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 المستخلص

تيأ يالصننريرة والمتوسنننة مننأ ال ننا تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في البحث عننأ م ننب وماننرو المعوقنناو التنني تواجننم م  منناو ا عمننا  

اإلاداعية واالاتكارية في مدي ننة ارننداد د فانند عاشننت المشنناريو الصننريرة والمتوسنننة اصننية عامننة واننا لع فنني ارننداد ا ننب  ال ننلو والب ننا و 

لى معالجة تلننا المعوقنناو مننأ والتي مصبح مأ م ب المعوقاو في  ذا المجا د لذا وج  في  ذه الدراسة التركيز ع  ،الم توردة اأسعار و يدة جدا  

دف البحث لال  االاداع في العملية االشتاجية للمشاريو الص اعية الصريرة والمتوسنة اما يال ب ال وق المحلية وكييية تنوير  ذا المشاريود  ويه

التا ية وال رعة فنني إشجنناو المتنننناو إلى التعرف على معوقاو العملية اإلاداعية للمشاريو في ارداد وما ية النرا ق العلمية مأ لال  التنور  

تي والدراساو التي ت هض اتلا المشاريو لت افس الم توجاو الم توردة لت د  اجة ال وق المحلية د  وقنند اسننتتدب البحننث الحننالي المنن ه  التنناري

سننتباشة علننى اعننض العننامليأ فنني  ننذا واالستارا ي الوصيي في التجراة الميداشية لتحايق الهدف الموسوب للدراسة مننأ لننال  توويننو اسننتمارة اال

المجا د توصلت الدراسة إلى عدب تركيز ال لنة العليا إلعناء اليرص للعامليأ في مجننا  الصنن اعة علننى ااتكننار م تجنناو جدينندة ت ننافس الم ننت  

صننريرة ومتوسنننة  ضرورة العمل على ت هيل اإلجراءاو التاصة االاروض اشننأت تشننجيو الكننوادر علننى اششنناء مشنناريو  ف ال عأالم توردة  

 ت مي وت شط  ركة ال وق المحليةد 

   د: معوقاو العملية االاداعية، م  ماو ا عما ، المشاريو الصريرة والمتوسنة الكلمات المفتاحية
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The problem of the current study was to search for the most important and prominent obstacles facing 

small and medium business organizations in terms of creativity and innovation in the city of Baghdad. Small 
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and medium enterprises in general, and in particular in Baghdad, have suffered because of imported goods and 

goods at very low prices, which has become one of the most important obstacles in this field. Therefore, it was 

necessary in this study to focus on addressing these obstacles through creativity in the production process for 

small and medium industrial projects to suit the local market and how to develop these projects. The research 

aims to identify the obstacles of the creative process of projects in Baghdad and what are the scientific 

methods through technical development and speed in completing the plans and studies that advance these 

projects to compete with imported products to meet the needs of the local market. The current research used 

the descriptive historical and inductive method in the field experiment to achieve the marked goal of the study 

by distributing the questionnaire form to some workers in this field. The study concluded that the supreme 

authority is not focused on giving opportunities to workers in the field of industry to invent new products that 

compete with imported products in addition to the need to work on facilitating loan procedures regarding 

encouraging cadres to establish small and medium enterprises that develop and stimulate the movement of the 

local market. 

Keywords: Creative Process Constraints, Business Organizations, Small and Medium Enterprises 

 

 

 المقدمة

الدراسة الحالية والموسومة )امعوقاو العملية اإلاداعيننة عد  ت

(  يث ارداد  في م  ماو ا عما  الصريرة والمتوسنة في محاف ة

المتوسنننة مننأ الموضننوعاو والمشنناريو  ،المشنناريو الصننريرةت إ

والسيما النندو    ،اأسرهالمعاصرة التي سلط ال وء عليها في العالب  

لما لهننذه المشنناريو مننأ تننأ ير فعننا  وم ها العراق    ،ال امية اا لع

الت ميننة االقتصننادية واالجتماعيننة فنني تلننا البلنندات عملية اودياد  في  

وتننوفير فننرص عمننل عمومننا  وارننداد اننا لع العننراق  والسننيما

للتتييف عأ كا ل المجتمو الذي يعاشي ش ننبة ريننر قليلننة مننأ الياننر 

والبنالننة ولصوصننا فلننة الشننباي التننريجيأ اعنند مكمننا  مر لننة 

 دالدراسة مأ دوت عمل مو تعييأ في مؤس او الدولة

فننني مجنننا  ا عمنننا  ي ننناعد االانننداع علنننى إ نننالق ممنننا 

ت مكمننا    ،لكبيرة مو  ننل المشننكالو الصننريرة المعانندةالمشروعاو ا

الننى رؤية وم  ور جديننديأ  تننى اال  ننبة  اإلاداع يزود الم  ماو ا

كننذلا يمكننأ  ننل المشننكالو  ،العمننل االعتياديننة واإلاننداع  ومشكال

 دالتي تواجهها الم  ماو امثااة استرال  لليرص المتوفرة

يواجننم الاننناع الصنن اعي ترييننراو مهمننة فنني سياسنناو 

وذلننا اننالتحو  مننأ   ،اعض الدو  وم ها العراقم  تتب الذي  التص يو  

لتيننض  جننب التي تمو  مأ قبل الحكومة  تأسيس المشاريو الكبيرة  

صتصننة المشنناريو الاا مننة م هننا التنني تملننا ول  ،الدعب المانندب لهننا

 ة(ا ج بينن التارجيننة )السننتثماراو  لعملياو اع اصر جذي ومحيزة  

 إلى االعتماد على الاناع الص اعي التاصد

 

 المحور األول : منهجية البحث 

 لبحثأوالً : مشكلة ا

ت صر مشكلة البحث الحالي في المعوقاو العمليننة اإلاداعيننة 

ا عما  الصريرة والمتوسنة في مدي ة ارننداد لمننا تعاشيننم لم  ماو  

تلا الم  ماو مننأ إاننكالياو فنني عمليننة االاتكننار واالاننداع للم ننت  

المحلي واننا لع الجواشنن  اإلداري والننروتيأ فنني ت ننهيل عمليننة 

إذ تتعننرض تلننا المشنناريو   ،اء المصنناشو الصننريرة والمتوسنننةشإش

 المجتمعاو ال امية د لصعوااو كثيرة في تحايق مكاشتها دالل

لننال   إذ ت حصننر مشننكلة الدراسننة الحاليننة علننى ذلننا مننأ

 ة :تيا سللة ا  عأاإلجااة 

ال ؤا  ا و : ما مدى توافر ماوماو العملية اإلاداعية في م  ماو 

 ا عما  الصريرة والمتوسنة في محاف ة ارداد ؟

 ويتيرع عأ  ذا ال ؤا  الر يس إلى مسللة فرعية و ي: 

عمليننة لدى تننوافر الماومنناو الت  يميننة الالومننة لمننا منن  د1

اإلاداعيننة والمتمثلننة اتصننا ع الهياكننل الت  يميننة، 

وإجننراءاو وسياسنناو العمننل فنني م  منناو ا عمننا  

 الصريرة والمتوسنة في محاف ة ارداد ؟ 
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مة يال نننل،الايادية،منننا مننندى تنننوافر ال نننماو وا شما  د2

ا عمننا  م  منناو فنني  ،والالومننة لحمايننة اإلاداعيننة

 الصريرة والمتوسنة في اردادد

كييية توافر الثاافة الت  يمية الم اشدة والداعمة للعمليننة  د3

اإلاداعية في م  ماو ا عمننا  الصننريرة والمتوسنننة 

 حاف ة ارداددمفي 

مننا منندى تننوافر الممارسنناو التاصننة اننددارة المننوارد  د4

البشننرية والعمليننة اإلاداعيننة فنني م  منناو ا عمننا  

 يرة والمتوسنة في ارداد ؟الصر

ما مدى توافر واسننتاال  تك ولوجيننا وش ننب المعلومنناو  د5

الداعمنننة للعملينننة االاداعينننة فننني م  مننناو ا عمنننا  

 الصريرة والمتوسنة في ارداد ؟

ال ؤا  الثاشي: ما  ي مارو التريراو الرا دة واإلاداعية فنني 

معمننا  المؤس نناو الصننريرة والمتوسنننة فنني ارننداد لننال  فتننرة 

 دراسةدال

 

 أهمية البحث :ثانياً : 

م ميننة  ننذه الدراسننة مننأ كوشهننا ت ننلط ال ننوء علننى ت بننو 

ال و ننو إموضوع إداري يمثننل جننو ر الممارسننة اإلداريننة الياعلننة  

ا ساسننية المحركننة للت ميننة والتنننوير،  ةاإلاننداعد إذ يمثننل الاننو

ومواجهة التحدياو التي تيرضها التريراو العالمية واإلقليمية علننى 

 الم  ماو ولصوصا  العراية م هاد

م ؤدينن الدراسة مأ م ميننة النندور الننذي تكما وت بو م مية  ذه  

والمتوسنة في اقتصادياو الدو ،  يث   م  ماو ا عما  الصريرة

االقتصننادية،  و انندور  اسننب فنني عمليننة الت ميننةتاننوب  ننذه الم  مننا

وتحايق ا  داف اإلشما ية ا ساسية، وكذلا تتبننو  ننذه ا  ميننة مننأ 

ا متها فنني ويننادة م نن للق فرص عمل جديدة، و  دور ا المتزايد في

وفعالية االستثمار فيها   الصادراو، وقدرتها على االاتكار والتجديد،

ة علننى اسننتمرارية الم اف ننة مأ لال  استجااتها للتريننر، والمحاف نن 

 وقدرتها العالية على استيعاي التك ولوجيا الجديدةد وتاويتها،

كما وت بو م مية  ذه الدراسة مأ كوشها ت ننلط ال ننوء علننى 

فنندت ذلننا يميز ننا عننأ   ومأ  باإلاداعية،    جملة مأ ماوماو العملية

ماوماو العملية   الدراساو ال اااة التي سلنت على جاش  ميرد مأ

لايادية، مو ال ا ية اإلاداعية سواء مأ ال ا ية الت  يمية، مو ال ا ية ا

 دالثاافية

 

 البحثداف أهثالثاً : 

 يهدف البحث الحالي إلى تحايق ا  داف اآلتية : 

التعرف علننى معوقنناو العمليننة اإلاداعيننة فنني م  منناو  د1

 ا عما  الصريرة والمتوسنة في محاف ة ارداد د

الت ميننة االقتصننادية فنني العننراق عمومننا  معرفننة واقننو  د2

 لم ناة الدراسة اا لع د

مليننة ايات المعوقاو الت  يمية واالشيعالية التي تحد مأ ع د3

 اإلاداع لدى م  ماو ا عما  في محاف ة اردادد 

 

 لبحث رابعاً : فرضيات ا

اليرضننية ا ولننى : توجنند عالقننة ذاو داللننة إ صننا ية اننيأ تننأ ير 

 المشاريو الصريرة على المؤس او المالية د

اليرضننية الثاشيننة : توجنند عالقننة إيجاايننة ذاو داللننة إ صننا ية اننيأ 

ماو ا عما  الصريرة والمتوسنننة وجود ماوماو اإلاداع لدى م  

 ووجود معوقاو تعوق عملية اإلاداع واالاتكار للم ت  المحلي د

 

 منهج البحث خامساً : 

تب نننت الدراسنننة الحنننالي الموسنننومة انننن)معوقاو العملينننة 

اإلاداعية في م  ماو ا عما  الصننريرة والمتوسنننة فنني محاف ننة 

واالستاراء الوصيي للتجراننة الميداشيننة ارداد على الم ه  التاريتي  

 لبعض المشاريو في محاف ة ارداد د

 

 سادساً  : حدود البحث 

لاد اقتصننر البحننث الحننالي علننى اعننض مصننحاي المشننايو 

الصننريرة والمتوسنننة فنني محاف ننة ارننداد لرننرض معرفننة م ننب 

 المعوقاو في العملية اإلاداعية لمشاريعهب 

 ب د2019الحدود الزماشية :  د1

الحنندود البشننرية : اقتصننر البحننث علننى عي ننة عشننوا ية مننأ  د2

مصننحاي المشنناريو الصننريرة والمتوسنننة فنني ارننداد والبننال  

 ( اتع د100عدد ب )

 الحدود المكاشية : محاف ة ارداد د د3

 

 مصطلحات الدراسة:اً : بعسا

 مفهوم اإلبداع: .1

ياصد ااإلاداع علننى مشننم ر فكننرة جدينندة يننتب ت ييننذ ا ااصنند تنننوير 

اإلشتاج مو العمليننة مو التدمننة، ويمكننأ مت يتننراوب م ننر اإلاننداع فنني 
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الم  منناو مننأ إ نندان تح نني او  يييننة علننى ا داء إلننى إ نندان 

تنننوير جننو ري و  ا ننل،  و يمكننأ مت تت ننمأ  ننذه التح نني او، 

والهياكننل المعلومنناو لوجيننا ق الجدينندة فنني تك وا نن النرواإلشتنناج 

الت  يمية وا ش مة اإلداريننة والتنننط  والبننرام  الجدينندة المتعلاننة 

( وفننني 249-248ص ،2006 ،انننا فراد العنننامليأرد )الحرا شنننة

، عرف اإلاداع على مشم ر تنبيق فكننرة  ننورو دالننل مشي   ال ياق

تتعلننق الم  مة، مو تمت استعارتها مأ لارج الم  مة، سواء كاشت  

مو   االم ت  مو الوسننيلة مو ال  نناب مو العمليننة مو ال ياسننة مو البننرام 

 ،م  مننة  ي مننا  باتهار)  نناتالننى الالتدمة، و نني جدينندة اال  ننبة  

 (د47ص ،2010

 المشاريع الصغيرة: .2

ا داياو االقتصادية عدب وجود اتياق ايأ البا ثيأ فنني اي ت  

ويمكننأ ات يكننوت   ، ذا المجا   و  ميهوب محدد للمشروع الصرير

ال ب   و التالف المعايير المعتمدة مأ الجهاو المتتصننة لتحدينند 

الننتالف ال ننروف وا وضنناع  ف ننال عننأ ،المشننروع الصننرير

ودرجة التانندب فنني مجننا  االقتصنناد   ،االقتصادية لكل الد عأ اآللر

البرمجينناو اسننتعما   وكذلا مدى التادب في    ،وم توى معيشة اليرد

فانند ماننارو اعننض  ،فنني مجننا  الصنن اعة والتا ينناو البرمجيننة

مننا مت   ننا   الننى  التي صدرو عأ معهد والية جورجيننا  الدراساو  

فنني ميهوما  للمشنناريو الصننريرة والمشننايو المتوسنننة  (  55)يااري  

 (د62، ص 2006  ،)المحروق د( دولة75)

 . التنمية االقتصادية:3

االقتصنناد امننا فنني ذلننا اذا كات ال ُّمو يمثل التح ننأ الكمنني لمجمننل  

الموارد وال ُّمننو الننديمررافي وإشتاجيننة العمننل، و ننذا ال ُّمننو يات نني 

 -سل لة مأ التريراو في الهيكل االقتصادي  تى ش مأ استمراره  

لة مأ التريراو والتأقلماو فدت الت مية االقتصادية تعرف اأشها رسل 

ا اأشهننا: ر التنني  مجمننوع دوشهننا يتوقننف ال ُّمننور، كمننا تعننرف مي نن 

يمكنننأ و ."الترينننراو االقتصنننادية واالجتماعينننة المرافانننة لل منننو

اأشها: رمجموع ال ياساو التي يتتذ ا مجتمو معيأ،  الت مية تعريف

وتؤدي إلى ويادة معدالو ال ُّمو االقتصادي است اد ا إلى قواه الذاتية، 

ل مات تواصل  ذا ال ُّمو وات ِّزاشننم لتلبيننة  اجينناو مفننراد المجتمننو، 

،   2018) اماشي ،    "وتحايق مكبر قدر ممكأ مأ العدالة االجتماعية

 (114ص

ويننرى اوشيننم رمت ال ُّمننو االقتصننادي لننيس سننوى عمليننة توسننو 

اقتصادي تلاا ي، تننتب فنني نننل ت  يمنناو اجتماعيننة  ااتننة ومحننددة، 

التريننراو الكميننة الحاد ننة، فنني  ننيأ مت الت ميننة وتانناب احجننب 

ا فعاال  وواعي ا مي: إجننراء ترييننراو فنني ؛االقتصادية تيترض تنوير 

ممننا النندكتور محمنند وكنني الشننافعي   ."الت  يماو االجتماعية للدولننة

د الزيننادة فنني دلننل اليننرد الحاياننيد ريننراد اننم مجنن  ال ُّمو" فيرى مت

 (42، ص 2014)الب دي ، 

مما الت مية فالراجح تعرييها اأشها تتحصننل فنني النندلو  فنني مر لننة 

ال ُّمننو االقتصننادي ال ننريو، اعبننارة ملننرى: تحايننق ويننادة سننريعة 

تراكمية ودا مة فنني النندلل اليننردي الحايانني عبننر فتننرة ممتنندة مننأ 

 اد لم مأ مت يترير، فدت الت ميننة ال الزمأ، واما مت مي ايء ي مو ال

تتحاق دوت ترير جذري في الب يات االقتصادي واالجتمنناعي، ومننأ 

  ننا كاشننت ع اصننر الت ميننة  نني التريننر البينناشي، الدفعننة الاويننة 

 (د4، ص 2010)صليحة و  د ،  واإلستراتيجية المال مةد

 مننأ ومأ  ذه التعريياو يت ح ل ا مت ميهوب الت مية مكثر اننموال    

 –ميهوب ال مو االقتصننادي ح  يننث ات الت ميننة االقتصننادية تت ننمأ  

اجننراء   –ويادة ال ات  وويادة ع اصننر االشتنناج وكياءتهننا    ف ال عأ

االمر الذي يتنل  عملية توويو ع اصننر   ،ترييراو في  يكل ال ات 

 (67، ص 2014)آية ،  االشتاج في متتلف الاناعاو االقتصاديةد

 البطالة:. 4

البنالة تع ي وجود فننرد فنني المجتمننو قننادر علننى العمننل ولننم 

الادرة على العمل وسلا  رق كثيرة للبحث عأ العمل ولب تُم ح لننم 

فرصة إليجاده  سباٍي كثيرة، م ها قل ة فرص العمننل فنني المجتمننود 

تعد  البنالة آفننة اجتماعيننة ومشننكلة اجتماعيننة واقتصننادية لهننا آ ننار 

اليننرد وعلننى المجتمننو وتعننرف م  مننة العمننل الدوليننة سننلبية علننى 

ي: كل مأ  و قادر على العمل ورار  فيم، ويبحننث أتي  العا ل كما

، عبنناب) .جدوى  د م توى ا جر ال ا د، ولكأ دوتع م، ويابلم ع

 (61، ص2004

 

 .طار النظري و الدراسات السابقةاإلالمحور الثاني : 

 طار النظري:اإل

اإلاننداع م نند ال ننروراو ا ساسننية فنني إدارة ا عمننا  يمثل  

والم  ماود لذلا فدت الم  ماو ال اجحة ومننأ مجننل ضننمات ااا هننا 

مت ال تاننف ع نند  نند الكينناءة، امع ننى مت تات ننو تبيأ  ؛ ي  واستمرار ا

االاياب اأعمالهننا انرياننة صننحيحة، مو تننؤدي ونييتهننا الملانناة علننى 

ج  مت يكوت  مو ها ماعد مأ عاتاها اأماشة وإلالص فاط، وإشما ي

 دذلا، احيث تكوت متميزة مفكارا  ومداء وم دافا  

واتعبيننر آلننر مت يصننبح االاتكننار واإلاننداع والتجدينند ال ننمة 

في اااء الم  مة   مهبولدماتهاد كما مت لإلاداع دور  المميزة  دا ها  

http://www.alukah.net/culture/0/41074
http://www.alukah.net/culture/0/77717
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الصريرة والمتوسنة مو الكبيرة  جمننا ؛ المؤس او  وتنور ا سواء  

مدا هننا فنني التكيننف مننو المتريننراو االقتصننادية واالجتماعيننة فهننو 

والتك ولوجية وال ياسننية والثاافيننة ورير ننا المحينننة اهنناد كمننا مشننم 

 ي اعد ا في مواجهة المشكالو المعاصرة وتحدياو الم تابلد

 تطور مفهوم اإلبداع ونشأة األفكار اإلبداعيةأوالً : 

قنننننة التننننني اا عمنننننا  التار ا  تاريتي،ينننننرتبط اإلانننننداع

وت تعصنني علننى التي ننير  تننى مننأ قبننل موللننا ،االرموض،تاترت

ا فراد الذيأ متوا اها، وال تننزا  الميننا يب المرلو ننة التنني ارتبنننت 

اال ا رة اإلاداعية م ذ مفال وت وارسنو تلاي ا اللها على مينندات 

دراسة اإلاداعد ومأ  ننذه الميننا يب مننثال الاننو  اوجننود عالقننة اننيأ 

اة وايأ اإلاداع وقوى لارقة لننارج  نندود سننينرة اإلاداع والعصا

 اليردد

فدت اإلاداع  و عملية عالية تؤدي إلى  لو  ومفكننار وميننا يب 

ف ية وش رياو وم تجاو تتصف االتيرد والحدا ننة )جلنندة   االواكإو

  (د37:   ۲۰۰۹وعبوي،  

مما مأ ال ا ية االصنال ية فدت مهمة البا ننث الوصننو  إلننى 

 :عبارة واضحة تلتع

ع نننى اإلانننداع، وتكشنننف عنننأ ا سنننالي  الممك نننة لت ميتنننم م

ورعايتمد وقد ال ت تهي  ذه المحاولننة إلننى ش ريننة الننرواج النندولي: 

و ي ش رية في الت ويق  ور ا البروف ور رتيننودور ليييننتر فنني 

ها دوليننا اعنند ات كننات اجامعة  ارفرد، مياد ا مت ال لو يمكننأ ت ننوي

ا ب  تجاشس اتجا نناو ورربنناو الو  ي؛ وذلا  ،مو،محليا  ت وياها  

الم ننتهلكيأ  ننو  العننالب، ورينناي اليننروق الثاافيننة ا ننب  نننا رة 

 دالعولمة

تعريياو محور ا العملية اإلاداعية ومرا لها وارتبا ها احننل 

ومعالجننة المعلومنناو، ويتب ا ننا علمنناء  المشننكالو ومشمننا  التيكيننر

الحكننب تعريينناو محور ننا ال ننوات  اإلاداعيننة و ،النن يس المعرفيننوت

التعريينناو  نني ا كثننر   عليها على مساب ا صالة والمال مة، و ذه

ايوعا ،  شها تعكس الجاش  المادي والملموب لعملية اإلاداع، و ذا 

ويمكننأ التوفيننق اننيأ  ننذه  جننو ر ميهننوب اإلاننداع الكالسننيكي  ننو

 االتجا نناو إذا اعتمنندشا م نند التعننريييأ التننالييأ لإلاننداع اننالميهوب

 د(۱۱:  ۲۰۰۲ل رور،  الكالسيكي )ا

ميهننوب مننأ ميننا يب علننب النن يس المعرفنني، ي ننب سننماو :  "اإلبداع  

اشيعالية تتياعل مننو متريننراو ايليننة،   استعداديم معرفية، ولصا ع

مو  عصننر مننا، ليا دتننم لتثمر شاتجا  رير عادي تتابلم جماعننة مننا فنني

 لتلبية  اجة قا مةرد

 وجدو ايلننة؛ يثما،الشتصننيةمزي  مننأ الانندراو ، ننو: "اإلبددداع 

مننواد  تنناجإشلتننؤدي إلننى  م اسننبة يمكننأ مت ترقنني االعملينناو العاليننة

مو لبننراو المؤس ننة، مو ؛اليننرد  ةلبننرالننى    اال  ننبة  اصيلة وجدينندة

م ننتوى االلتراقنناو  مننأ   مو العننالب، إذا كاشننت ال تننا؛المجتمننو

 اإلاداعية في الحد مياديأ الحياة اإلش اشيةرد

 اراإلبداع واالبتكثانياً : 

( مننأ ووايننا Creativityتنننرق البننا ثوت لميهننوب اإلاننداع )

وش رتننم إلننى اإلاننداع، وميننز  متتليننة تبعننا  لتبننايأ فل ننية كننل منن هب

( ومعننني لكننل Innovationاع هب اي ننم واننيأ ميهننوب اإلاتكننار )

( Andersonح  1996فاإلاننداع اال  ننبة لننن )  تعرياا لاصا ام  ميهوب

مألوفة ايأ المواضيو،   ارتبا او ريرعما    و عملية البحث مو است

ال اب، وا فكار، وي يف مت اعننض الكتنناي يعتانندوت اننات اإلاننداع 

ت فانند اعتبننروا مت و، ممننا اآللننر اننياء جدينندة ااتكننار ننو عمليننة 

فاد ش رو إلننى (  2000ايوي )مما    االاتكار ي ت  ع م مفكار إاداعيةد

يعتمنند علننى   داالاتكار على اشم رعملية تتمثل فنني نهننور شننات  جدينن 

لصننا ع اليننرد اليرينندة مو االسننتث ا ية مننأ جهننة، ومننأ الحننوادن 

الماديننة وال ننروف المحينننة التنني ششننأ فيهننا   وا اتاص وا اننياء

 د(21:   ۲۰۰۰)ميوي،   اليرد مأ جهة ملرىر

 :أسباب تبني اإلبداع في المنظماتثالثاً. 

يترتنن  يمكأ وصف اإلاداع المؤس ي على مشم رالعملية التي  

ممارسة مو م ت  مو لدمة جديدة يمكننأ تب يهننا   عليها نهور فكرة مو

قبننل مصننحاي   مأ قبل العامليأ في الم  مننة مو فرضننها علننيهب مننأ

الارار، احيننث يترتنن  عليهننا إ نندان شننوع مننأ التريننر فنني ايلننة مو 

 (د283:   ۱۹۹۹الم  مة ) يجات،    عملياو مو مترجاو

علننى المؤس ننة احنند ر تاتصنن ات قننيب المشنناركة اإلاداعيننة ال 

فكار و لو  فرينندة مال مننة فنني    ال إت الادرة على الوصو ؛ذاتها

فاإليننداع  الوقت شي م يمكأ مت تعود ايا دة كبرى على ا فراد مي ننا  

مصننبحت يدعب قوة مي م  مة في تميز ا عأ الم  منناو ا لننرى،  

لمننا لهننا ؛الرا أفنني الوقننت قننادرة ريننر الكالسننيكية  اوإلدارلنن 

ا فراد العامليأ إلى ايروقننرا ييأ،   عواق  وليمة، فهي تحو ؛مأ

 (د231:   ۲۰۰۲وت لبهب قدرتهب على اإلاداع والتيكير )الز ري،  

اإلاننداع   ىب نن تتالمؤس نناو التنني  مسننباي  اعننض  ويمكأ إيجنناو  

 :(55-54:   ۱۹۹5 ي )اليياض،أتكممارسة اما ي

تلننا سننواء مكاشننت ؛متريرة ا  نروفنن تعننيا المؤس نناو اليننوب  د1

اجتمننناعي مو  سياسننني مو  انننافي موذاو  نننااو  نننروف ال
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الم  مننناو االسنننتجااة لهنننذه ؛اقتصنننادي والتننني تحنننتب على

   ي مأ اااء الم  مة واستمرار اد المتريراو اأسلوي ااداعي

يحتب اإلاداع الي ي والتك ولوجي في مجننا  ال ننلو والتنندماو،  د2

  منناو مت  ياتهننا، علننى الم و ننرق إشتاجهننا، وقصننر دورة

ي ننتجيبوا لهننذه الثننورة التك ولوجيننة، ومننا ي ننتلزمم ذلننا مننأ 

 يكل الم  مة، ومسلوي إدارتهننا انننرق إاداعيننة   ترييراو في

قنندرتها علننى   مي ا، مما يمك هننا مننأ ويننادة مراا هننا، وويننادة

الم اف ة، واالستمرار في ال وق مأ لال  ضننماشها لحصننتها 

 الم اف ة ال وقية ايأ الم  ماو

اليوب في ذاو المشاريو الصريرة والمتوسنة  م  ماو  تعمل ال

لننب   عليها تحدياو عديدة وكبيرة  نل نروف متريرة ومعادة تيرض

التي تيرضها نا رة العولمة، ؛تشهد ا مأ قبل ولصوصا  التحدياو

المت نننارعة، والم اف نننة الشنننديدة، و نننورة  والتريينننراو التا ينننة

 ات اتياقيننة التجننارة الحنننرةالمعلومنناو، واالتياقينناو الدوليننة اشنن 

 ننذه  ورير نناد ولننذلا يتحننتب علننى  ننذه الم  منناو مواجهننة مثننل

اكينناءة وفاعليننة، ا مننر الننذي   التحدياو ا ننرعة، وفنني ذاو الوقننت

يتنلنن  قنندراو إاداعيننة عاليننة لنندى الم  منناو تننتمكأ مننأ تنننوير 

 ومفكار وآراء جديدة تمك ها مأ االستمرار وال مود  لو 

 المقومات المتعلقة بالقيادة اإلداريةوالعوامل 

تعد الايادة مأ العوامننل المهمننة ذاو ا  ننر الكبيننر فنني  ركننة 

التياعل اإلش نناشي، وفنني  اننل إيجاد    الجماعة وششا  الم  مة، وفي

مننا ش ننبة   ورالبا(  63:    2012اإلاداع لدى ا فراد العامليأ )عباب،

دورا    مدوشهننا  إم مية لاصة في مياديأ العمننل  يننث  المشاريو   ذه  

او العننامليأ ال ي ننية  نن اتجلى مداء العمننل وعلننى اتأ ير عمهما  في ال

 درضاوتحايق متنلباو ال

 معوقات اإلبداعخامساً : 

تألننذ معوقنناو اإلاننداع والتيكيننر اإلاننداعي فنني الت  يمنناو 

المعوقاو الت  يمية المتمثلة االلوا ح  اإلدارية اكليأ مساسييأ و ما:

البشري شتيجة ،الجاش و ي ما يمثلم    ،والمعوقاو البشرية  والاواشيأ

وقنند  نندد  للاصننور فنني المهنناراو والتيكيننر والعالقنناو والمعننارف

 : اعض مأ  ذه المعوقاو، و ي( 81، ص  ۱۹۹۹)اللووي،  

اشننكل ال مط الايننادي الم ننتبد: مت النن مط الايننادي المتبننو   د1

فالايادة االستبدادية ال ت ننمح   عابة مماب التيكير اإلاداعي،

ا هننور اإلاننداع فنني ال شننا او اإلداريننة؛ شتيجننة لعنندب 

ا فننراد اليرصننة للمشنناركة فنني صنن و الاننرار مو   إعناء

 لتباد  اآلراء والماتر اود

سننمية:  يننث ال رو  التي تمارسها الجماعاو ريننر الر د2

اإلاننداع والتيكيننر  ممنناب ازتشننكل  ننذه ال ننرو او  نناج

وت إعناء مي فرصننة لتاننديب  لننو  داإلاداعي؛ إذ تحو  

 دآراء مو ماتر او جديدة مو

ضعف اإلمكاشاو المادية والبشننرية وعنندب تننوافر الم ننا   د3

الع اصننر الت  يميننة  الت  يمنني الم اسنن : شتيجننة افتانناد

ا فننراد    وافز ذاو تأ ير علىش مة  توافر م  دبعوالجيدة  

 عايير دالة ايأ ا فراددتوافر معدب  مو

 مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطةسادساً : 

 ننو  :ذلننا المشننروع مشننروع الصننرير  العرف الب ا الدولي  

( عننامال  فنني النندو  ال اميننة وإجمننالي 50مقننل مننأ ) عملالننذي ي ننت

 500ومقننل مننأ    ،مصو  ومبيعاو الوا د م ها  ال ننة ماليننيأ دوالر

:  2005 ،) ننداد والتنينن دفنني النندو  الصنن اعية المتادمة عامننل

 (د 120ص

مت ا ية الصرر  تننى عشننرة عمننا  ومبيعاتهننا المشاريو    دويع

إجمالي مصننولها  تننى و ،( الف دوالر100اإلجمالية ال  وية  تى )

 ،( عامننل300اي ما المشاريو المتوسنة  تننى )  ،عشرة آالف دوالر

 ،)التميمنني  دوإجمالي مصولها ومبيعاتها  تننى عشننرة ماليننيأ دوالر

 (د327: ص 2007

م  مننة العمننل الدوليننة اأشهننا )و ننداو صننريرة  هنناكمننا عرفت

وتتننألف مننأ م تجننيأ م ننتاليأ   ،الحجب ت ت  وتووع سننلعا  ولنندماو

 ،لوت لح ااهب التاص في الم ا ق الح رية مأ البلدات ال اميننةيعم

واع ها يعتمد علننى العمننل مننأ دالننل العا لننة واع ننها اآللننر قنند 

عمل يرمب ما   اات صننرير مو أ ومع مها ييي تأجر عماال  و رفي

 ددوت رمب ما   ااتمأ راما  

 أنواع المشاريع الصغيرة :. 1

 مراعة مشواع و ي :تص ف المشاريو الصريرة إلى 

المشروعاو الص اعية مو اإلشتاجية : و ي المشننروعاو  .أ

التي مساسها تحويل المواد التاب إلى م ت  شها ي مو م ت  

و ننذه   ،وسيط و ي المشروعاو التي تتلق قيمة م ننافة

الايمة تع نني ويننادة المترجنناو )ال ننات ( عننأ المنندلالو 

اكننل )ع اصننر اإلشتنناج( ويكننوت   ننا  تنننااق ااإلشتنناج 

 (د33: ص 2006 ،المواصياو الم تجة )الح اوي

المشروعاو التدمية : و ي التي تادب لدمننة مننا لصننالح  .ب

 يث تاوب شيااة ع هب اتاننديب لدمننة   ،اآللريأ مااال مجر

كاشوا سياوموت اهننا اأشي ننهب مو ال ي ننتنيعوت الاينناب اهننا 
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مثل لدماو المواصالو وال يا ة واإلصالب والت  يف 

لتدماو الكثيرة التي يمكأ مت تلبيها  ننذه ورير ذلا مأ ا

 ،مننو النلنن  عليهنناد )الح نناويالمشننروعاو اننالتوافق 

 ( 38: ص 2006

المشننروعاو التجاريننة : ومساسننها اننراء وايننو وتوويننو  دج

مو عدة سننلو متتليننة مننأ مجننل إعننادة اسننتثمار   ،سلعة ما

الراح و ي كل مشروع ياوب اشراء سلعة  ب ياوب ادعادة 

ايعها مو تعليبها مو ترلييها ومأ  ب ايعها ااصد الحصننو  

و  ننا ششننير إلننى   ،على راح مثل تجارة الجملة والتجز ة

مت المشروعاو التدمية  ي انبيعتها تجارية وات كاشت 

:  2006 ،تجنننارة سنننلو )الح ننناويتجنننارة لننندماو ال 

 (د38ص

المشروعاو الزراعية : لب يت أ للبا ننث ايجنناد تعريننف  دد

 ،محدد للمشروع الزراعي الصرير مننأ مصنندر مو ننوق

لذا قاب اااتااق التعريف مأ تعريننف المشننروع كميهننوب 

عنناب وذلننا  ت المشننروع الزراعنني  ننو فنني ا صننل 

كأ ولننذا فننيم  ،مشروع استثماري لك م متتع االزراعننة

الاو  اأت المشروع الزراعي  و مجموعة مأ ا ششنننة 

فيعننرف المشننروع   داالستثمارية الزراعية المرتبنة معننا  

الزراعي اأشم )مجموعة مأ مششنة استثمارية )وراعية( 

يمارسها صا   العمل لتحايق عا د اقتصادي ()كاسنن  

 (د7: ص 2007  ،وآلروت

 أهمية المشاريع الصغيرة :. 2

و الصننريرة مصنندرا مهمننا فنني االقتصنناد تشننكل المشننروعا

في ال ننات    الو  ي ولاصة على م توى م ا مة ا عما  الصريرة

 ،ت ننتوع  المشنناريو الصننريرة ا ينندي العاملننة .المحلنني االجمننالي

تمثننل المشننروعاو فرصننة للياننراء و لاصننة التننريجيأ الجننامعييأ

 .وذوي الدلل المتدشي الستيادة مننأ تننوفير مصنندر دلننل جدينند لهننب

 مأ ا تياجاو ال وق المحليد اكبير اترني جزءوكذلا 

تعد المشننروعاو الصننريرة وا نندة مننأ إ نندى مدواو الت ميننة 

االقتصننادية واالجتماعيننة، وم نند م ننب الع اصننر االسننتراتيجية فنني 

 عملياو الت مية والتنوير االقتصاديد

)عبنند   :يأتواجم المشروعاو الصريرة في  ما ينن م ب المشاكل التي ت

 (25، ص2012حالكريب

  ا  اعض المشاكل التي   :المشاكل التارجة عأ إرادة المشروع  دم

يكنننوت مصننندر ا منننأ لنننارج الم شنننأة وال ت نننتنيو االدارة 

ال نننينرة عليهنننا؛ ا نننب  ارتبا هنننا اا وضننناع ال ياسنننية 

 .واالاتصادية واالجتماعية التي تمر اها الدو 

رينناي البيلننة إت  المشنناكل ذاو العالقننة الااشوشيننة والتشننريعية:يد

الااشوشية والتشريعية لعمل المشروعاو الصريرة مدى إلى عدب 

وضننوب الرؤيننة تجا هننا وعنندب الانندرة علننى وضننو لنننط 

 .م تابلية لت ميتها

يمكننأ مال  ننة اشتينناض   قة االب يننة التحتيننة:الالمشاكل ذاو العجد  

لاصننة لنندماو المينناه  العننراقلنندماو الب يننة التحتيننة فنني 

والكهرانناء واالتصنناالو والنننرق المعبنندة؛ ش ننرا الرتينناع 

 .تكالييها

واجننم المشننروعاو  مشنناكل ذاو العالاننة اال ننوق والت ننويق:دد 

الصننريرة مشنناكل مننأ  يننث ال ننعف فنني التبننرة الت ننوياية 

للم تجننيأ، وتتعمننق  ننذه المشننكلة فنني ا سننواق التارجيننة 

 .رالتصديرر

تعنناشي المشننروعاو الصننريرة مننأ   لاة االتمويننل:المشاكل المتع ند  

تنندشي ش نن  التمويننل المانندب لهننا سننواء كننات التمويننل ارننرض 

 دتوسيو مششنتها مو لزيادة رمب مالها

 ً   التنمية االقتصادية : .ثامنا

 العننراقيننرى لبننراء وميكننروت مت الت ميننة االقتصننادية فنني 

ا  ا و  ينن  ا واجبنن  يصع  تحاياها في نل اال تال ، إال مت   ننا  مي نن 

العمننل علننى تلبيتهننا لمواصننلة ي برنني  وسياسي ا ومتنلباو اقتصننادية  

ي قادر على تحمننل معبنناء الدولننة ع نند إششننا ها، عراقوجود اقتصاد  

المجا ،   اعدد مأ ذوي االلتصاص في  ذو  ا تحدن لن ري اايور،  

لحديث عأ ت مية اقتصادية في نننل اال ننتال ، مؤكديأ مشم يصع  ا

 .دعب المشاريو الصريرةضرورة  و

ويجمننو التبننراء علننى مشننم ررننب صننعواة إ نندان الت ميننة 

التركيننز وكننذلا ي برنني  فنني نننل اال ننتال ،    العراقاالقتصادية في  

على المشاريو االقتصادية المتوسنننة والصننريرة إل نندان الت ميننة، 

تال  عننادة مننا ي ننتهدف المشنناريو  ت التجراننة علمت ننا مت اال نن 

ا لعراقتصادية الكبرى لتدمير االقتصاد ااالق ي، في  ننيأ ييشننل دا منن 

فننني اسنننتهداف المشننناريو الصنننريرة، وتبانننى  ينننة ررنننب كنننل 

 (د61ص:  2014آية ، المعيااوح)

المعوقدات والمشدا ل التدي تواجدم المشدروعات الصدغيرة   تاسعاً :

 والمتوسطة 

قناعاو المشروعاو الصريرة والمتوسنننة إت شمو وتنور  

و ننذه قنند تكننوت  ،يواجم مجموعة مأ المشنناكل كافة  في مشحاء العالب
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ولكننأ   ننا  اعننض   ،متتلية مأ م ناة  لننرى ومننأ قننناع آللننر

المشنناكل التنني تعنند مشنناكل مو نندة مو متعننارف عليهننا تواجننم 

 دالمشننروعاو الصننريرة والمتوسنننة متداللننة مننو اع ننها الننبعض

و ي المشنناكل التنني   ،ب يعد جزء مأ  ذه المشاكل دالليواشكل عا

في  يأ مشهننا تعنند مشنناكل   ،تحدن دالل الم  مة مو ا ب  صا بها

لارجية إذا  د ت ايعل وتأ ير عوامننل لارجيننة مو البيلننة المحينننة 

ومننأ لننال  مراجعننة ا داينناو والدراسنناو ال نناااة   داهذه الم شآو

المشنناكل التنني تواجننم اهذا التصوص كننات ااإلمكننات تلتننيع م ننب  

كافة المشروعاو الصريرة والمتوسنة واشكل عاب في مشحاء العالب  

،   كبننة)  وم ها المشاريو الماامة في  واا لع محاف ة ارداد و ي:

 (د26، ص 2007

كلية رمب الما  : إت  ذه المشكلة تنن عكس مبااننرة علننى  د1

راحينننة  نننذه المشنننروعاو منننأ لنننال  النلننن  منننأ 

المتوسنة ادفو سعر فا دة مرتيو المشروعاو الصريرة و

 ف ننال عننأماارشة اال عر الذي تدفعم المشاريو الكبيننرة  

ذلنننا تعتمننند المشننناريو الصنننريرة والمتوسننننة علنننى 

مما يؤدي إلننى ويننادة الكليننة التنني   ،االقتراض مأ الب و 

 دتتحملها

الت ننتب: مننأ  يننث تننأ يره فنني ارتينناع مسننعار المننواد  د2

 تما  إلى ارتياع تكاليف ا ولية وكلية العمل مما سيؤدي  

التشريل و  ا تعترض  ذه المشاريو مشكلة ر ي ية و ي 

مواجهتها للم اف ة مأ المشننروعاو الكبيننرة ممننا يم عهننا 

ويحد مأ قدرتها على رفننو ا سننعار لتج نن  م ننر ارتينناع 

 دمجور العمالة ومسعار المواد ا ولية

المشاريو صننعوااو تمويليننة ا ننب  تلا  التمويل : تواجم   د3

 جمها )شاع ال ماشاو( وا ب   دا تها )شاع ال جل 

التمويلية إلى جملة ؛المؤس اواال تماشي( وعليم تتعرض  

المشنناريو الصننريرة و؛مأ المتا ر ع د تمويل المشاريو

ا وليننة   –المتوسنة في متتلف مرا ل شمو ا )التأسيس  

االشنندماج( وش ننرا  لهننذه  –ال مو العالي   –ال مو ا ولي    –

المتا ر تتج   الب و  التجاريننة تننوفير التمويننل الننالوب 

 دلهذه المشاريو ش را  لحرصهب على شاود المودعيأ

اإلجراءاو الحكومية: و ذه مشكلة متعانمننة فنني النندو   د4

التنني تهننتب اللننوا ح فنني جاشنن  ا ش مننة و السننيماال اميننة 

 دالمشاريو الصريرة والمتوسنة؛ات  يب عمل

ا   م نند م ننب المشنناكل التنني ال را  : يعد ش اب ال ننر د5

تواجننم المشنناريو الصننريرة والمتوسنننة وت هننر  ننذه 

المشكلة مأ جاشبيأ سواء  صننحاي المشنناريو الصننريرة 

 دوالمتوسنة مأ  يث ارتياع ال را  

الم اف ننة : الم اف ننة والت ننويق مننأ المشنناكل الجو ريننة  د6

والمتوسنننة وم ننب ؛التي تتعرض لها المشاريو الصننريرة 

 دف ة  ي الوارداو والمشاريو الكبيرةمصادر الم ا

 : العراقالتنمية االقتصادية في وأهداف أهم محددات عاشراً : 

مرتبنننة  العننراقات ت ميننة االقتصنناد فنني  موال:علي ننا تننذكر

 ال ياسيد ارتبا ا و ياا االموقف

 اشيا: المبدم الثاشي يتعلق ادور الكينناءاو المه يننة والتك ننوقرا  

 في الت ميةد

  الثا: المبدم الثالث يتعلق االجهة الم يذة للت مية االقتصاديةد 

 رااعا: والمبدم الرااو يتعلق امصادر التمويلد  

تهنندف الت ميننة الننى تنندعيب الانندرة الذاتيننة للمجتمننو وتحايننق 

االنرق الم هحينننة التننني ي نننتتدمها ؛المحلينننة والاومينننة؛ا  داف

اب اننالموارد الماديننة وت مدراوت لتكيل مشاركة رالبية ال نن ي ياملص

والبشرية في تتنيط ارام  الت ميننة وت ييننذ ا اسننتجااة لال تياجنناو 

والم ا مة في تحايق ا  داف الاومية مأ شا ية   ،المحلية مأ شا ية

ملرى ح وا اء على ذلا فاد عرفهننا النندكتور الكننردي ر مشهننا  نندف 

 عاب واامل لعملية دي اميكية تحدن في المجتمننو وتتجلننى م ا ر ننا

في تلا ال ل لة مأ الترراو الب ا ية والونييية التي تصي  مكوشاو 

المجتمو ح وتعتمد  ذه العملية على التحكب في شوعية و جب الموارد 

الماديننة و البشننرية للوصننو  الننى مقصننى اسننترال  ممكننأ اهنندف 

 الرفا ية الم شودة للرالبية الع مى مأ مفراد المجتمود

 مية :التنوأبعاد نواع احد عشر : أ

 كافننة  الت مية الشاملة: تهتب  الت مية الشنناملة اتنننوير الاناعنناو

مأ لال  مداء ششا او وعملينناو تُ ننا ب اد نندان التنننوراو، كمننا 

ة  االرننة  كمننا تم حهننا للاناعنناو، وتع نني الت ميننة  تم ح ال ننكات م مينن 

ا  وشوعيننا  و يكليننا   الشاملة اأشها الادرة على إيجاد تريير جننذري كمينن 

فنني البيلننة المحينننة اهننا، وتكننوت عبننارة عننأ ش نناب اقتصننادي مو 

  اجتماعي مو سياسيد

الت مية الم تدامة: و ي الت مية التي يتب  إ دا ها لمواكبننة التنننوراو 

وتلبية اال تياجاو التي يبديها ا فننراد فنني الجيننل المواكنن  دوت مت 

تتنل   الت ننحية مننأ ا جيننا  الال اننة وإلحنناق ال ننرر اهننب، كمننا 

عالقة ال ااننلة اننيأ ال شننا  االقتصننادي ومنندى اليُمكأ تعرييها اأشها  
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ة فنني مداء العمليننة اإلشتاجيننة اسننتتدامم و اسننتراللم للمننوارد النبيعينن 

الانندرة علننى  ومننأ  ننبومنندى تننأ يره علننى  ينناة المجتمننو وشمنهننا، 

الوصو  إلى إشتاج مترجنناو تتمتننو ا وعيننة جينندة تننرتبط اال شننا  

االقتصادي، وتتنل   الترايد ااستتداب الموارد النبيعية واستراللها 

 مة لألفراددل مات تأميأ االستدامة وال ال

ى مي ننا  االت ميننة الم دمجننة، وتع نني  الت ميننة المتكاملننة: وتُ ننم 

العملي ة التي يكوت شاتجها رفو م ننتوى اليننرص فنني الحينناة لألفننراد 

الذيأ يعيشوت في مجتمو ما دوت التأ ير على  ياة مفراد آلريأ فنني 

الوقت ذاتم وفي المجتمو ذاتم، ويكننوت  ننذا االرتينناع ملموسننا  فيمننا 

 يأ ات التدماو اإلشتاجية قد في  ق االتدماو الشاملة واإلشتاج،  يتعل  

وتعتمنند   ؛تصبح مرتبنة ارتبا ا  مباارة  فنني  ينناة اليننرد والمجتمننو

على استتداب ا سالي  العلمي ة الحديثننة فنني المجنناالو التك ولوجيننة 

 واإلداريةد 

الت مية المتتص صة: و ي التي تتتع  ااناعنناٍو ُمعي  ننة دوت 

 د وترتبط االاناعاو االجتماعي ة واالقتصادي ة والعمراشية  رير ا،

 م ها :،   الا عدة ماعاد

الت مية االقتصادية:ويرتبط  ذا ال وع مأ الت مية اديجاد جملٍة مننأ   -

التريراو الجذرية مأ لال  إجراء اعض العملياو في مجتمو 

ر  معيأ سننعيا  الكت نناي المهننارة والانندرة علننى تحايننق التنننو 

ب يح أ شوعيننة  ينناة ا فننراد ويزينند قنندرتها علننى التننأقلالذي  

 التي تتزايد اشكل م تمردوالتجاوي مو الحاجاو ا ساسية 

التياعالو وتنوير ننا اننيأ جميننو ؛ت ميننة نني  الت مية االجتماعية:    -

شنناو المجتمننو والمتمثلننة اننا فراد والجماعنناو  م ننراف ومكو 

ة والحكوميةد   والمؤس او االجتماعية التاص 

الت مية ال ياسية: ويُرك ز  ذا ال وع على ال  ب ال ياسية التعدديننة،   -

وي عى لتلاها في مجتمو ما لتواك  ال  ب ال ياسية في الدو  

ة ؛سنننيا ، وتعمنننلالمتادمنننة سيا على تعمينننق المينننا يب الو  يننن 

 وترسيتهاد  

ر اليعلنني فنني الهياكننل   - الت مية اإلدارية: وت ننعى إلنني تحايننق الترينن 

اإلداري ة وشُ مها ومساليبها، والتأ ير على ال ننلوكي او البشننري ة 

 .وفاعلية لتحايق ما ت عى إليم الت مية اكل  كياءة

 

 الدراسات السابقةثانياً : 

  البحننث والت اينن  فنني المصننادر المتعننددة للحصننو  مأ لال

علننى دراسنناو سنناااة عننأ موضننوع دور المشنناريو الصننريرة فنني 

فنني البيلننة : ) المحليننة محاف ننة ارننداد االقتصننادية فنني  ةالت مينن 

في البحث والدراسة في   اكبير  اوالعراية( فاد لو ظ مت   ا  م تمام

ال دن إلى االقنندب علننى ال حننو وسيتب عرضها مأ ا  ، ذا الموضوع

 ي :تا 

( نندفت الدراسننة إلننى 2015دراسة )المشننهراوي و الننرمالوي حد  1

التعننرف علننى المعوقنناو التنني تاننف  ننا ال ممنناب الم  منناو ريننر 

ينننة االقتصنننادية منننأ لنننال  تموينننل مالحكومينننة فننني تحاينننق الت 

استتدمت الدراسة الم ه  الوصيي التحليلنني دصريرةالمشروعاو ال

مأ مجننل ضننمات ال تننا   الكليننة واستتدمت مسلوي الحصر الشامل  

واسننتتدمت االسننتباشة كننأداة   ( فننرد110الدراسة والبننال  )لمجتمو   

لجمننو البياشنناو  يننث تننب توويعهننا علننى مجتمننو الدراسننة ا  ننبة 

دراسننة إلننى للصت ال  ،%(  90%( وكاشت ش بة االسترداد )  100)

م ننب ال تننا     مجموعة مأ ال تننا   والتوصننياو موضننحة فيمننا يننأتي

 الدراسة : 

تؤ ر اعتداءاو اال تال  اإلسننرا يلي سننلبا  علننى المشننروعاو 

وي ننا ب رينناي ، ادية و لصوصننا  المشننروعاو الصننريرةاالقتصنن 

تشريعاو و قواشيأ لاصة ات  يب عمل المشننروعاو الصننريرة فنني 

تألر مصننحاي المشننروعاو الصننريرة فنني   ويؤ ر  ،سرعة اشهيار ا

او لنن ويننؤدي ضننعف الم ،ت ديد ا ق ا  على اسننتمرارية المشنناريو

و يعنناشي مصننحاي  ،الاياديننة لنندى مصننحاي المشننروعاو ليشننلها

 دفتهب اكياءةالمشروعاو الصريرة مأ ضعف قدراتهب على إدارة و

 توصيات الدراسة :

ينناء ضرورة عمننل الحكومنناو علننى اسننتحدان تشننريعاو إلع

المشروعاو الصريرة مأ ال را   م ا مة في إشجا ها و يحميهننا 

مننأ االشهيننار و تنننوير البيلننة الااشوشيننة و التشننريعية احيننث يشننمل 

المشننروعاو الصننريرة لننتال ب لصوصننيتها و ت ننتجي  لمتنلبنناو 

وضرورة للق ا لياو ت اعد مصحاي   ،وا تياجاو تلا الشروعاو  

ق ننا  كم نناعدتهب فنني اننراء المشروعاو الصريرة على ت ننديد ا 

وت ننويق م تجنناتهب ل ننمات اسننتمرارية مشنناريعهب و العمننل علننى 

 دتشجيو إقامة المشاريو الصريرة

الدراسننة التعننرف إلننى دور   نندفت (2013،دراسننة )اننا يأ د 2

ي فنني تحييننز المشنناريو الصننريرة والصننريرة لعراقنن الاناع العاب اال

وإشعكنناب ذلننا علننى الت ميننة االقتصننادية مننأ وجهننة ش ننر  ،جنندا 

و تكننوت مجتمننو الدراسننة مننأ   ،مصحاي تلننا المشنناريو الصننريرة  

جميو مصحاي المشاريو الصنن اعية الصننريرة المرلصننة و العاملننة 

 ملتيرو عي ة  بايننة  ،(  مشروعأ8520والبال  عدد ا )  العراقفي  
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% مأ مجتمو 3ا  بة    ،( مشروعا  256عشوا ية م ت مة و عدد ا )

  دالدراسة

اسننتتدب المنن ه  الوصننيي و االسننتباشة كننأداة للدراسننة وفننق 

تكوشت مننأ  ال ننة مق نناب ا و  : اياشنناو و  ،ماياب لكرو التماسي  

شي : الثنناو  ،مولة تتعلق اتصا ع المبحو يأ و المشاريو الصننريرة  

ي في تحييز المشاريو الصننريرة لعراقحكومي الاياب دور الاناع ال

والبننرام  اإلداريننة  ،التمويننل و ،الاننواشيأ فنني مجننا  التشننريعاو و

والثالث : لاياب م ا متها في الت مية االقتصادية في مجننا    ،والي ية

والم نننؤوليم  ،والرفننناه االقتصنننادي ،الحننند منننأ البنالنننة واليانننر

 داالجتماعية

ي فنني عراقنن ر الاننناع الحكننومي الماننارو ال تننا   إلننى ات دو

امننا ا ننب المجنناالو   ،تحييز المشاريو الصريرة كات ادرجة متوسنة

 ،الي يننة ب مجا  البرام  االدارية و ،الاواشيأفهو مجا  التشريعاو و

ومت درجة م ا متها في الت مية االقتصننادية   ،ومليرا  مجا  التمويل

 ننو الحنند مننأ البنالننة   مكثننر المجنناالو الم ننا مةو  ،كاشت متوسنة

 ، ننب الرفنناه االقتصننادي ادرجننة متوسنننة ،الياننر ادرجننة مرتيعننةو

ا نناءا  علننى و  دومليرا مجا  الم ؤولية االجتماعية ادرجة متوسنننة

فانند ضننمأ البا ثننات الدراسننة اعننض التوصننياو  يننث   ، ذه ال تا  

تحتاج المشاريو الصريرة الى التحييز لتيعيل م ننا متها فنني تحايننق 

إقرار قاشوت لاص اال شاريو الصريرة يت مأ  مية االقتصادية والت

الحاجة للحد مأ نا رة ال لو المهراة ضريبية وت هيالو تمويلية و

 درير المناااة للمواصياوو

 دفت الدراسة إلى ت ليط ال وء   ،(  2012  ،دراسة )ال رمو ي  د3

الصريرة في تحايق على ا مية الدور الذي يمكأ مت تلعبم المشاريو  

 ،يننةلعراقبنالة ايأ التريجيأ فنني االراضنني اتاليل ش بة الالت مية و

مأ لال  قدرتها الكبيننرة علننى إيجنناد فننرص عمننل لعنندد كبيننر مننأ 

 ، صننحاي  ننذه المشنناريوكذلا للق مداليل لهب وا يدي العاملة و

ا مر الذي ي هب في رفو الم توى المعيشي ليلاو كثيرة مننأ افننراد 

 دالمجتمو

 يننث ياننوب منن ه  الدراسننة علننى منن ه  االسننت با ي ومداتننم 

 يننث ت ننت د الدراسننة إلننى التحليننل الم نانني  ،التحليننل اإل صننا ي

دراسة المدى التي تننؤ ر لمؤاراو التوسو في المشاريو الصريرة و

 يةدعراقفيم على البنالة و الدلل المحلي لكل فرد في االراضي ال

مت المشنناريو الصننريرة  نني م نند وشتننا    ننذه الدراسننة فنني 

الحلو  لبنالة التريجيأ ال اتجة عأ التصتصة إذا ما تب اسننتتداب 

جزء مأ عوا د ا لتمكيأ العمالة التي يننتب التتلنني ع هننا مننأ دلننو  

 د ذا الاناع كمالا و مدير للمشروع و كم ت  في ذاو الوقت

 وااالعتماد على لبراتهب في المؤس ة ا ب يمكأ االستيادة مأ

التشااا مو  ذه المؤس ة مأ لننال  إقامننة مشنناريو مكملننة لهنناد مننا 

سبق يحتاج إلى إعادة تأ يل العمالة التي يتب التتلي ع ها مأ لننال  

 دالتدري 

وكاشننت توصننياو الدراسننة علننى التركيننز علننى المشنناريو 

الشها ت تلزب عدد كبير مأ العما  فنني كننل ويننادة لننرمب   ،الص اعية

تا را ااوضاع ال ياسية مننأ المشنناريو االلننرى   لكما اشها اق  ،الما 

 دمثل مشاريو الب اء و التدماو

وضننو اسننتراتيجياو ولنننط  ويلننة ا جننل علننى الم ننتوى 

يننة امننا عراقالو  ي يهدف لت مية  ذه المشروعاو فنني االراضنني ال

يحاننق تكاملهننا و تحايننق التننرااط اننيأ  ننذه المشننروعاو واننيأ 

جاري الدولية ال اجحة إلننى اشننم  يث تشير الت  دالمشروعاو الكبرى

م داف محننددة لت ميننة  ننذه المشننروعاو ويج  وجود م ه  واضح  

ومت يتب وضو سياساو لت مية  ننذه المشننروعاو فنني اإل ننار ا عننب 

 دالتاص اال ياساو االقتصادية للدولة

 منهجية الدراسة واجراءاتها

 م هجية الدراسة:

ما تصبوا إليم  ذه الدراسة مننأ م ننداف فانند تحايق  لررض  

 يننث   ةالميداشيلال  دراستم  الوصيي  التحليلي  الم ه   تب ى البا ث  

يي ر  ذه الم ه  ما جاءو ام مشكلة الدراسة الحالية اجميو ماعاد ا 

د ونروفهننا لرننرض وصننف علمنني وعملنني دقيننق لهننذه المشننكلة

 د(15، ص:2002)اللحلح، ااو اكر، 

 اسة :مجتمو وعي ة الدر

صننحاي المشنناريو اعننض م مننأالدراسننة الحاليننة تكننوت 

 لتيننر منن هب عي ننة عشننوا ية احجننبإذ امحاف ننة ارننداد  الصريرة في  

 ننذه  ، يث اسننترد مننأ( مننأ اصننحاي المشنناريو الصننريرة100)

وصننف ؛لتحليننل وفيمالصننالحة اسننتمارة كاشننت ( 88)االسننتماراو 

 :البحث ح   متريراواالبحث لصا ع عي ة ل
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 اتوزيع عينة الدراسة حسب متغيراتهيمثل   (1جدول )

 المئويم  النسبة العدد  فئات المتغير  المتغير

 الجنس 

 56.8 50 ذكر 

 43.2 38 اشثى 

 100.0 88 المجموع

 المستوى التعليمي

 71.6 63 دالوب

 27.3 24 اكالوريوب 

 1.1 1 ماج تير 

 100.0 88 المجموع

 مدة تشغيل المشروع

 

 

 40.9 36 س واو 5اقل مأ 

 37.5 33 س واو 10-5مأ

 21.6 19 س واو فاكثر 10

 100.0 88 المجموع

 طبيعة عمل المشروع

 33.0 29 تجاري 

 10.2 9 ص اعي

 19.3 17 وراعي

 22.7 20 لدماو

 14.8 13 الرى 

 100.0 88 المجموع

 

 أداة الدراسة:

 الع علننى اعننض ا داينناو التاصننة انناالقنناب البا ننث اعنندما 

لدراستم وا العم على دراسنناو سنناااة   ةشااهتابعض الدراساو الم

 يث ق ننب ؛،قاب اتصميب استمارة دوت اها ما تتنلبم دراستم الحاليننة

اياشنناو ق ننميأ  مننا )البياشنناو ا ساسننية  و علننى  ننذه االسننتباشة

( فاننرة مووعننة 30عدد فاراو ا داة )   يث ال   (متريراو الدراسة

وقنند صننممت علننى مسنناب ماينناب ليكننرو  علننى اراعننة محنناور،

(Likert Scale لماسنني ا اعنناد، وقنند ا يننت الياننراو ااالتجنناه)

اإليجااي، ومعنيت ا ووات للياراو كما يأتي: موافق اشدة: لمننس 

درجاو، وموافننق: مراننو درجنناو، ومحاينند:  ننالن درجنناو وريننر 

 د: درجة وا دةرير موافق إ القاموافق: درجتات، و

 صدق األداة:

اعدما صمب البا ث استمارة االستبيات التاصة ادراسننتم ومننأ 

على مجموعة مننأ المحكمننيأ مجل معرفة مدى صدقها قاب اعرضها  

ادارة االعمننا  و لنن  منن هب   ذاو االلتصاص والتبننرة فنني مجننا 

إاداء الرمي  و  فاراو االستباشة وذلا االحذف والتعننديل واقتننراب 

الدراسننة، وا نناء علننى فاننراو جدينندة وم اسننبة ا داة لموضننوع 

سننة فأصننبحت اصننورتها مال  او المحكمننيأ تننب تعننديل مداة الدرا

( فاننرة، وا نناء  علننى ذلننا فننات ا داة تتمتننو 30)ة مننأ  ال ها ية مكوش

 اصدق المحتوىد

  باو ا داة:

ااسننتتداب معادلننة اليننا  مننأ اسننتتراج معامننل الثبنناو قنناب البا ننث

( و ذه الايب التي تننب التوصننل 82د0)كروشبا  فاد ال  معامل الثباو 

 إليها لمعامالو الثباو م اسبة وتيي اررض الدراسةد

 إجراءات الدراسة:

 لاد تب إجراء  ذه الدراسة وفق التنواو اآلتية : 

 إعداد مداة الدراسة اصورتها ال ها ية  د1

 تحديد مفراد مجتمو الدراسة د2
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 التيار عي ة الدراسة د3

 لدراسة توويو االستبياشاو على عي ة ا د4

تيري  البياشاو وإدلا  البياشاو إلى الحاسنن  ومعالجتهننا   .5

اإل صا ية للعلوب االجتماعيننة   ام إ صا يا ااستتداب البر

SPSS 

 

 المعالجة اإلحصائية: 

ومعالجتهننا ؛وترميز االمعلومنناو ؛قنناب البا ننث اتبوي 

اننننالنرق اإل صننننا ية الم اسننننبة وذلننننا ااسننننتتداب البرشننننام  

التكراراو والمتوسننناو ؛فانند اسننتتدب البا ننث؛SPSS،اإل صننا ي

ومعادلننة كروشبننا  اليا،والتبننار   ،الح ااية واالشحرافنناو المعياريننة

)و( لعي ننة وا نندة، التبننار)و( لعي تننيأ م ننتالتيأ، التبننار تحليننل 

 التبايأ اال اديد

 

 عرض النتائج ومناقشتهاالمحور الرابع : 

المشنناريو معوقنناو التعننرف الننى البحث الحالي إلننى هدف  ي

ومننأ اجننل تحايننق   اردادالصريرة في تحايق الت مية االقتصادية في  

( فاننرة تننب توويعهننا 22)  ذلا استتدمت البا ث اسننتباشة مؤليننة مننأ

اي المشنناريو اننتع مننأ اصننح (100علننى عي ننة مؤليننة مننأ )

ولتي ير شتا   الدراسة اسننتتدمت البا ننث    المتوسننناو ؛الصريرة

 الح ااية التالية:

 درجة تنبيق قليلة 5د2اقل مأ  •

 درجة تنبيق متوسنة  5د3-5د2 •

 درجة تنبيق كبيرة 5د3اكبر مأ   •

 

 أوال: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي

 

مددا دور المشدداريع الصددغيرة فددي تحقيددا التنميددة االقتصددادية فددي 

 ؟  محافظة بغداد

الننر يس تمننت االجااننة عننأ االسننللة ومأ اجل االجااة عننأ ال ننؤا   

اليرعيننة  يننث تننب اسننتتراج المتوسننناو الح ننااية واالشحننراف 

 تبيأ ذلا: تية فاراو ا داة، والجداو  ا المعياري لكل فارة مأ

ال ؤا  ا و : ما دور المشاريو في تح يأ قدرة االفننراد للوصننو  

 الى المؤس او المالية؟

 

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجة جوانب الملموسية3) جدول رقم

رقم 

 الفقرات 
 الفقرات 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 695. 3.50 تلايت م حة مأ مي مؤس ة مالية مأ اجل تمويل مشروعا   .1

2.  
المؤس ة المالية مأ اجل تمويل تلايت العديد مأ الت هيالو مأ قبل 

 مشروعي 
 متوسنة  1.159 3.39

 متوسنة  1.475 3.09 ساعد  المشروع في الحصو  على قرض مأ مي مؤس ة مالية  .3

 متوسنة  879. 3.09 واجهت عجز في ت ديد االق ا  في  ا  الحصو  على قرض   .4

 متوسنة  1.460 2.73 فترة سداد الارض م اسبة في  الة الحصو  على قرض  .5

 متوسنة  1.186 2.70 واجهت العديد مأ العاباو في  ا  االقتراض في المؤس او المالية   .6

7.  
يوجد العديد مأ ال ماشاو في  الة الحصو  على قرض مأ اجل 

 المشاريو الصريرة
 قليلة  790. 2.20

 متوسنة  64805. 2.9578 الدرجة الكلية 
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مت دور المشنناريو فنني تح ننيأ قنندرة االفننراد (  3تبيأ مأ الجنندو  )

للوصننو  الننى المؤس نناو الماليننة كاشننت مننا اننيأ الكبيننرة والاليلننة 

( إلننى 50د3فتراو ننت المتوسننناو الح ننااية عليهننا مننا اننيأ )،

(، وفيما يتعلق االدرجننة الكليننة لنندور المشنناريو فنني تح ننيأ 20د2)

الماليننة فانند كاشننت متوسنننة   قدرة االفراد للوصو  الننى المؤس نناو

(، وتشننير  ننذه 95د2وذلننا اداللننة المتوسننط الح ننااي الننذي النن  )

ال تيجة إلى مت دور المشاريو في تح يأ قدرة االفراد للوصو  الننى 

 دالمؤس او المالية كبيرة

ثانياً: ما مددى مسداهمة المشداري الصدغيرة فدي تحسديى مسدتوى 

 ؟ معيشة االفراد

 ننذا ال ننؤا  تننب اسننتتراج المتوسننناو ومننأ اجننل اإلجااننة عننأ 

ل فاننرة مننأ فاننراو ا داة، وفيمننا الح ااية واالشحراف المعياري لك

 ي ايات ذلا:أتي

 

 

 

 الصغيرة في تحسيى مستوى معيشة االفراد عمدى مساهمة المشاريالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات يمثل (  4) جدول رقم

رقم 

 الفقرات 
 الفقرات 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 1.011 4.11 اشعكس تأسيس المشروع على تح أ شوعية ال كأ الذي اسكأ ام  .8

 متوسنة  1.283 3.41 اء سلو معمرة اعد تشريل المشروع   ا  تح أ في قدرتي على اقت  .9

10.  
  ا  تح يأ في قدرتي على تاميأ مدلراو لاصة اعد تشريل 

 المشروع 
3.09 1.467  

 متوسنة  1.140 2.99   ا  ويادة في اشياقي على التدماو التعليمية اعد تأسيس المشروع  .11

 متوسنة  1.252 2.64   ا  ويادة في اشياقي على التدماو الصحية اعد تأسيس المشروع  .12

 متوسنة  1.072 2.52 اعد تشريل المشروع   صلت على دلل كاف  .13

 متوسنة  959. 2.50 اصبحت تشار  اكثر في قراراو اشياق ميزاشية االسرة  .14

 قليلة  1.403 2.41   ا  تح أ في شوعية  عاما الم تهلا اعد تأسيس المشروع   .15

 متوسنة  70856. 2.9588 الدرجة الكلية 

 

 

فنني والمتوسنننة  الصريرة    ومدى م ا مة المشاري(  4يبيأ الجدو  )

لاليلننة ؛رجاتهننا مننا ايأ؛جميو؛كاشت  تح يأ م ننتوى معيشننة االفننراد

( إلى 11د4فتراو ت المتوسناو الح ااية عليها ما ايأ )  ،والكبيرة

 و(، وفيما يتعلق االدرجة الكلية درجة مدى م ا مة المشنناري41د2)

ى معيشة االفرادكاشت كبيرة وذلا اداللة الصريرة في تح يأ م تو

(، وتشننير  ننذه ال تيجننة إلننى مت 95د2المتوسط الح ااي الننذي النن  )

 مدى م ا مة المشاري الصريرة في تح يأ م توى معيشة االفننراد

 متوسنة

ثالثا: دور المشاريع الصغيرة في تحسديى مسدتوى الفدرد الخدا  

 باألنشطة االقتصادية؟ 

ذا ال ننؤا  تننب اسننتتراج المتوسننناو ومننأ اجننل اإلجااننة عننأ  نن 

مننا الح ااية واالشحراف المعياري لكل فاننرة مننأ فاننراو ا داة، وفي

 ي ايات ذلا:أتي
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باألنشطة  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات دور المشاريع الصغيرة في تحسيى مستوى الفرد الخا  5) جدول رقم

 االقتصادية

 ؛رقم

 الفقرات 
 الفقرات 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة 

 متوسنة  1.327 3.18 و المشروعيتوسعمل إستراتيجية لررض يوجد لدي لنة   .16

 متوسنة  1.227 3.03 ت على استاناي ا د المونييأ مأ التارج ملع  .17

 متوسنة  1.370 2.59 معامالو المالية التاصة االمشروع ش را لدلل المشروع الجيداصبح لدي تح أ في قدرتي على اتماب   .18

 قليلة  1.093 2.49 عملت على تنوير الم ت  تبعا لمعرفتي االزاا أ   .19

 قليلة  1.193 2.45 يتوفر لدي معرفة كافية عأ المورديأ لم تلزماو المشروع  .20

 قليلة  922. 2.24 واالعياءاو الم تحاة لدي مأ قبل االدارة المتتصة اصبح لدي معرفة اال  اب ال ريبي التاص   .21

 قليلة  1.030 2.14 أ ياوموت ات ويق م ت  او لدمة المشروع ياصبح لدي مجموعة مأ الموني   .22

 متوسنة  58555. 2.5893 الدرجة الكلية  

 

الصننريرة فنني تح ننيأ دور المشنناريو مننأ الجنندو  معنناله يت ننح 

م توى اليرد التاص اا ششنة االقتصادية كاشت ما ايأ المتوسنننة 

( إلننى 18د3فتراو ت المتوسناو الح ااية عليها ما ايأ )  ،والاليلة

المشنناريو الصننريرة فنني ؛ردو الكليننة؛(، وفيما يتعلق االدرجة14د2)

تح يأ م توى اليرد التاص اا ششنة االقتصادية كاشننت متوسنننة 

(، وتشننير  ننذه 58د2اداللننة المتوسننط الح ننااي الننذي النن  ) وذلننا

ال تيجة إلى مت دور المشاريو الصننريرة فنني تح ننيأ م ننتوى اليننرد 

 التاص اا ششنة االقتصادية متوسنةد

 

 رابعا:دور المشاريع الصغيرة في الحد مى البطالة 

تب استتراج المتوسناو الح ااية واالشحراف المعينناري لكننل فاننرة 

 ا داة، وفيما يلي ايات ذلا:  مأ فاراو

 

 دور المشاريع الصغيرة في الحد مى البطالة المتوسط الحسابي وانحراف المعياري لفقراتيمثل (  6) جدول رقم

 الفقرات  رقم الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة 

23.  
المشاركة في الونا ف الحكومية  المشاريو الصريرة تالل مأ ش بة 

 واالتجاه الى العمل الحر والريادة
 كبيرة  693. 4.55

 كبيرة  689. 4.41 ي هب مشروعي في استاناي عدد كبير مأ لريجي الجامعاو  .24

25.  
يوجد متااعة مأ قبل المؤس ة الممولة عل استمرارية عمل المشروع مما  

 يت ب  في ويادة عدد المونييأ 
 كبيرة  664. 4.30

 كبيرة  819. 4.30 ت ا ب المشاريو الصريرة على تونيف اصحاي الكياءاو  .26

 كبيرة  847. 3.83 ت دا موت االمشروع ويوجد موني  .27

 كبيرة  1.166 3.80 المشاريو الصريرة لها دور  اب في للق فرص عمل جديدة   .28

29.  
ت اعف اعداد  ت ومأ  بي ا ب مشروعي في ا اء مشاريو الرى 

 المونييأ 
 متوسنة  1.240 3.19

 متوسنة  1.093 2.28 اكبر مأ العما    ااصبح   ا  عا د  اات مأ المشروع وي توع  عدد  .30

 كبيرة  54963. 3.8310 الدرجة الكلية  
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 دور المشاريو الصننريرة فنني الحنند مننأ البنالننةبيأ الجدو  معاله ي

فتراو ننت المتوسننناو الح ننااية   ،والمتوسنةكاشت ما ايأ الكبيرة  

فننأت   (، وفيما يتعلق االدرجة الكلية28د2( إلى )55د4عليها ما ايأ )

كاشننت كبيننرة وذلننا  دور المشاريو الصننريرة فنني الحنند مننأ البنالننة

(، وتشير  ذه ال تيجة إلننى 83د3اداللة المتوسط الح ااي الذي ال  )

 بنالة كبيرةددور المشاريو الصريرة في الحد مأ ال مت

جدة الكليدة( لجميدع فقدرات سابعا: محداور الدراسدة مجتمعدة )الدر

  ة:االستبان

ومننأ اجننل اإلجااننة عننأ  ننذا ال ننؤا  تننب اسننتتراج المتوسننناو 

ل فاننرة مننأ فاننراو ا داة، وفيمننا الح ااية واالشحراف المعياري لك

 ي ايات ذلا:أتي

 

 دور المشاريع الصغيرة في تحقيا التنمية االقتصادية في مدينة نابلس   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات(  8) جدول رقم

 

المشنناريو يت ننح مننأ لننال  البياشنناو فنني الجنندو  ال ننااق مت دور 

الصريرة في تحايق الت مية االقتصادية في مدي ة شاالس    كاشننت مننا 

فتراو ت المتوسناو الح ننااية عليهننا مننا   ،ايأ المتوسنة والكبيرة

(، وفيمننا يتعلننق االدرجننة الكليننة لنندور 58د2( إلننى )83د3اننيأ )

المشاريو الصريرة في تحايق الت مية االقتصننادية فنني مدي ننة شنناالس  

توسنننة وذلننا اداللننة المتوسننط الح ننااي الننذي النن  فانند كاشننت م

دور المشنناريو الصننريرة فنني   (، وتشير  ذه ال تيجننة إلننى مت08د3)

 دتحايق الت مية االقتصادية في مدي ة شاالس  متوسنة

 

 ثانياً: نتائج فرضيات الدراسة

(  α≥  05د0)    وجد تأ ير ذو داللة ا صا ية ع د م ننتوى الداللننةيال  

المشاريو الصريرة في قدرة االفراد للوصو  الننى المؤس نناو لدور  

 الماليةد

وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى يال  د1

(  لدور المشاريو الصننريرة فنني α≥  05د0)    الداللة

 تح يأ م توى معيشة االفرادد

وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى يال  د2

(  لدور المشاريو الصننريرة فنني α≥  05د0)    الداللة

تح ننننيأ م ننننتوى اليننننرد التنننناص اا ششنننننة 

 االقتصاديةد

وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى يال  د3

(  لدور المشاريو الصننريرة فنني α≥  05د0)    الداللة

 الحد مأ البنالةد

 (9)  الجدول

 المجال 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 )ت(ة قيم

مستوى 

 الداللة

 0.543 2.958 64805. 2.9578 قدرة االفراد للوصول الى المؤسسات 

 0.587 2.959 70856. 2.9588 تحسيى مستوى معيشة الفرد 

 0.000 2.589 58555. 2.5893 تحسيى مستوى الفرد الخا  باألنشطة االقتصادية

 0.000 3.831 54963. 3.8310 الحد مى البطالة. 

رقم 

 الفقرات 
 الفقرات 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 54963. 3.8310 الحد مأ البنالة  .1

 متوسنة  70856. 2.9588 تح يأ م توى معيشة االفراد  .2

 متوسنة  64805. 2.9578 قدرة االفراد للوصو  الى المؤس او المالية  .3

 متوسنة  58555. 2.5893 م توى اليرد التاص اا ششنة االقتصادية   .4

 متوسنة  44844. 3.0842 الدرجة الكلية 
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قيمننة   ننا    ع ننا   شال ظ مأ لال  البياشاو في الجدو  ال نناااة ات

 ي:أتفكاشت ال تا   كما ي ،توى الداللةتبايأ في م 

وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى يال  د1

(  لدور المشاريو الصننريرة فنني α≥  05د0)    الداللة

 المؤس او الماليةدقدرة االفراد للوصو  الى 

وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى يال  د2

(  لدور المشنناريو الصننريرة فنني α≥  05د0الداللة)  

 تح يأ م توى معيشة االفرادد

    ا  تأ ير ذو داللة ا صا ية ع نند م ننتوى الداللننة د3

تح ننيأ (  لدور المشاريو الصريرة في  α≥  05د0)  

 االقتصاديةدم توى اليرد التاص اا ششنة 

(  α≥ 0.05)   هناك تأثير ذو داللدة احصدائية عندد مسدتوى الداللدة

 الحد مى البطالة.لدور المشاريع الصغيرة في 

 

 النتائج والتوصيات

مأ لال  اجراء الدراسة اع وات دور المشاريو الصريرة في تحايق 

وذلننا اداللننة  ةمتوسنننت شنناالس كاشنن  الت مية االقتصننادية فنني مدي ننة

( و ننذا يعنند درجننة متوسنننة 08د3المتوسننط الح ننااي الننذي النن  )

     الماياب المعد لهذه الدراسة، و ذه ال تيجة تشير الى:

ات دور المشاريو في تح يأ قدرة االفراد للوصو  الى المؤس او  

المالية كاشت متوسنة و ذه ال تيجة تشننير الننى ات ش ننبة كبيننرة مننأ 

وت م حنة منأ المؤس ناو المالينة منأ اجنل تموينل  لايت عي ة الدراسة  

يتلاننوت العدينند مننأ ، وات اصننحاي المشنناريو الصننريرة مشنناريعهب

 ،الت هيالو مأ قبل المؤس او المالية مننأ اجننل تمويننل مشنناريعهب

المشننروع سنناعد اصننحاام فنني الحصننو  علننى قننرض مننأ كمننا ات 

 المؤس او الماليةد

ة فنني تح ننيأ م ننتوى كما تبيأ ات مدى م ا مة المشاريو الصننرير

معيشة االفراد كاشت متوسنننة و ننذه ال تيجننة تشننير الننى ات تأسننيس 

المشننروع ينن عكس علننى تح ننأ شوعيننة ال ننكأ التنناص اصننا   

المشروع، كما نهر ات   ا  تح ننأ فنني قنندرة صننا   المشننروع 

فنني   اعلى اقت اء سلو معمرة اعد تشريل المشروع، وات   ا  تح ي 

يأ منندلراو لاصننة اعنند تشننريل قدرة صا   المشننروع علننى تننام

المشننروع كمننا تبننيأ ات   ننا  ويننادة فنني االشينناق علننى التنندماو 

 التعليمية وعلى التدماو الصحيم اعد تأسيس المشروعد

دور المشنناريو الصننريرة فنني  يث تبيأ مأ لال  تحليل ال تا   ات  

تح يأ م توى اليرد التاص اا ششنة االقتصادية متوسنننة و ننذه 

ات الصنننحاي المشننناريو الصنننريره لننننة لنننى  ال تيجنننة تشنننير ا

وات اصننحاي المشنناريو اسننتراتيجية مننأ اجننل  توسننعة المشننروع، 

على استاناي ا د المونييأ مأ التارج  يث كاشت ادرجننة عملوا  

متوسنة، كما تبيأ اشم اصننبح لنندى اصننحاي المشنناريو تح ننأ فنني 

ل قدرتهب على اتماب المعامالو المالية التاصة االمشروع ش را لدل

 المشروع الجيدد

ومأ لال  عرض ال تا   ات دور للمشاريو الصريرة في الحنند مننأ 

المشنناريو الصننريرة البنالة كات كبيرة و ذه ال تيجة تشننير الننى  ات  

تالل م   بة المشاركة في الونا ف الحكوميننة واالتجنناه الننى العمننل 

ي هب المشروع فنني اسننتاناي عنندد كبيننر مننأ ، كما والحر والريادة

  ا  متااعة مأ قبننل المؤس ننة   وات    ،الجامعاو وتونييهبلريجي  

مما يت ب  في ويادة عنندد   ،الممولة على استمرارية عمل المشروع

 المونييأ، وات المشاريو ت ا ب على تونيف اصحاي الكياءاود

     وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى الداللننةيال  د1

الصريرة في قدرة االفننراد (  لدور المشاريو  α≥  05د0)  

 للوصو  الى المؤس او الماليةد

     وجنند تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى الداللننةيال  د2

تح ننيأ (  لنندور المشنناريو الصننريرة فنني α≥ 05د0) 

 م توى معيشة االفرادد

           ننا  تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى الداللننة د3

تح ننيأ ة فنني (  لنندور المشنناريو الصننريرα≥ 05د0) 

 م توى اليرد التاص اا ششنة االقتصاديةد

           ننا  تننأ ير ذو داللننة ا صننا ية ع نند م ننتوى الداللننة د4

الحنند مننأ (  لنندور المشنناريو الصننريرة فنني α≥ 05د0) 

 البنالةد

 

 التوصيات

لهننا   اضرورة العمل علننى اشتنناج مشنناريو صننريرة كوشهنن  •

 جديدةد عمل فرص للق في دور

العمل على اششاء مشروع صرير مأ اجل م ننا متم فنني  •

 ،ت اعف اعننداد المننونييأت  ومأ  با اء مشاريو الرى  

 مما يؤدي الى ويادة الت مية االقتصاديةد
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ضننرورة العمننل علننى ت ننهيل االجننراءاو التاصننة  •

 االاروض اشأت المشاريو الصريرة

ضننرورة اتبنناع لنننة اسننتراتيجية واضننحة مننأ اجننل  •

 تاصدتوسعة المشروع ال

ضرورة العمننل علننى اسننتاناي التبننراو العمليننة مننأ  •

 اجل استراللها ات مية المشاريو الصريرةد

 

 المصادر 

(: المشروعاو الصننريره 2014عاصب عبد ال بي ، )،  الب دي   [1]

 وم ر ا في الت ميم االقتصاديم ، ، مصرد

( : مننندى م نننا مة 2007التميمننني، مراننند فنننؤاد مجيننند، ) [2]

ات نناع وعمننق االقتصنناد االردشنني، المشروعاو الصريرة في  

 مجلد مؤتمر االقتصاد ال ااو، جامعة اليرمو  د

( : دور المشننروعاو 2005 داد، م اور والتنينن ،  نناوب ) [3]

الصريرة جدا  والصريرة والمتوسنننة فنني الت ميننة االقتصننادية 

واالجتماعيننة فنني ا ردت، مجلننة ارانند للبحننون والدراسنناو، 

 د1، العدد 9المجلد

( : م ننر التمكننيأ علننى تح ننيأ جننودة 2010هللا )  ننات روق  [4]

التدمة التعليمية االجامعة ر دراسة ميداشيننة لعي ننة مننأ كلينناو 

جامعنننة م تنننوري ق ننن ني ة ، منننذكرة مكملنننة ل ينننل انننهادة 

 الماج تير في ت يير المؤس او، جامعة م توري، ق  ني ةد

(: ت  ننيب المشننروعاو الصننريرة، 2006الح نناوي،  منندي ) [5]

 ية للكتاي، االسك درية دمركز االسك در

( ، المشنناريو الصننريرة والمشننكالو 2014آية ال يد م مد ، ) [6]

 االقتصادية ، جامعم الادب الميتو مد

عباب صالح : العولمة وآ ار ا في البنالة واليار التك ولوجي  [7]

، في العالب الثالث  االسك درية  مصر مؤس ة اباي الجامعننة  

2004 . 

 ةوالمتوسننن  ةالم شآو الصرير  ،(  2009شصر )،  عبد الكريب   [8]

 في العراقد

كاس ، سننيد ، وجمننا  كمننا  الننديأ : المشننروعاو الصننريرة  [9]

الاروض والتحدياو، مركز تنوير الدراساو العليا والبحون 

 د2007اجامعة الاا رة، الاا رة،  

محمنند الحرا شننة وآلننروت، م ننر التمكننيأ اإلداري و النندعب  [10]

ه العنناملوت فنني اننركة الت  يمي في ال لو  اإلاداعي كما يننرا

االتصاالو ا ردشية: دراسة ميداشيننة، مجلننة العلننوب اإلداريننة، 

 د 2006، 2، العدد 33المجلد

( : العوامنننل المنننؤ رة علنننى ال نننلو  2000مينننوي ، شادينننا ) [11]

اإلداري االاتكاري لدى المديريأ في قننناع الب ننو  التجاريننة 

 د  21د ، العد 40ال عودية ، مجلة اإلدارة العراية ، المجلد 

( : م  منناو ا عمننا  الت مويننة ، دار 2018دد مماشي جننرار ) [12]

 ، الاا رة د  1الياووري العلمية لل شر والتوويو ،  

( : شحننو ماارانناو 2010صننليحة مااوسنني و  نند جمعننوشي ) [13]

ش رية  ديثة لدراسة الت مية االقتصادية ، ملتاى و  ي  وال 

االقتصاد الجزا ري ، قراراو  ديثة في الت مية ، كلية العلننوب 

االقتصادية وعلوب الت ننيير ، جامعننة الحنناج لت ننر ، اات ننة ، 

 الجزا ر د 

انننداعي لحنننل اإل (: المننندلل1999 يجنننات، عبننند النننر مأ) [14]

 ، دار العلوب للنباعة وال شر، الرياضد1المشكالو،  

(: اإلاننننداع اإلداري فنننني نننننل 2002الز ننننري ، رشنننندة ) [15]

 د  3، العدد  30البيروقوا ية ، عالب اليكر ، المجلد 

(: م ننر النن مط الايننادي علننى اإلاننداع 1995اليياض ، محمود ) [16]

دشيننة ، اإلداري للشننركاو الصنن اعية الم ننا مة العامننة ا ر

 رسالة ماج تير ، الجامعة ا ردشية ، عمات د 

، دار  1التننننوير اإلداري ،  (: 1999)موسنننى اللنننووي ،  [17]

 وا ل لل شر والنباعة ، عمات د

( ، اقتصننادياو العننراق 2007كبة ، سننالب إاننرا يب عنننوف ) [18]

 د 2065والت مية الم تدامة ، الحوار المتمدت ، العدد 


