجمل  كل  الترتيب  ف بانحرا  (3.40  ،3.93  ،3.63على 

على منهم  لكل  قدره  )  معياري  مجم  (21.36  ،13.04  ،13.24الترتيب  وع  وبلغ 

المجموعات )  بين  للعينة  داخل 1531.99المربعات  للعينة  المربعات  بلغ مجموع  كما   )

)ال المجمو 29753.11مجموعات  وبلغ  الكلي(  )للمر   ع  وضمن  31285.1بعات   ،)

(  220.39،  765.99افات )االنحر   ( بلغ متوسط مربع137،  135،  2ة )درجات الحري

قيمة غير ذات داللة ويعود    وهي  0.4  بالمجمل  داللةوقيمة ال  3.48ت قيمة )ف(=  وبلغ

وجود   عدم  إلى  متو ذلك  بين  إحصائية  دالله  ذات  السوري فروق  الساحل  سكان  سطات 

ر المشروعات الصغيرة  ( حول رأيهم في دو اليعمل  -  عامل  –عمل    عهم )رب حسب نو 

 . بالمجمل بول الفرضيةلذلك تم ق ،ن فرص العمل لهمفي تأميالمتوسطة و 

االعند    ولكن - نظر  المحور  وجهة  من  صغير  مشروع  إنشاء  سبب  على  )الدال  ول 

 ه تدلات دالل( وهي قيمة ذ 0.000وقيمة داللة )(  9.2)  فالمستبان( فقد كانت قيمة  

بين  على   فروق  وأربوجود  عاملينالعاملين  والغير  العمل  رأيه   اب  إسفي  في  هام  م 

 رفض لذلك تم  ل السوري  الساحوسطة في تأمين فرص عمل في  المشاريع الصغيرة والمت

 .بالنسبة للمحور األولالفرضية األولى  

 ة: تفسير نتيجة الفرضية الثاني     
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رأيهم  في    وأرباب العمل والغير عاملينن  عامليالنظر    قد يعود سبب عدم اختالف وجهة -

الصغير  المشاريع  إسهام  والمتفي  اة  في  عمل  فرص  تأمين  في  السوري وسطة    لساحل 

هو   في    المشاريع  ساعدةمبالمجمل  ما  أسرأو تحسين  ولحد  بعض  األشخاص   ضاع 

أو ما  المستبانين  على  يتفقون  بالمجمل  الصغأنهم  المشاريع  عليه  تنطوي  أن  يرة  يجب 

وهو    رته وتحسبن في أوضاعهم المعاشيةطة من قيمة في رفع شأن العامل وأسمتوسوال

 مل.مين فرص عـتأ اريع الصغيرة والمتوسطة فيوجدناه في دراسة إسهام المشما 

في رأيهم في   أرباب العمل والغير عاملينقد يعود سبب اختالف وجهة نظر العاملين و  -

والمتوسط الصغيرة  المشاريع  تأإسهام  في  عند مين  ة  السوري  الساحل  في  عمل  فرص 

بسبب غير من وجهة نظر المستبان(  مشروع ص  حور االول )الدال على سبب إنشاءالم

االعتماد على أنفسهم للحصول على الدخل الالزم   يرغبون فيذين  وجود الغير عاملين ال

المح ببنود  االهتمام  دون  وألسرهم  حرفةلهم  إدخال  على  الدالة  األخرى  أو جديدة    ور 

من يعملون   العمل أوهي نوعاا ما من اهتمامات أرباب  ناعة مواد يتم استيرادها حالياا و ص

 على أقل تقدير. 

 لثة: الثاالفرضية  اختبار 5  – 3  – 3

الساحل  (  0.05مستوى داللة )   ضمن التوجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات سكان 

الديم  السوري  المتغيرات  )غرافيةو حسب  المشروعات الجن  -لعمر  ا،  دور  في  رأيهم  حول  س( 

 .  لعمل لهمصغيرة والمتوسطة في تأمين فرص اال
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 One-Wayالتباين األحادي  فق تحليل  و   ة(العمر )الفئة العمريمتغير  وتم اختبار العينة وفق  

ANOVA :وتبين أنه . 

 رية ئة العمالفبالنسبة لمتغير محاور العينة ف معياري حرا جدول متوسط وان( 12الجدول )

المحور 
 

 االنحراف المعياري  سط المتو  العدد  الفئة العمرية 

المحور
1 

 8.17 3.67 24 سنوات  24 – 18

 5.42 3.93 74 سنوات  30 – 25

 4.08 4.09 30 ت سنوا 40 – 31

 6.24 4 10 سنة   40أكثر من 

المحور 
2 

 5.26 3.81 24 سنوات  24 – 18

 7.77 3.19 74 سنوات  30 – 25

 8.85 3.26 30 سنوات  40 – 31

 8.20 3.58 10 سنة   40أكثر من 

المحور 
3 

 8.65 3.57 24 نوات س  24 – 18

 7.17 3.76 74 سنوات  30 – 25

 5.58 3.73 30 وات سن 40 – 31

 7.30 3.77 10 سنة   40أكثر من 

الكلي 
 

 16.69 3.68 24 سنوات  24 – 18

 15.37 3.62 74 نوات س  30 – 25

 13.20 3.69 30 سنوات  40 – 31

 16.45 3.76 10 سنة   40أكثر من 
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 في الصف  التالميذ عدد وفق متغير One-Way ANOVAي التباين األحاد جدول تحليل (13الجدول )
المحور 

 
درجات   مجموع المربعات  المتغير 

 الحرية 
متوسط مربع  

 االنحرافات 
 قيمة الداللة  قيمة )ف(

ال
محور 

 0.29 1.26 42.54 3 127.62 ت لمجموعابين ا 1

 33.68 134 4512.70 داخل المجموعات 

  137 4640.32 المجموع 

المحور 
 0.10 2.17 128.23 3 384.70 ين المجموعات ب 2

 59.14 134 7924.58 داخل المجموعات 

  137 8309.28 المجموع 

المحور 
 0.71 0.47 23.90 3 71.71 بين المجموعات  3

 51.18 134 6857.91 المجموعات داخل 

  137 6929.62 المجموع 

الكلي 
 0.89 0.21 48.11 3 144.33 ت بين المجموعا 

 232.39 134 31140.77 داخل المجموعات 

  137 31285.10 المجموع 

 

  30  –  25  )(سنوات   24  –  18)  الفئة العمرية  بلغ توزع عدد أفراد العينة تبعاا لمتغير   -

من  )(  سنوات   40  –  31  ()وات سن االستبانة  سنة(    40  أكثر  محاور   الث الث على 

نهم  كل معلى الترتيب، وبلغ متوسط    (10،    30،  74،  24، )شخصاا   138بـ    ةوالمتعلق

( بانحراف معياري قدره لكل منهم  3.76، 3.69،  3.62،  3.68)بالمجمل  لترتيب  على ا

مجموع المربعات للعينة بين    ( وبلغ16.45،  13.20،  15.37،  16.69على الترتيب )

( مجموع144.33المجموعات  بلغ  كما  للعين  (  المجموعا المربعات  داخل  ت  ة 

للمر 31140.77) الكلي  المجموع  وبلغ  الحرية  31285.10)   بعات (  درجات  وضمن   ،)

االنحرافات  137،  134،  3) مربع  متوسط  بلغ  بالمجمل (  المجموعات  وخارج  داخل 
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وبلغ 232.39،  48.11) قيمة  (  الداللة  عند    0.21)ف(=  ت  قيمة    0.89قيمة  وهي 

ويعو  داللة  ذات  و غير  عدم  إلى  ذلك  دالجود  د  ذات  إحصائيةفروق  متوسطات   له  بين 

( حول رأيهم في دور المشروعات الصغيرة  العمرر )غيحسب متري  السو سكان الساحل  

 لذلك تم قبول الفرضية.، متوسطة في تأمين فرص العمل لهموال

 :لمتغير العمر رضية الثالثة يجة الففسير نت ت

اختالف   عدم  سبب  يعود  اقد  حسب  االشخاص  رأيهملمستبانين  في  مساهمة   أعمارهم    حول 

والمتوس  الصغيرة  فالمشاريع  فطة  تأمين  في  ي  التنوع  أن  هو  السوري  الساحل  في  عمل  رص 

العمل فرصة  من  استفادوا  فيمن  متوس  االعمار  أو  صغير  مشروع  إنشاء  ماح أو  هو  هذه قق  ط 

ول تأمين هذه في آرائهم ح ى هذا إلى عدم وجود فروق احصائية  او بآخر وقد أد   لالنظرية بشك

 مل في الساحل السوري.يع لفرص العالمشار 

 وفق النوع االجتماعي )الجنس( وفق اختبار )ت( وتبين أنه:  ار العينةاختبوتم 

 للعينةبة  بالنس عيالنوع الجتما  لمتغير( جدول اختبار )ت( 14الجدول )

المحور 
االنحراف   المتوسط  تكرار ال المجموعة 

 المعياري 
 درجة الداللة  )ت(  قيمة الحرية درجات 

المحور
 0.03 2.20 136 5.12 4.12 52 ذكر  1

 6.08 3.81 86 أنثى

المحور 
 0.006 2.77 136 7.19 3.67 52 ذكر  2

 7.84 3.14 86 أنثى

المحور 
3 

 0.52 0.65 136 6.55 3.77 52 ذكر 
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 7.45 3.69 86 أنثى

ال
كلي 

 0.011 2.59 136 14.79 3.85 52 ذكر  

 14.82 3.54 86 أنثى

والمتعلق    الثالث على محاور االستبانة  الجتماعي النوع ا ر  متغيعدد أفراد العينة تبعاا ل بلغ -

متوسطهماأنثى  86وذكر    52،  شخصا  138بـ   وبلغ  الكلية    ،  الت بالقيمة  يب رتعلى 

  14.82  ،14.79على الترتيب  القيمة الكلية  ب ، وبلغ انحرافهما المعياري  3.54،  3.85

ة غير ذات  ( وهي قيم0.011وقيمة داللة ) 136ة حرية جفي در  2.59وبلغت قيمة ت 

في إسهام المشاريع  رأيهم  في    الذكور واإلناث داللة ويعود ذلك إلى عدم وجود فروق بين  

في   والمتوسطة  لذ تأ الصغيرة  السوري  الساحل  في  عمل  فرص  قبول  مين  تم  هذه  لك 

 الفرضية.

 : يالثالثة لمتغير النوع االجتماع  فسير نتيجة الفرضيةت

ث المستبانين في رأيهم حول مساهمة المشاريع الصغيرة  ور واإلناالذك  قد يعود سبب عدم اختالف

الجنسي  كلى  أن  هو  السوري  الساحل  في  عمل  فرص  تأمين  في  من  قن  والمتوسطة  استفادوا  د 

أو متوسط خاص به أو ر مشروع صغي حتى إنشاءلمشاريع أو فرصة العمل في مشروع من هذه ا

ما وهذا  النظري  بها  هذه  شرط  لتحقق  وهوأدى  وجود   ة  الذكور   عدم  آراء  في  احصائية  فروق 

 واإلناث حول تأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفرص عمل في الساحل السوري.

 :مع الدراسات السابقةدراسة الحالية ال جائربط نت

راسات السابقة البحث ت السابقة فقد انتهجت كل من الد سالدراسة الحالية مختلفة عن الدراتعتبر ا

مو  افي  الجاد  لمشروعات  ضوع  التمويل  درس  من  فمنها  مختلفة  ناحية  من  والمتوسطة  الصغيرة 
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اإلدارية الالزمة لنجاح هذا النوع من  ب  ي لهذه المشروعات ومنها من انتهج البحث في أهم األسال

قريب المشار  مواضيع  في  بحث  من  ومنها  بعض ة  يع  بحثت  فقد  الحالي  موضوعنا  الدراسات   من 

   فقر.في محاربة ظواهر مختلفة كالبطالة وال ةسطرة والمتو الصغيإسهام المشاريع 

 : التوصياتالنتائج و 

 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

في تأمين فرص   رة والمتوسطةمتوسط إلى الضعيف الذي لعبته المشاريع الصغيال  الدور -1

 ات ة للمشروعالعامدراسة الهيئة  جة مع  تيالن  نجد تطابق هذهو   الساحل السوري،  عمل في

دور المشروعات ضعف الدور الذي لعبته الحكومة في تفعيل  التي أظهرت    2011سنة  

 .1الصغيرة والمتوسطة 

ال أكثر على  هذه المشاريع قد حصلوا على فرصة عمل شخصية    من  معظم المستفيدين -2

 سرته.حد أفراد ايان ساعدت في تشغيل أالغالب، وفي بعض االح

اا على نتائج االستبيان  اعتماد   %32المشروعات نسبة  ن من هذه  تفيديلم تتجاوز نسبة المس -3

 بشكل عام كتشغيل فردي.  %37و)كتشغيل أكثر من فرد(، 

من  والمتوسطة  ات الصغيرة  مساهمة في تلبية متطلبات نمو وتطوير المشروعال  ال بد منلذلك  

منظ متكاملة،  خالل  خدمات  وتنمية  الهي وتعتبر  ومة  للتشغيل  العامة  نشأت    التيوعات  المشر ئة 

 الخدمات ا النوع من  آليات متنوعة ومتطورة لتقديم هذ   ابتكارمن خطوات  أول خطوة    2006عام  

 

 للتشغيل وتنمية المشروعات. الهيئة العامة 1
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الصغيرة عموماا،  األمر الذي يساهم في تفعيل دور المشروعات  ،  عات لتسهيل دعم هذه المشرو 

ي  ثر التنمو ق األاعمة من أجل دعمها في تحقيية تنموية د تعمل في ظل استراتيجالسيما تلك التي 

مكينها من النمو واالنتشار بشكل سليم وناجح بما يساهم في أداء دورها من إحداثها، وتر  المنتظ

وا عمل  فرص  ـتأمين  عل القضفي  البطالة    ىء  من  كبيرة  أكبر  نسبة  التنمية  بفاعلية  مسيرة  في 

سد  حافظ األ  بشار   الذي أصدره سيادة الرئيس  /8رقم / رسوم  ويعتبر الم  جتماعية،االقتصادية واال

مصا و  بتأسيس  يسمح  شريحة  الذي  ألكبر  المالية  االستفادة  تحقيق  بهدف  األصغر  التمويل  رف 

قتصادي، األعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل ا  حاب ممكنة من صغار الُمنتجين وأص

تأم على  قادرين  غير  للكنهم  الالزم  التمويل  ال  هين  هذا  للمضي  في  واعدة  خطوة  أول  في  عام 

اتط عمل  الراعيةوير  فإن    . لجهة  )غاي وعليه  بعض  على  الضوء  يلقي  أن  البحث  التوصيات  ة 

الضرورة   من  الباحثة  وجدتها  التي  البحث واألوالمقترحات(  طاولة  على  تطرح  أن  بمكان  همية 

، حيث أدرجت جملة  ةاالستمراري  هي إال بداية تستوجب كون هذه الدراسة ما  و ش والمتابعة  والنقا

 : ت على الشكل التاليوالمقترحاصيات من التو 

هذ ضرور  -1 واستكمال  متابعة  والمكاني    اة  الزماني  الحيز  لتغطي  أخرى  أبحاث  في  البحث 

 .ايرات التي لم يتناولها بحثنا هذ ل باقي المتغناو المتبقي، كذلك ت 

الحكومي -2 االهتمام  متابعة  العرب   ضرورة  الجمهورية  السورية  في  الصغيرة  ية  بالمشروعات 

وأن يكون هذا االهتمام عملياا وواقعياا بعيداا   .لدعم والمساندة الحقيقيانإيالئها او  سطةالمتو و 

إيالء التنظير والشفهية، وذلك عن طريق  المشروعات  هي   عن  التشغيل وتنمية  تلك    -ئة 

ا هذه  األداة  على رعاية  التي تشرف  د دعموكذلك  المشروعات  لمؤسسية  أخذ  ورها  ها في 

ع اإلشراف  في  تنالحقيقي  المشر لى  من  مية  وتمكينها  عموماا  االمتيازات وعات  تقديم 
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قائمة ومتاب لتشجيع إحداث مشاريع جديدة وتطوير مشاريع  المساندة  تم عة  والخدمات  ما 

ارتكبته من    ر أدائها وتحسين عملها و تدارك ماإنجازه سابقاا، كذلك مساعدتها في تطوي

إطأخطاء،   ضمن  المشر وذلك  تنمية  استراتيجية  وانسجاماا    المتوسطةو   الصغيرةوعات  ار 

اس بالعملتراتيجية  مع  اتخذتها    األمل  حافظ التي  بشار  الرئيس  لسيادة  الحكيمة  القيادة 

 .األسد 

ستحقه على المستوى الوطني، من  لمشروعات الصغيرة االهتمام األكاديمي الذي تء اإيال -3

واخال الجامعات  تشجيع  ومرال  األبلمعاهد  إجراء  على  األبحاث  اكز    ألكاديمية حاث 

 وع المشروعات الصغيرة في الجمهورية العربية السورية. والدراسات المتعلقة بموض

الم  وضعضرورة   -4 لتنمية  استراتيجية  )التشريعات شرو خطة  سورية  في  الصغيرة  عات 

واألهداف(والسياسات   هذه  واآلليات  تتمتع  والالخطة    حيث  و بالمرونة  الشمولية ديناميكية 

التي نشأت بدعم وتمويل كافة في سورية، سواء تلك  الصغيرة    روعات لخدمة مصلحة المش

رات على  تغيدخال  مباشر من الدولة أو تلك التي نشأت بمعزل عن أي جهة، حيث أن" إ

و  التشريعات  والسياسات هذه  المطلوبة  اإلجراءات  الغاية  تحقيق  يضمن  تنمية    بما  في 

 ة.لبات ومقومات الخطة السليملهو من متط المشروعات"

علىال -5 اال  تأكيد  الدراسات  إجراء  الصغيرة   قتصاديةضرورة  للمشاريع  خارطة  على   وعمل 

دوري  وبشكل  الجمهورية  المشر مستوى  واقع  لدراسة  بالفعل  وعا،  القائمة  الصغيرة  ت 

الخري في  الجوتموضعها  األنشطةطة  جدوى  وتقييم  ل  غرافية  والمكملة  هذه المغذية 

يكون إحدى    ات المشروع المس  ، الراعية  الجهةتشاطات  وذلك  الذي من شأنه  اعدة  األمر 

والقطاعات  في   الصناعات  مختلف  تطور  احتماالت  إلى  والتوصل  العمل،  خطط  وضع 
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الوالمهارا فيهاتي  ت  مطلوبة  تكون  أن  بالضرور يمكن  يؤدي  مما  إلى  ،  إيجابية  نتائج  ة 

 .دمات واقعيةانطلقت من مق

القوا -6 تطوير  بتوثيقضرورة  الخاصة  المناطوتنظ  الملكية  نين  إدارياا يم  والتشريعات ق   ،

المناطق  في  المشاريع  إنشاء  عند  المطلوبة  المهنية  والتراخيص  اإليجار  بعقود  المتعلقة 

اوالالريفية   بهذه  الخاصة  التعقيدات  تعتبر  حيث  األمور  لمواضيعشوائية،  أصعب  من  ع 

صة ضمن  الخا  الصغيرة  ن بإقامة مشاريعهمجهود عدد ال باس به من الراغبي  التي تحبط

 . ك المناطقتل

التأكيد على أهمية التخطيط المدروس المسبق للمشاريع، واالستمرار بتقديم المساعدة من    -7

الراعية الجهة  المشار إل  قبل  لكافة  االقتصادية  الجدوى  دراسات  وذ نجاز  لتخفيف  يع،  لك 

لتعرف صاحب المشروع من ا  ها من جهة، ومن جهة أخرى لتمكينعبء تكاليف إنجاز 

مشروعه بنفسه وتقييم نتائجه المتوقعة بناءا على تقديراته الواقعية عند    فة تفاصيللى كاع

 إعداد دراسة المشروع.

الجهة  ن طريق ت الفنية ع متخصصة بتقديم الخدمات واالستشاراكز العمل على إقامة مرا  -8

الم  الراعية المتعثرةلمساعدة  أسشاريع  على  والوقوف  وطبيعة  ،  التعثر   المشاكل باب 

 ي تواجه هذه المشاريع بغية تقديم يد العون والمساعدة.عوبات التوالص

ال  -9 جميع  لتشمل  المجتمع  في  الحر  والعمل  المبادرة  ثقافة  إقامة راغتشجيع  في  بين 

يملكو  والذين  الخاصة  أفكامشروعاتهم  تؤهلهم  ن  وإمكانيات  خاصة  أصحاب راا  ليصبحوا 

حيث األمان واالحترام    لحكومي منطاع الدى القيث أن ثقافة العمل  مشاريع ناجحين. ح
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اإلعالم   دور  وتشجيع  العربية عموماا،  مجتمعاتنا  السائدة في  الثقافة  في االجتماعي هي 

 ية العامة. توعال حمالت 

االستفادة    -10 فرصة  سورية  تفوت  أي أال  في  من  هامة  تجربة  تنمية  ة  مجال 

التجربة  جل تحسين  من أ  قاط ضعفهااء بميزاتها أو ن سو   والمتوسطةالمشروعات الصغيرة  

السورية وتفعيلها، السيما تجارب تلك الدول التي تشبه أو كانت تشبه إلى حد ما طبيعة  

وتملك ادي  ن حيث أنها دولة نامية تعيش مرحلة تحول اقتصة مالمناخ االقتصادي لسوري

يساهم    مما سوف،  والتحديث   راتيجي إلى سبل التطويربشكل استإمكانيات كامنة وتتطلع  

ويقلل ما أمكن من أخطاء وعقبات هي في حاالت كثيرة متشابهة في    ق المراحلفي حر 

والمجتمعات األخرى كل  ري  مختلف التجارب. مع مراعاة خصوصية وواقع المجتمع السو 

إنطال  أن  حده. حيث  اعلى  التنموية  ق  المجتمع لخطط  واقع  أنج   من  من  بكثير   حنفسه   ،

لمحلي التي أثبتت التجارب الكثيرة عدم  اللبوس ا  باسهاجنبية وإلالستراتيجيات األاستيراد ا

 ي دول العالم الثالث على كثرتها.مالءمتها أو حتى فشلها ف
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 المصادر والمراجع 
المية في  دور المصارف اإلس  ،2016ن،  زينب حسن وإجباره، عبد المنعم حس   باره، إج -

 .5، العدد البحوث األكاديمية ، مجلةليبيا المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم

ت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معوقا،  2014البرغثي، ونيس محمد أحمد،   -

 .لية االقتصاد، جامعة بنغازي جستير، ك ما ، رسالةالحجم في ليبيا ومقترحات عالجها

ولة  المم ي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  األثر التنمو   ،2014ي، كفاح هشام،  أبوناج -

 .جارة، الجامعة اإلسالمية غزةسالة ماجستير، كلية الت، ر الوطنيمن قبل وزارة القتصاد 

، دار المناهج  يلكمي القتصاد امقدمة ف :  2003ار الجرمود.  الجب  وعبد الدباغ، بشير   -

 ، األردن. والتوزيعللنشر 

المطلب،  سر األ - عبد  حسين  ودورهاالمش  ،2010ج،  والمتوسطة  الصغيرة  في    روعات 

 .8حث، العدد مجلة البا،  التشغيل في الدول العربية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحدي البطالة ،  2015األسرج، حسين عبد المطلب،   -

 .69العدد  اقتصادية عربية، وث بح ، مجلةبين الشباب الخليجي

يرة مدخل إستراتيجي للمنافسة  ات الصغإدارة المشروع،  2006حسن،    الحسيني، فالح  -

 .، دار الشروق، عمان لتميزوا
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العامة    .1مادة    سورية،  (2006).  39عي رقم  التشريوم  المرس - الهيئة  بإحداث  الخاص 

  .للتشغيل وتنمية المشروعات 

العالمي    لسياسي وقضايا العالم الثالث في ظل النظام ا  القتصادأمين،    بيضون، أحمد  -

 . 1998يع واإلعالم، بيروت، التوز و  ، بيسان للنشر2، طالجديد

رق - المالية  وزير  السيد  بتاري   39/2012م  تعميم  ش،  المتضمن   2012/ 29/1خ  ف. 
سورية المركزي رقم  ، وتعميم مصرف  الطلب من المصارف العامة إيقاف منح القروض
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عة حسيبة  ل، جامأبري  18و   17لمتوسطة في الدول العربية، يومي  المؤسسات الصغيرة وا
 .بن بو علي بالشلف

أحمد  - عبدالمنوبدر  حويتي،  د وي  ع،  و ،  2007تيرنو  ميا  الو  في  البطالة  نشر  دورها 

 ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.والنحرافالجريمة 

رمزي،   - الزكي،  للبطالةالقتصاد  عاسياسي  مجلة  الع،  المعرفة،  الكويت، 226دد  لم   ،

 . 1997أكتوبر 

المستقبل العربي ، دار  1، ط دول الناميةكلي في الالتضخم والتكيف الهيزكي، رمزي:   -

 . 1996،  رة، القاهللنشر والتوزيع

خماط،  سلم - كاظم  الن  ،2013ان،  في  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة  مو  المشاريع 
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الدين،   - صالح  الم  ،2013سردوك،  تنمدور  في  والمتوسطة  الصغيرة  ية  ؤسسات 

الوطني إحصاالقتصاد  دراسة  رسا2012  -  2002ئية  :  العلوم ،  كلية  ماجستير،  لة 

 .، جامعة قاصدي مرباحتجارية االقتصادية وعلوم التسيير وعلوم

"  ة القتصاديةدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمي"  وآخرون:سمير سعداوي   -

ة، جاريم التسيير والعلوم التادية وعلو ادة ليسانس، كلية العلوم االقتصمذكرة تخرج لنيل شه

 . 2006محمد بوضياف، المسيلة، يير، فرع مالية، جامعة م علوم التسقس

 .لميصاد العامستجدات وآفاق القت 2014 .صندوق النقد الدولي -
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 .3جلة آفاق اقتصادية، العدد طرابلس، مبمدينة  صرف الجميوريةداخل م

من  ال  التقرير)صقر.  ور،  عاش - األولى  التدريبية  الفترة  عن    2017-1-19ختامي 

 . والتجارة الخارجيةقتصاد ، وزارة التعليم العالي، وزارة اال(2017-4-27ولغاية 

البشير.    عبد  - البطالة  :  2004الكري،  ا  ومحاولةتصنيفات    والمحبطة لهيكلية  قياس 

 ول.تصاديات شمال إفريقيا. العدد األ، مجلة اقمنيا
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 المالحق
 انة(أداة الدراسة )االستب (:1ملحق )ال

  فرص توفير في  وسطةتوالم الصغيرة المشاريع دورعن   الناس  آراء استطالع

 السوري   الساحل  في عمل

 الساحل في عمل فرص  توفير  في طةوالمتوس الصغيرة المشاريع دوربانجاز بحث علمي عن  تقوم الباحثة

 لزم ذلك إعداد استبيان حول ذلك.ست، ويالسوري 

العبارارجو  ت عن  اإلجابة  والتي  الباحثة  االستبيان  في  الموجودة  ر ت  عن  د تعبر  في  المشروعات و أيك  ر 

حيث يعبر    5إلى    1توسطة في تأمين فرص عمل في الساحل السوري، وتتراوح اإلجابة بين  الصغيرة والم

 واحد من هذه االأرقام عن التالي:  كل

1 2 3 4 5 
الرفض الكامل 

 للعبارة 
رفض جزئي 

 ارة للعب
رأيك حيادي  

 بارة بالنسبة للع
القبول الجزئي 

 للعبارة 
ل  بول الكامالق

 ة للعبار 
ت االجابة  كما  تحيز  رجو  ودون  استثناء  دون  العبارات  جميع  دون  عن  عبارات  أي  ترك  عدم  )الرجاء 

 االحترام والتقدير لجهودكم مع فائق  إجابه(.

تطلب  مالح ال  تركظة:  المستبين  من  بأي معلوم  الباحثة  مثال،  كاالسم  محدده،  شخصية  بيانات  ات  ل 

المهنة،   العامة كم  ا منهوغير عامه كالعمر،  المستفادة من هذا  المعلومات  المعلومات  الباحثة أن  تنوه  ا 

 .االستبيان سيتم االستعانة بها في البحث العلمي فقط



 
 

 العامة: المعلومات 

 الخاصة بك  د المعلومات أرجو تحدي

 تماعي: النوع الج

  ذكر
  أنثى 

 الفئة العمرية: 

  سنه  24 –  18
  سنه  30 –  25

  سنة  31 – 40
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  سنه  40أكثر من  
 : )الوضع التشغيلي(  هل أنت

  لديك عمل( –تعمل )موظف 
  عاطل عن العمل  

 : )الوضع المهني(  هل أنت

  موظف  –عامل 
  رب عمل 

  مل ل تع
 

 5 4 3 2 1 ارة ــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ب الع  م 
 نظرك   وجهة   ن م   توسط م   و أ   صغير   مشروع   إنشاء   ول : اسباب المحور ال 

      أسرتك  ومعيشة  لمعيشتك  الالزم  الدخل  على  للحصول  نفسك   على   عتمادال 1

      دى اآلخرين  عتماد على دخل محدد عند العمل لالعمل بشكل حر وعدم ال  2

       ألسرتك   المادي   وضعال  تحسين 3

       ة يدجد  حاجات  لسد  لألسرة  جديد  دخل  رمصد  ايجاد 4

      عمل   على   للحصول  اآلخرين  ومساعدة  عمل  فرصة  عن  البحث 5
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      المجتمع   في  موجودة  غير  حرفة  او  عمل   إدخال 6

      الكبيرة   والصناعات  المشاريع  عمل  في  تدخل  حاليا    رادهااستي  يتم  مواد   صناعة 7

 توفير فرص عمل   في    طة س تو والم   الصغيرة   المشاريع   ني : دور المحور الثا 
      لك   مناسبة  عمل  فرصة  توفير  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  ساهمت 1

      .أسرتك  أفراد  حدأل   مناسبة  ملع  فرصة  توفير  في  والمتوسطة  غيرةالص  المشروعات  ساهمت 2

      .ةالبدنيو   ةالفكري  اسرتك  موارد   استغالل   في  والمتوسطة  الصغيرة   المشروعات  دتساع 3

      .اسرتك  انتاجية  زيادة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  همتسا 4

      .اسرتك  مكانة  تحسين  في  لمتوسطةوا  الصغيرة  المشروعات  ساهمت 5

      .ك نفس  على   لالعتماد  مساعدتك  في  طةوالمتوس  يرةالصغ  المشروعات  ساهمت 6

      .المجتمع  في  مكانتك   رفع   في  والمتوسطة  لصغيرةا   تالمشروعا   ساهمت 7

 : أن   يجب   برأيك ...    التوظيف   و   المحور الثالث : العمالة 
      متخصصة  إدارة  على  روعالمش  يعتمد 1

      صص متخ  وتنظيم  محاسبة  كادر  على  مشروعال  يعتمد 2

      ن للعاملي  صحي   وتأمين  اجتماعي  مانض  المشروع  يوفر 3

      المهنية   السالمة  إجراءات  ع المشرو   يراعي 4

       الكبرى  اللمشروعات  من   ثيربك  تكلفة  اقـل  والمتوسطة  الصغيرة   المشروعات  في  التوظيف  يكون 5

      (10  من  ثرأك  5( )10  من  اقـل  4( )عمال  7  من   اقـل  3( )عمال  5  من  اقـل  2( )مالع  3  من  اقـل1)   المشروع  في  العمالة  عدد 6

      الكبيرة   والشركات  المشروعات  في  يجدونها  ل  الذين   ألولئك  عمل  فرص  يوفر 7

      الكبيرة   ات المشروع  في  المطلوب   ليالعا  العلمي  المستوى   المشاريع  من   النوع  هذا  في  التوظيف   يتطلب   ل 8

       عا تر والخ  المواهب  بإظهار  المشاريع  من  النوع   هذا   يسمح 9
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      السلطة   تفويض  في  اكبر  ومرونة  واإلدارية  التنظيمية  للعمليات  اقـل   بتنسيق  المشاريع  من  النوع   ا هذ  يسمح 10

 

 


