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 صالملخ  

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل لخريجي هذا البحث إلى التعّرف على  يهدف
، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد الباحث على أداة االستبانة وسيلًة لجمع البيانات من ة وما يعادلهاالمؤسسات الجامعيّ 

مشروع على حده في المشروعات  العينة المختارة للبحث التي تتمّثل في المسؤولين، وهم )المدير ونائبه( لكل
( استبانة صالحة 24( مشروعًا، حيث تّم الحصول على عدد )12الصغيرة والمتوسطة قيد البحث البالغ عددها )

للتحليل اإلحصائي، وهو العدد الكلي لهذه الفئة الممثلة لمجتمع البحث. هذا وقد تّم االعتماد على المنهج 
لتزام من ضعف االد البحث. ومن بين أهم النتائج التي تم الوصول إليها: الوصفي الذي يصف بدوره الظاهرة قي

وتوضيحهم  ،جانب المشروعات قيد البحث من خالل تشجيع خّريجي مؤسسات التعليم العالي بدفعهم للعمل
م وكذلك تكوين الفكرة اإليجابّية لديه ،من أجل كسب خبراتهم ومهاراتهم لفرص العمل المتمثلة في تلك الجهات

العمل على إتاحة الفرصة ، وقد خُلص البحث بتقديم مجموعة من التوصيات، كان أهمها: تجاه تلك المؤسسات
من أجل كسب  ،للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشريحة خّريجي مؤسسات التعليم العالي بصورٍة خاصة

لفة ومن ثم نجاح تلك المؤسسات المخت ،وما لهذا الشأن من أثٍر إيجابي لتنمية أفكارهم ،خبراتهم ومهاراتهم
 وتطورها.
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Small and Medium Enterprises and their Role in Providing Job 

Opportunities for Graduates Institutions of Higher Education 

“A field Study on Some Facilities Located in the City of Misurata” 

 

Abstract:                                                                                                

This research aims to identify the role of small and medium enterprises in creating 

job opportunities for graduates of university institutions and their equivalent. The 

number of small and medium-sized projects is under study (12) projects. A number 

of (24) valid questionnaires were obtained for statistical analysis, which is the total 

number for this category, which is representative of the research community. This 

has been the reliance on the descriptive approach, which in turn describes the 

phenomenon under study. Among the most important results that have been reached 

is the weak commitment on the part of the projects under consideration by 

encouraging graduates of higher education institutions by pushing them to work and 

explaining to them the job opportunities represented in those entities in order to gain 

their experiences and skills, as well as to form a positive idea they have towards 

these institutions. The research concluded by presenting a set of recommendations, 

the most important of which were: Working to provide the opportunity to work in 

small and medium projects for graduates of higher education institutions in 

particular, in order to gain their experience and skills, and this has a positive impact 

on the development of their ideas and then the success and development of these 

various institutions. 

  
Keywords: Small and medium enterprises, Job opportunities, Higher education institutions. 
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 :مةالمقد   .1

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا وحيويًا في خلق فرص العمل للخريجين من المؤسسات 
تطوير في  مما يسهم ذلك ؛بداًل من االعتماد على اآلخرين ،والراغبين في درجة االعتماد على الذات ،ةالتعليميّ 

من  م في الحدّ اسهومن ثم اإل، جيدالدخل الفئة ذات الوبالتالي االنتقال بهم من الفئة الفقيرة إلى  .أفراد المجتمع
. كما بدأت البطالة بالظهور والتنامي بين خريجي مؤسسات التعليم العالي التي تخَرج رمشكلة البطالة والفق

إلى صفوف العاطلين عن العمل. ويرافق تنامي ظاهرة البطالة انحسار لينضم قسٌم منهم  ؛األعداد الكثيرة سنوياً 
وفي مواجهة هذه  ر.قدرة مؤسسات التشغيل في القطاع العام وطاقته على استيعاب المزيد من العاملين بأج

مية بحيث تطعم برامجها التعلي ،ة والتدريبيةقامت بعض الدول بإعادة النظر في أنظمتها التعليميّ  ، فقدالظاهرة
وتوجيههم نحو خيار العمل للحساب  ،وتنمية اتجاهاتهم ،والتدريبية بمساق يستهدف إثارة اهتمام الطلبة الخريجين

ويعود ذلك لمردودها  ،. وبذلك تعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةبدياًل  االخاص خيارً 
 ،ث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة )عبداللطيفاالقتصادي اإليجابي على االقتصاد الوطني من حي

ودفع  ،(. كما أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا أهمية قصوى في دعم االقتصاد الوطني03 :2018
وزيادة الصادرات. وخلق فرص عمل  ،وأثر إيجابي على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ،عجلة التنمية

ولديها مرونة كافية  ،. وال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا معقدة(03 :2020 ،جديدة )منصور
 ،نتاجية والتسويقيةدارية والفنية واإل(. وتشّكل ميدانًا لتطوير المهارات اإل703: 2018 ،لتنويع اإلنتاج )التائب

لقطاع العام في توفير مما يخفف الضغط على ا ،وتفتح مجااًل واسعًا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي
نظرًا للدور الكبير  ؛(. مّما جعلها محل تركيز واهتمام في معظم الدول النامية56 :2017 ،فرص العمل )زنديق

 (.93 :2019 ،)رشوان .م في زيادة مستوى الدخلاسهنتاج واإلالذي تلعبه في زيادة اإل

لمتوسطة في توفير فرص العمل لشريحة فإن الدراسة ستسلط الضوء على دور المشروعات الصغيرة وا ،لذا
. وإسهامها في تحقيق التكامل االجتماعي والنمو االقتصادي للمجتمع ،الخريجين من مؤسسات التعليم العالي

م حلواًل بحيث تقدّ  ؛جتماعية واالقتصاديةيستلزم األمر دراسة دور الحكومة ومؤسسات األعمال في التنمية االو 
)تقرير فريق عمل دراسة وضع  .عليه كما هو الحال بالوضع الراهن في ليبيا أً قى عبال أن تب ،لمشاكل المجتمع

 (.07: 2013 ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 :الدراسات السابقة .2
وفي  ،تعّددت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة نواحي

 ي.أتي وفق ماالتي لها صلة بموضوع البحث  ،الدراسات السابقةمن  اً هذا السياق يستعرض الباحث بعض
جتماعي( )االقتصادي واإل ( إلى تحديد أبعاد الدور التنموي 2020) ، إيهاب"مقايله"هدفت دراسة  -1

وذلك من خالل دراسة المؤسسة الفلسطينية لإلقراض  وتحليلها ، لمؤسسات التمويل األصغر
وتوّصلت  ها،مؤسسات التمويل األصغر في دولة فلسطين وأقدم همأ " فاتن " باعتبارها  .والتنمية

وعلى  ،إلى بيان الدور االقتصادي الكبير الذي تلعبه المؤسسة على مستوى المستفيدين وأسرهم
ة التي نتاجيّ ة وغير اإلنتاجيّ جتماعي للقروض اإلإضافة إلى أثر الدور اال ،مستوى المجتمع المحلي

 تقدمها المؤسسة.
هدفت إلى  ثحي ،( واقع الشباب وسوق العمل الليبي2018) "نيتنتوش وآخر "سة أظهرت درا -2

وذلك ألهمية هذا  ،ومسببات البطالة ،معالجة العوامل المؤثرة على واقع الشباب في سوق العمل
لذا كانت خالصتها بعدة  ،الموضوع للشباب الباحثين عن عمل ممن يشكلون مستقبل البالد

 ،واقع سوق العمل عناع القرار والشباب لوضع تصور أكبر الباحثين وصنّ  همها إفادةأ  .استنتاجات
 وضاع االقتصادية.واأل ،مثل مخرجات التعليم ،والعوامل التي ترتبط به

( المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في 2010) ، حسين"األسرج"بّينت دراسة  -3
وخلق  ،لصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيلوهدفت إلى دراسة المشروعات ا. الدول العربية

 ،وأهميتها بالنسبة لتلك الدول ،ف على مفهومهاالعمل في الدول العربية من خالل التعرّ  فرص
وخلق  ،وتعظيم دوره في التشغيله، وتفعيل ،وخلصت بعدد من السياسات لتنمية هذا القطاع الهام

 فرص العمل في الدول العربية.
( بعنوان: بطالة الخريجين ودور المشاريع الصغيرة في 2012) "روطي و صيدمالنم"جاءت دراسة  -4

ة الدور الذي يمكن أن تلعبه وهدفت هذه الدراسة كذلك إلى تسليط الضوء على أهميّ  ،عالجها
وتقليل نسبة البطالة بين الخريجين  ،المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية

من األيدي  من خالل قدرتها الكبيرة على إيجاد فرص عمل لعدد كبير ،ينيةفي األراضي الفلسط
سهم في رفع المستوى المعيشي الذي يُ  األمر ،وألصحاب هذه المشاريع ،وخلق مداخيل لهم ،العاملة
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لى أن المشاريع الصناعية والتجارية إلت هذه الدراسة لذا توّص  المجتمع، لفئات كثيرة من أفراد
 بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة أكثر من غيرها من المشروعات. الداخلية تسهم

لة ( إلى تسليط الضوء على دور المشاريع الصغيرة المموّ 2017) " و عدوسهللاالعبد"هدفت دراسة  -5
م المشاريع الصغيرة في اسهإمن خالل  ،من الفقر والبطالة الحدّ  يمن صندوق التنمية والتشغيل ف

هذه القروض. فيما  والدخل للمستفيدين من ،ها في تحسين الوضع المعيشيوبيان أثر  ،تحقيق ذلك
وكذلك استحداث برامج  ،وزيادة قيمة القروض بشكل عام ،التوسع بالمشاريع الصغيرة في خلصت

شعار إعن طريق  ،( سنة 30 – 20)  :قراضية خاصة من شأنها استقطاب فئة الشباب منإ
جراء المزيد من الدراسات إو  ،ة بهمجيعهم للبداية بمشاريع خاّص وأقساط مربحة لتش ،مرابحة تفضيلية

 المناطق الريفية للوقوف على واقع هذه المشاريع عن كتب.في والبحوث الميدانية خصوصًا 
 ،( إلى التعريف بمفهوم المشروعات الصغيرة في ليبيا2019) "نيالشويرف وآخر "هدفت دراسة  -6

سعى كذلك إلى دراسة واقع البطالة وحجمها داخل االقتصاد وت ،خرى ومقارنتها ببعض التجارب األُ 
فيما كشفت أهم النتائج أن المشروعات  .منها بيان أثر المشروعات الصغيرة في الحدّ  م  ثَ ومن  ،الليبي

من  كبيرةً  اوتضم أعدادً  ،ية هي النمط الغالب على المشروعات الصغيرة في ليبياالصغيرة الفردّ 
األجنبية مما يجعل منها حالً لمواجهة مشكلة البطالة داخل االقتصاد  مالوطنية أالقوى العاملة سواًء 

 .الليبي
هدفت إلى تحليل المشاكل والتحديات التي تواجه أصحاب  ،(2019) ، حيدر"الجنابي"دراسة  -7

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق من حيث الحصول على التمويل الالزم للنهوض بواقع 
وحوافز سواء  ،عدم وجود أطر قانونية :أهمها. و صت إلى إبراز النتائجحيث خلُ  ،ريعهذه المشا

 تمويلية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أم ضريبية
 ،ف عن معدالت البطالة في فلسطينهدفت الدراسة إلى التعرّ  ،(2017) "خلود ،زنديق"في دراسة  -8

ومحافظة  ،يرة والمتوسطة في فلسطين بشكل عاموواقع المشروعات الصغ ،واآلثار الناجمة عنها
وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه  ،وبيان أهم العوامل المؤثرة عليها ،طولكرم بشكل خاص

 ،على زيادة مستوى الدعم الحكومي التركيزإلى صت الدراسة وخلُ  ،المشروعات في محافظة طولكرم
الالزمة  اإلعانات والتسهيالت واالستشارات من خالل تقديم ،والجهات الممولة للمشروعات
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لضمان استمرارية تلك  ؛ةأو أزمات ماليّ  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند حدوث خسائر
وكذلك الوصول للمأمول في ضوء  ،ومعرفة واقعها الحقيقي ،المشروعات في ضوء التجارب الدولية

وإنهاء اعتماده على  ،واصلة نموهوم ،التي تهدف إلى إصالح االقتصاد السعودي 2030رؤية 
لت إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعيق هذه وتوّص  ،للدخل اأساسي   االنفط مصدرً 

إذ ال تتعدى نسبة تمويل  ،منها الحصول على التمويل .المشروعات من تحقيق أهداف الرؤية
لة مقارنًة بالمعدالت وهي نسبة ضئي ،% من إجمالي التمويل في المملكة5 :المنشآت الصغيرة

الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي  م المشروعاتاسهإانخفاض  :ة. والنتيجة هيالعالميّ 
حيث تستهدف رؤية  ،% من الوظائف بالمملكة السعودية53 :% و20: إذ ال تتجاوز ،اإلجمالي

 م.2030% بحلول عام 35 :رفع هذه النسبة إلى 2030
المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة السعودية  ،(2020) "علي ر،منصو "ناقشت دراسة  -9

حيث هدفت إلى تحليل أهم المعوقات والتحديات  ،م2030بين الواقع والمأمول في ضوء رؤية 
 ،التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة السعودية في ضوء التجارب الدولية

من الصعوبات التي تعيق هذه المشروعات من تحقيق أهداف  صت الدراسة إلى أن هناك العديدوخلُ 
 منها قلة الحصول على التمويل الالزم لمثل هذه المشروعات. .الرؤية

 التعقيب عن الدراسات السابقة:

 ي:اآلتتبّين  ،التي لها صلة بموضوع البحث ،من خالل عرض الدراسات والبحوث السابقة

وكان تركيزها على دور مثل هذه المشروعات  ،ولها الباحثون تنّوعتنالحظ أن الدراسات السابقة التي تنا -
إضافة إلى أن بعض  ،والتقليل من نسبة البطالة في المجتمعات بشكٍل عام ،في خلق فرص العمل

 أسباب المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات. لىهتّمت بالتعّرف عا الدراسات 
وعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل لشريحة موضوع دور المشر  ل هذا البحثيتناو  -

وتقليل  ،م في انخراط هذه الشريحة بسوق العملاسهم اإلثومن  ،الخريجين من مؤسسات التعليم العالي
 فيه.نسبة البطالة 
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 شكلة البحث:م .3

مة الدول المتقدّ  ُتعُد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى مشروعات التنمية التي تتبناها وتدعمها الكثير من
تبعتها اوالنامية لما لها من دوٍر في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع بالعصر الحالي. كما تعتبر من الطرق التي 

(. 304: 2019 ،)الشويرف وآخرون  .ألجل التخفيف من حدة البطالة والقضاء عليها ؛الدولة الليبية فيما سبق
 .هتمت بهاا األخيرة في األنشطة االقتصادية للعديد من الدول التي خالل العقود  اواضحً  امً اسهإسهمت ألذا 

(. وبالتالي فإن لكل قطاع خاص في أي 18: 2017 ،)عنبة .خاصًة فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل دائمة
. وقد رالتي بال شك تختلف عن مشكالت قطاع خاص آخر في بلد آخ ،مجتمع مشكالتُه الوظيفية الخاصة به

مثل الظروف البيئية السائدة في المجتمع المحيط بالقطاع الخاص.  ،تالف إلى بعض األسبابيعود هذا االخ
 .فعلى سبيل المثال: نجد أن القطاع الخاص الليبي يعاني من ضعف قدرته على استقطاب جميع طالبي العمل

هؤالء المتقدمين لطلب وال توجد حالَيًا في  ،إما بسبب طبيعة المهارات والخبرات التي تطُلُبها تلك الوظائف
أو من  ،عن قبول الخدمة ببعض الوظائف؛ ألسباب اجتماعية مثالً المتقدمين بسبب عزوف بعض  وإما ،العمل

التي من خاللها  ،حيث النظر إلى الجوانب اإليجابية األخرى المتمثلة في الحوافز المادية والمعنوية المختلفة
هناك عزوفًا فعلّيًا من قبل الخريجين لمؤسسات التعليم  كانخالل ذلك  تكون دافعًا قوّيًا للرغبة في العمل. ومن

وكذلك المعلومات  ة،العالي للعمل بهذه المشروعات من خالل بيان المعلومات المستوفاة من استمارة االستبان
وعات هم عن واقع إتاحة فرص العمل من تلك المشر ثالتي تّم الحصول عليها من خالل مقابلة المسؤولين وحدي

وقد تمت مالحظة أّن هناك تقصير واضح وقّلة  احكمها. هذوما في  ،لشريحة خّريجي مؤسسات التعليم العالي
رغبة من جانب المسؤولين بتلك المشروعات في عزمهم باستقطاب العاملين من ذوي المؤهالت الجامعّية وما 

تي بدورها تبّث فيهم روح الحماس بالعمل، في حكمها، ومن َثّم البحث عن األسلوب أو الحوافز التشجيعّية ال
الباحث هذا األمر إلى قلة اهتمام  ي ويعز  وسيلًة للدفع بهم، وكذلك التعريف بمكانتهم وأهميتهم بالمجتمع.

وما يعادلها  ،ةالمسؤولين بتلك المشروعات في تبني سياسات ناجحة لجلب العاملين من ذوي المؤهالت الجامعيّ 
 ،وما لذلك من دوٍر واضح في دفعهم ،ة بشكٍل  يناسبهمية والمعنويّ ة المادّ ز التشجيعيّ من خالل منحهم الحواف

إضافة إلى تدني مستوى الرغبة في  ،وحرصهم على العمل حتى يتسنى لهم معرفة األشخاص المتمّيزين لديهم
 ،تيارهمة في اخوالموضوعيّ  ،تشغيل هذه الشريحة حسب تخّصصاتهم من خالل اتباع األساليب العلمية

 واالهتمام بهم. ،وتوظيفهم
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 ويشتق من هذه المشكلة التساؤل التالي:

عمل لخريجي مؤسسات ال فرص توفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيواهتمامهم ب المسؤولين ماسهإما مدى 
 التعليم العالي؟

 فرضية البحث: .4

المتوسطة في توفير فرص العمل ليست هناك أي إسهام أو اهتمام من المسؤولين بالمشروعات الصغيرة و 
 لخّريجي مؤسسات التعليم العالي.

 أهداف البحث: .5
 تكمن أهداف البحث في اآلتي:

تعليم فرص عمل لخريجي مؤسسات ال توفير في ودورهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بيان مدى فاعلّية  -1
 .اوما يعادله العالي

سطة على مساعدة شريحة الخّريجين من مؤسسات حّث المسؤولين بإدارات المشروعات الصغيرة والمتو  -2
التعليم العالي وما يعادلها، بالعمل على توفير فرص العمل لديهم، وتمكينهم بشكٍل مبني على األسس 

 .والمفاهيم المتبعة
دعم خريجي الجامعات والمعاهد العليا للحصول على فرص عمل بالمشروعات الصغيرة  عن تقديم توصيات -3

     .     والمتوسطة
 أهمية البحث: .6

لصغيرة والمتوسطة مكانٌة هامة في هياكل اقتصاديات غالبية دول العالم. ولعل خصائص هذه ا إن للمؤسسات
 ،المؤسسات هي التي منحتها تلك المكانة. كما أن وجود مجموعات أو أعداد كبيرة من المؤسسات الصغيرة

سيعمل ال محالة على  ،كبيرة من العمال اً ل أعدادوتشغّ  ،تعمل في إطار ظروف تنافسية ،متقاربة في الحجم
( أن 271: 2019 ،(. وأضاف )عيسى و العربي218: 2015 ،)أبو شنب .تحقيق العدالة في توزيع الدخل

 ،% من عدد المشروعات االقتصادية الموجودة بالعالم90 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة تجاوزت
% 70 :جمالي قوة العمل وتوّفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحوإ % من60% و 50 :وتشغل ما بين

 وروبي.من فرص العمل في دول االتحاد األ
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 هذا وتكمن أهمية البحث من خالل اآلتي:
تناول هذا البحث موضوعًا مهّمًا، وهو التعّرف على إمكانية توفير فرص العمل لخّريجي مؤسسات التعليم  .1

شروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجتمع، حيُث باإلمكان االستفادة من نتائجه العالي، وما ُيعادلها بالم
 وتوصياته في تقديم الحلول الممكنة.

التعّرف على المشاكل التي تواجه خّريجي مؤسسات التعليم العالي عند رغبتهم في البحث عن فرص عمل  .2
المشاكل، مّما يكوُن لها األثر اإليجابي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم محاولة إيجاد الحلول لهذه 

 على األسرة والمجتمع أجمع.
وتحقيق األهداف  ،ن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها قدرة على اإلسهام الفّعال في عملية التنميةإ .3

 والتشجيع على اإلبداع ،ومكافحة الفقر والبطالة ،التي من بينها توفير فرص العمل جتماعيةاالقتصادية واال
 وتنمية وتطوير الموارد البشرية. ،إضافة إلى استغالل الموارد المحلية المتاحة ر،واالبتكا

إلقامة مشروع  تهمتبرز أهمية هذا البحث في توضيح وبيان دور الجامعات في تسهيل الخريجين ومساعد  .4
 صغير أو متوسط الحجم من أجل توفير فرص العمل.

 حدود البحث: .7
 الحدود المكانية: -

الواقعة  والتجارية( اإلنتاجية والخدمية)ذا البحث على بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ُطبق ه
 .ليبيا –داخل نطاق مدينة مصراتة 

 الحدود الزمانية: -
 .2021تم تطبيق هذا البحث في سنة 

فقد تم تقسيم البحث  ،وفي سبيل دراسة الموضوع بشكٍل جيد وسعيًا لإلجابة على اإلشكالية المطروحة
 ي:وفق اآلتإلى ثالثة محاور رئيسة 

 (.ةهمياأل المفهوم، الخصائص،الصغيرة والمتوسطة من حيث ) تاألول: المنشآ لمحورا
 مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أواًل:

هناك العديد من التعاريف للمؤسسات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم االعتماد عليها في تحديد مفهوم 
 -:نشآت التي تميزها عن المنشآت الكبيرة من حيث عدة  نقاط مثلتلك الم
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 ة المشروع بين عدد محدود من األفراد.تمركز ملكيّ  -1
 ونصيبه من السوق الذي ينافس فيه صغيرًا نسبيًا. ،أن يكون إنتاجه محلياً  -2
ة )حدة و محليّ على الموارد ال كما يعتمد إلى حٍد كبير ،احتياجاته من خدمات البنية األساسية متواضعة -3

 (.03 ،الزهرة
 توفير رأس المال بوساطة فرد أو مجموعة من المالك. -4
 ،)رشوان .أو الخدمات التي ينتمي إليها ،بالنسبة إلى قطاع الصناعات اأو متوسطً  احجم المشروع صغيرً  -5

2019 :100.) 
وغالبًا ما يرتبط ذلك  ،أما في الدول النامية فهناك اختالفات واضحة في تعريف المشروع الصغير والمتوسط

ُيَعُد  مثالً  ففي األردن ،طبيعة النظام االقتصادي السائد فضاًل عن مستوى النمو االقتصادي في البلدب
إذا  بينما ُتَعُد المنشآت متوسطة الحجم ،المشروع صغيرًا عندما ال يتجاوز عدد العاملين فيه أربعة أشخاص

بأنها تلك  ى د القانون المشروعات الصغر أما في سوريا فقد حدّ  مال،ع 9 -5بين  بها ما عاملينال كان عدد
في حين المشروعات المتوسطة هي تلك التي يتراوح عدد العاملين  ،التي يعمل بها تسعة أشخاص أو أقل

عّرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي ليبيا تُ  (.117: 2006،عاماًل )حرب 30 – 10بين  ما فيها
 .الخاص بإنشاء صندوق التشغيل 2006( لسنة 109الشعبية العامة سابقًا( رقم )بموجب قرار )اللجنة 

وهي مشروعات تتمّيز  ،أنها: " مجموعة المشروعات اإلنتاجية والخدمية التي يمتلكها القطاع الخاصب
يزيد عدد  وال ،ا في استيعاب المشّغلين الشبابمهم   اوتلعب دورً  ،وعدم استخدامها للتقنيات المعقدة ،ببساطتها

مليون دينار  2.5ال يزيد رأس المال التأسيسي عن كما  ،عنصراً  25العاملين في المشروعات الصغيرة عن 
وال يزيد رأس  ،عنصراً  50أما المشروعات المتوسطة فال يزيد عدد العاملين فيها عن  ،أقصى اليبي حدً 

(. وبالرغم من تعّدد 232: 2019،خرون )خلف هللا وآ.أقصى امليون دينار ليبي حدً  5المال التأسيسي عن 
أنها تجتمع على أّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشروعات يعمُل بها عدد محدود  هذه التعاريف إال

ويتُم إنشاؤها  ،أو مشروعاٍت عائلية ذات حجم صغير ،وتكون عادًة في شكل منشآٍت فردية ،من العّمال
وترتبط بالهدف الذي ُأنشئت من أجِله)سراج و  ،ع الذي تعمُل بهوتختلُف تبعًا للقطا ،برأس مال محدود

 (.08 – 07: 2020،داود
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 انيًا: خصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ث

وُتسهُم بشكٍل فّعال في خدمة مخّططي  ،ا في خدمة التنميةمن الواضح أن هذه المشروعات تلعُب دورًا رئيسً 
 ،وخدمة البيئة المحيطة بها ،تستوِعُبُه من أعداٍد كبيرٍة من القوى البشريةالقوى العاملة على المستوى القومي بما 

 ي:اآلتمن أهم خصائُصها إن  ثُ حي ،وتنميُتها

أو استخدام  ،فهي بعيدة غالباً عن القروض الخارجية ،ال تحتاج الستثمارات كبيرة أو رؤوس أموال ضخمة -1
 المستثمرين والتعاونّيات.وتدُخل دائمًا في حدود قدرات صغار  ،النقد األجنبي

فهي َتُحّد من ُمشِكلة البطالة بما تستوعُبُه من أعداٍد  ،وُتتيح فرص عمل كثيرة وغير مكلفة ،مكّثفة للعمالة -2
 (.154: 2018 ،)خيون و عيسى. وُتسهُم في تحقيق االستقرار واألمن االجتماعيين ،أكَبُر من العمالة

تقل  م  ثَ ومن  ،تعتمد غالبية المشروعات على الخامات المحليةحيُث  ،االعتماد على الخامات المحّلية -3
 وما لذلك من أثٍر على الميزان التجاري. ،لى االستيرادإ الحاجة

إمداد المشروعات الكبيرة بالعمالة  م  ثَ ومن  ،تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراكز لتدريب العمالة -4
 (.148: 2016 ،)العمري و البرازي  .الماهرة

ماكن التي تمتلك بحيُث تتواجد في األ ،ن هذه المشروعات تتوّفر لديها القدرة على االنتشار الجغرافيإ -5
ويعتمد في تسويق  ،فالمشروع يقّدم خدماته في المكان الذي يجد فيه طلبًا على منتجاته ،فيها ميزة نسبية

 منتجاته على االتصاالت الشخصّية مع العمالء.
 ،وال يحتاج إلى مستويات إدارية متعّددة ا،ومحدودً  االمشروعات عادةً ما يكون بسيطً  الهيكل التنظيمي لهذه -6

أو شركات أشخاص مملوكة  ،ألن هذه المشروعات غالبًا ما تكون منشآٍت فردية مملوكة لشخٍص واحدٍ 
 (.10 – 09: 2020 ،)سراج و داود.للعاملين بها

 .المجتمعفي ًا: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثثال

وُتشّكل  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافدًا مهّمًا من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية ُتعدّ 
ر المشروعات (. كما توفّ 81 :2018 ،جمعة و علي.)نتاجيةدارية والفنية واإلمجااًل واسعًا لتطوير المهارات اإل

احتياجات المواطن من منتجات وسلع  وتعمل على سدّ  ،الصغيرة والمتوسطة الكثير من السلع منخفضة الثمن
فهي تنتشر في مجاالت عديدة كالتجارة والصناعة والخدمات  قد تكون غير موجودة في األسواق المحيطة بهم.

 (. كما تخلق فرص عمل لكثير113: 2016 ،)زكري و بن عيسى .وغيرها من القطاعات االقتصادية األخرى 
بداع واالبتكارات المختلفة ويكثر اإل على تقليل الضغوط على الوظائف الحكومية.من الشباب والنساء وتعمل 

تغل جهود سالتي ت ر،حيث يفتح الكثير من مجاالت االستثما ،في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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على الخامات واألكثُر اعتماداً  ،(. وتعّد األكثر عدداً 2021 ،)أسماء ظ .الشباب وخبراتهم في العمل بشكٍل ملحو 
(. كما تدعم بناء القدرات 80: 2020 ،)الشريف .واستخدامًا للتقنية المتوّفرة محّليًا أيضاً  ،والكفاءات المحّلية
نتاجية على مستويات االقتصاد كافة. وتسهم في إرساء فهي تساعد على استيعاب الموارد اإل ،اإلنتاجية الشاملة

ز تنتشر في حيّ  ماتترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. ك ،رونةأنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والم
إضافًة إلى تقليص الفجوات  هما،وتدعم تطور روح المبادرة ومهاراتها ونمو  ،جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة

تشار وان ،(. وتسهم في التخفيف من األوبئة االجتماعية14: 2020 ،)منصور.التنموية بين الحواضر واألرياف
(. ويعتمد نجاح أي مشروع أو مؤسسة على مدى القدرة على تلبية حاجات 87 :2018 ،)جمعة و علي.الجريمة
(. 115: 2015 ،)عطية و أحمد.كما يعتبر المستهلك أساسًا يجب العمل على إرضائه وتلبية حاجاته ،السوق 

من إنجازات في مجال تحسين أوضاع  إن ما حققته المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعديد من البلدان النامية
رتقى بها إلى مرتبة او  ،جعل منها عنصرًا هامًا من عناصر التنميةتها اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومعالج

 .(704: 2018 ،)التائب.متقدمة ضمن أولويات معظم الدول النامية

 المجتمع.في اني: دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ثالمحور ال

قاصرة بالمحافظة على التراث الثقافي ونقله من حين  ،لم تُعد مؤسسات التعليم العالي في العصر الحديث
وتسهم في إيجاد حلول  ،بل أصبحت في خدمة مجتمعاتها تبحث عن الحقائق وتواجه المتغيرات المستمرة ،آلخر

 (.135 :2018 ،)الغامدي.ر البشرية المؤهلةسوق العمل الحكومي واألهلي بالكواد وتمدّ  ،لمشكالت المجتمع

إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصاديات السوق هي محرك التنمية االقتصادية. ونظراً لملكيتها 
فضالً عن قدرتها على االستجابة للتحّديات  ،ومرونتها وقدرتها على التكّيف ،الخاصة وروح المبادرة الخاصة بها

وتوليد فرص العمل بطريقة  ،تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في تحقيق نمو مستدام ،غّيرةوالبيئات المت
 (.09 :2019 ،ابين)الج.مهمة

م في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها اسهوال شك أن لتلك المشروعات أهميٌة بالغة في دعم االقتصاد واإل
ويكون االستثمار  ،خاصًة عندما تعاني الدولة من ُشح الموارد الطبيعية ،االقتصادية واالجتماعية والبشرية

وكوريا وغيرها  ،وتايوان ،وأكبر مثال على ذلك ما تحقق في اليابان ،قةالمتاح بالعنصر البشري والطاقات الخال
زمن قياسي. فقد في  وثورة حضارية يشهُد لها التاريخ ،من الدول التي استطاعت أن تحّقق نمّوًا اقتصادّيًا كبيراً 

( 10.098.185) %( على المشاريع التي بلغ عدُدها98.2) اعتمَد االقتصاد التايواني على سبيل المثال وبنسبة
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%( في 77) :منهم ،( عامالً 9.382.540) :َشَغلت هذه المشاريع ، حيثُ 2001مشُروعًا حتى نهاية عام 
 (.118: 2006 ،)حرب مشاريع صغيرة ومتوسطة

 ثالث: تحليل البيانات وعرض النتائج والتوصيات.المحور ال

تم توزيع االستبانة  .وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها ،وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،بعد بناء أداة الدراسة
تأتي  ،والتحقق من عدم وجود أخطاء بها ،وتفريغها ،وبعد االنتهاء من تجميع البيانات ،علي عينة الدراسة

وتقدير  ،الستخالص النتائج منها تمهيداً  تحليل البيانات إحصائياً  ىحليل البيانات حيث يحتاج الباحث إلمرحلة ت
 إمكانية تعميمها.

واإلحصاء  ،اعتمدت هذه الدراسة على اإلحصاء الوصفي في تحليل البياناتاألساليب اإلحصائية المستخدمة: 
هيزها للتحليل اإلحصائي باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم حيث تم تفريغ بيانات االستمارات وتج ،االستنتاجي

 -وتم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: ،(SPSSاالجتماعية )

 .معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة 
 والرسومات البيانية. ،واالنحراف المعياري  ،المتوسط الحسابي :اإلحصاء الوصفي وشملت 
  اختبارT ة اتجاه المبحوثين.لعينة واحدة لمعرف 

 :(البيانات الشخصيةتحليل القسم األول من االستبانة )

 ،المؤهل العلميو  ر،العمو  ،ن هذا القسم تحليل البيانات األولية الخاصة بالمشاركين المتمثلة في الجنستضمّ 
 ي:تكانت نتائج التحليل على النحو اآلالدراسة حيث  عينة لخصائص عرض يلي فيماوالخبرة. و 

حيث نالحظ أن جميع عينة الدراسة من  ،( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 1 )ن الجدول يبيّ  نس:الج
، والسبب في ذلك يكمن في أن العنصر النسائي وجد العنصر النسائي ضمن عينة الدراسة يبينما ال  ،الذكور

 دْين تمّثلت فيهم عينة البحث.لم يكن يشغل الوظائف القيادية العليا، وهي المدير للمشروع، ونائبه اللّ 
 .الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (1جدول )

 النسبة العدد الجنس
 %100 24 ذكور

 % 0 0 ناثإ
 %100 24 المجموع
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% 37.5 :نسبة كانت ىحيث نالحظ أن أعل ر،( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العم2الجدول )ن يبيّ : رالعم

% بينما تساوت 29.2 :( حيث بلغت  نسبتها50-40) :( ثم تليها الفئة الثالثة40-30) :هي للفئة الثانية
 .%16.7 :وبلغت نسبتهم ،والثانية ىالنسبة عند الفئة األول

 .الفئات العمرية( توزيع أفراد العينة حسب  2) جدول

 ىعلأ حيث نالحظ أن  ،المؤهل العلميالدراسة حسب  أفراد عينة( توزيع  3ن الجدول ) يبيّ المؤهل العلمي: 
 :وبنسبة (دبلوم عالي) المؤهل العلميثم تليها  ،(دبلوم متوسط) للمؤهل العلمي% وهي 62.5 :نسبة بلغت

بينما ال يوجد  ،%8.3 :عدادي والجامعي( وبلغت نسبتهمإلد المؤهل العلمي )اكما تساوت النسبة عن ،16.7%
 ضمن عينة المؤهل العلمي للدراسات العليا.

 .المؤهل العلمي( توزيع أفراد العينة حسب  3)  جدول

 

 النسبة العدد الفئات العمرية
 %16.7 4 30أقل من 

30 -40 9 37.5% 
40-50 7 29.2% 

 %16.7 4 سنة 50كثر من أ
 %100 24 المجموع

 النسبة العدد المؤهل العلمي
 %8.3 2 عداديإ

 %4.2 1 ثانوي 
 %62.5 15 دبلوم متوسط
 %16.7 4 دبلوم عالي

 %8.3 2 جامعي
 %0 0 دراسات عليا

 %100 24 المجموع
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نسبة  ىحيث نالحظ أن أعل ،سنوات الخبرةالدراسة حسب  أفراد عينة( توزيع 4ن الجدول )يبيّ سنوات الخبرة: 
للفئة  وهي% ( 4.2) :بينما كانت أقل نسبة بلغت ،سنوات( 5قل من )أ ى%( هي للفئة األول45.8) :كانت

 .(ةسن 15ن األخيرة )أكثر م
 .سنوات الخبرة( توزيع أفراد العينة حسب  4)جدول 

 ليل القسم الثاني من االستبانة:تح

 ىوافق أو ال يوافق المشاركين علفة إلى أي مدى يتم صياغتها لمعر  ة( عبار  11هذا القسم على ) ي يحتو 
حيث احتوت  ،ودورها في توفير فرص العمل لخريجي مؤسسات التعليم العالي ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 عدد من الفقرات وفقًا لتدرج ليكرث الخماسي. ىعل االستبانة

الذي  ،الختبار الثبات ،"  "Cronbach's  Alpha  Test "ألفا كرونباخ"تم استخدام اختبار  :ثبـــات األداة
إلعطاء الشرعية الستمارة  ة؛ُيعد واحدًا من االختبارات اإلحصائية المهمة لتحليل البيانات الستمارة االستبان

ويتضح من الدراسة االستطالعية  ،االستمارة أو تبقى كما هي ّدلوعلى ضوء نتائج هذا االختبار ُتع ة،االستبان
وأن  ،على ثبات األداة  ( وهذا ربما دلّ 0.63) :أن معامل الثبات قد بلغ" كرونباخ اتبار "ألفاخعند تطبيق 

 (.0.60:)وهى أعلى من الحد األدنى المقبول لقبول الثبات البالغ ،االرتباط بين اإلجابات جيدة ومقبولة إحصائياً 

ت الصغيرة والمتوسطة في دور المشروعافقرة تقيس  (11) ىتضمن هذا الجزء عل اتجاهات المبحوثين:
تم  ،فقرات األداء عنراء المبحوثين آولمعرفة اتجاه . توفير فرص العمل لخريجي مؤسسات التعليم العالي

كما هو مبين في  ،والوزن النسبي ،واختبار معنوية الفقرات ،االنحراف المعياري  ،حساب الوسط الحسابي
  :تيالجدول اآل

 

 

 النسبة العدد سنوات الخبرة
 %45.8 11 سنوات 5أقل من 
5-10 8 33.3% 

10-15 4 16.7 % 
 %4.2 1 15أكثر من

 %100 24 المجموع
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 .النحراف المعياري واألهمية النسبية للفقرات والمحور العامالمتوسط الحسابي وا( 5جدول )

كل  عنالستجابات أفراد العينة ( قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 5يوضح جدول )
الخيارين "غير موافق" و "غير موافق بشدة" لمقياس  عنفراد العينة أآراء حيث تمركزت  ،فقرة من فقرات األداة 

وجميع هذه (  2.50ـ 1.54):عبارات بين المتوسـطات الحسابية لثمانيتراوحت حيث  ،ليكارث الخماسي

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 راختبا
T 

القيمة 
 االحتمالية

األهمية 
 النسبية

هناك دعم حكومي إلنشاء المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة التي تزاول أنشطة متنوعة

2.00 0.72 -6.78 0.00 0.40 

ات الصغيرة والمتوسطة باتباع تهتم المشروع
األساليب العلمية والموضوعية في اختيار العاملين 

 هم.بها وتعيين

1.63 0.77 -8.75 0.00 0.33 

تعمل المشروعات على تعيين العاملين حين وجود 
 .وعند الحاجة لهم ،وظائف شاغرة

2.17 1.40 -2.91 0.01 0.43 

نه التي تمك  مكانيات المادية الجيدة يمتلك المشروع اإل
 .من القيام بالعمل بالشكل المناسب

3.38 1.61 1.14 0.27 0.68 

يملك المشروع الموارد المالية الكافية إلدارة أنشطته 
 األهداف.وتسيير عملياته لتحقيق 

2.96 1.55 -0.13 0.90 0.59 

هناك إقبال واضح من الخريجين الجامعيين للعمل 
 .حسب تخصصاتهم بالوظائف المختلفة

1.79 0.83 -7.11 0.00 0.36 

هناك اهتمام ورغبة من قبل إدارة المشروع في تعيين 
 .خريجي الجامعات والمعاهد العليا بمختلف الوظائف

2.50 1.25 -1.96 0.06 0.50 

زين تمنح إدارة المشروع الحوافز المادية للمتمي  
 .بالعمل

1.63 0.82 -8.17 0.00 0.33 

 0.33 0.00 10.41- 0.65 1.63 .زينختلفة للعاملين المتمي  ة المتوجد الحوافز المعنوي  
يمتاز المشروع بوضع اقتصادي ومالي جيد يؤهله 

 .للمنافسة ومواكبة التطورات
2.79 1.35 -0.76 0.46 0.56 

ن من الجامعات والمعاهد العليا يشكلون والخريج
 .النسبة األكبر من العاملين

1.54 0.66 -10.86 0.00 0.31 

 0.44 0.00 7.80- 0.51 2.18 :وعالمجم
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 ـ 2.79):بينما العبارات الثالثة المتبقية تراوحت المتوسـطات الحسابية لها بين حصائية.إالعبارات ذات داللة 
 حصائية.إ نها غير ذات داللةأو فراد العينة تتمركز حول الخيار "محايد" أشارة الى أن آراء إوفي ذلك  ،(3.38

 ي:اآلت( 5يتضح من الجدول رقم )

حيث بلغ  ،ال يوجد دعم حكومي إلنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تزاول أنشطة متنوعة .1
مما يعني تجانس أفراد  ؛وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح ،(0.72) :( بانحراف معياري 2المتوسط )

%( 40(بنسبة موافقة ، والمتوسطة ،روعات الصغيرةمجتمع الدراسة في تقديرهم لدعم الحكومة للمش
 وهي نسبة ضعيفة.

 لعاملين بهااة في اختيار ة والموضوعيّ تباع األساليب العلميّ اال تهتم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب .2
%( وهي نسبة 33(:وبنسبة موافقة (0.77):( بانحراف معياري 1.63):حيث بلغ المتوسط هم،وتعيين

ي أنه ال يوجد اهتمام من قبل إدارة تلك المشروعات موضوع البحث في اختيار وهذا يعن ؛ضعيفة
موضوعي يتسم بالنزاهة والشفافية بعيدًا عن  من خالل إتباع أسلوب علميهم العاملين وتوظيف

ؤين المؤهلين لشغل الوظائف واألعمال و المجامالت والعالقات العاطفية في عملية اختيار العاملين الكف
 .المختلفة

أو  ،من خالل النظر لنتائج التحليل اإلحصائي نالحظ أن العاملين ال يتم توظيفهم عند الحاجة لذلك .3
في حرصًا من إدارته على األخذ بعين االعتبار عدة ظروف ربما تحدث  ،حينما تطّلب األمر ذلك

 ،عض المبحوثيندهم في أغلب األوقات مثلما أدلى به بو جو وقلة  ،كندرة العاملين الماهرين ،المستقبل
حيُث بلغ المتوسط  ،بل يترك األمر وال تسند له أية أهمية مّما يدّل على ضعف اإلدارة للمشروع

( وهي نسبة ضعيفة 0.43):( وكذلك نسبة موافقة بلغت1.40):وبانحراف معياري  (2.17):الحسابي
 أيضًا.

 ،الموافقة كانت إلى حٍد ما جيدةوأن نسبة  ،نالحظ عند هذه الفقرة أن المبحوثين كانوا مؤيدين للسؤال .4
مّما يشير ذلك  ،(1.61):بانحراف معياري بلغ ،(3.38):والمتوسط كذلك ،(0.68):حيث بلغت قيمتها

 إلى أن تلك المشروعات موضوع البحث تمتلك اإلمكانيات المادية المناسبة من حيث القيام بالعمل.
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وعات موضوع البحث ال تتمّتع بوفرة الموارد ومن خالل النظر إلى هذا السؤال نستنتج أن تلك المشر  .5
يّتضح ذلك من خالل قيمة المتوسط  ثُ حي ،افة األنشطة وتسيير أغلب األعمالالمالية الكافية إلدارة ك

 (.0.59):وكذلك نسبة موافقة شّكلت قيمة ،(1.55):وكذلك االنحراف المعياري وهو ،(2.96):وهي
أن عملية اإلقبال للعمل من قبل خّريجي مؤسسات التعليم العالي ق بهذا السؤال نستنتج كذلك بفيما يتعلّ  .6

وذلك من خالل النظر إلى قيم التحليل  ،تكاد تكون معدومة للغاية ،بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأن األهمية النسبية  ،(0.83):بانحراف معياري أيضاً  ،(1.79):ن المتوسط يساوي إحيُث  ،المختلفة

يمة ضعيفة. إضافًة إلى أن هناك بعض من الجوانب األخرى التي أدلى بها وهي ق ،(0.36):بلغت
من بينها نظرة المجتمع ألولئك الخريجين  ،وفي أغلب المشروعات قيد البحث ،بعض من المبحوثين

التي تتمحور في كون هذه األعمال ال تليُق بهم وغيُر ، أصحاب المؤهالت الجامعية وما في حكمها
مّما يعبرون عن تلك العروض بأنها خالٌف  ،تعون به من خبرات ومؤهالٍت عليامنسجمة مع ما يتم

 لطموحاتهم.
( أن هناك تقصير واضح من إدارة تلك 5قة بهذا السؤال كما هي بالجدول رقم )تشير النسب المتعلّ   .7

 ،ةالمشروعات المختلفة من حيُث اإلقبال والرغبة في توظيف شريحة الخريجين من المؤسسات الجامعي
مّما يسهم  ،وإعالء قيمة الذات والعمل والتعاون  ،وتشجيعهم لكسب الخبرات ،والدفع بهم ،وما ُيعادلها

 ذلك في تحقيق سمة التكافل االجتماعي.
نالحظ أن هذا األمر ال  ،ة للمتمّيزين في أعمالهمفيما يتعلق بعملية منح إدارة المشروع للحوافز الماديّ  .8

بلغت إذ وانحراف معياري  ،(1.63):ل مشاهدة نسب المتوسط الحسابيمن خال ،يوجد له أية أهمية
مّما يرّجح  ،( وهي قيمٌة متدنية0.33):إضافة إلى األهمية النسبية حيُث بلغت ،(0.82):قيمته كذلك

ة بمعّدل من بينها سياسة ربط الحوافز الماديّ  ،هذا األمر غياب سياسات العمل الناجحة لدى إدارة الجهة
 وغيرها من األساليب التشجيعية للعاملين. ،متحقق من الفرد العاملاألداء ال

نه ال يوجد أي اهتمام كذلك بهذا الجانب من خالل النظر إلى نسب فإ ،ةفيما يتعّلق بالحوافز المعنويّ  .9
وهذا يدّل على افتقار إدارة تلك المشروعات للسياسات الفّعالة  ،(5التحليل اإلحصائي بالجدول رقم )

 ة للعاملين.والدافع
من حيُث مدى تمّتع المشروع بالوضع أو المركز االقتصادي والمالي المناسب الذي يؤهله للمنافسة  .10

ما  اية نوعً نالحظ أن أوضاع المشروعات قيد البحث متدنّ  ،بالمستقبل ثومواكبة التطّورات التي ربما تحد
 ستوى الجيد من خالل النظر إلى النسب بجدول التحليل.وليست بالم
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الخريجين للجامعات  هم منفيما يتعلق بالتعرف على أّن النسبة األكبر من العاملين بالمشروعات  .11
مّما يدّل ذلك على  ،نستنتج أن نسبة الموافقة ضعيفة جدًا كما هو مبّين في نسب التحليل ،والمعاهد العليا

 ضعف عملية إقبالهم بالعمل في مثل هذه المشروعات.

%( 44):وبوزن نسبي ،(0.51) :( بانحراف معياري 2.18):الحسابي العام لألداة بلغوبشكل عام فان الوسط 
تحّقق فرضية الدراسة وذلك من خالل موافقة المبحوثين بأنه ال يوجد أي  وهذا يعني .من إجابات المبحوثين

التعليم اهتمام أو إسهام من المسؤولين بالمشروعات موضوع البحث في توفير فرص العمل لخّريجي مؤسسات 
 .العالي

ومن خالل ما تّم التطّرق له بالدراسات السابقة، نالحظ أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إسهاًما في توفير 
فرص العمل، واستيعاب األفراد العاملين، والبحث عن معالجة العوامل المؤثرة على واقع الشباب في سوق 

في الوصول للحلول الالزمة التي تكفل إتاحة الفرص لخّريجي العمل، ونجد بالمقابل أّن هذا البحث يسهم أيضًا 
 مؤسسات التعليم العالي بالعمل في مثل تلك المشروعات، ومنحهم المزايا التشجيعية المختلفة.

 منهجية البحث: .7
 الظاهرة قيد البحث، وقديصف ، فهو ستخدم هذا البحث المنهج الوصفي باعتباره األنسب لمثل هذه البحوثا
 راء البحث تحديدًا على عينة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة مصراتة أنموذجا.إج مّ ت

حيُث تمّثلت في شركة النجمة لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، وشركة بالدي الخير للصناعات الغذائية، وكذلك 
ركة الحداثة لالتصاالت لخدمات اإلنترنت، وش L netمجمعي مزايا ومصراته ستار للتسّوق، إضافة إلى شركة 

 وتقنية المعلومات.
بتلك  ونائبه( فقد أعتمد الباحث على عينة طبقية تتمثل في المسؤولين )المدير المختارة، أما فيما يخص العينة

( مشروعًا، والتي تمّثل في مجملها أيضًا المجتمع البحثي، حيُث تّم اختيار عدد: 12المشروعات البالغ عددها:)
روعين اثنين من الفئة الصغيرة، وذلك من خالل النظر إلى حجم العمالة الذي يتراوح عددهم ما (ــ02مشــــ)
( عاماًل إضافة إلى رأس المال للمشروع الذي يتراوح أيضًا في حدود المليون دينار ليبي، 15 – 10بين:)

( عاماًل، ورأس 30-25:)( مشاريع من الفئة المتوسطة، حيُث حجم العمالة بها يتراوح ما بين02وكذلك عدد:)
مال عامل يقّدر كذلك بثالثة ماليين دينار ليبي، ولكل مجال أو نوع نشاط على حده، وهي األنشطة التجارية، 
والصناعية، والخدمية بالمدينة، هذا وقد أجريت معهم مقابلة شخصية مبدئية، ومن َثم  تسليمهم استمارة االستبانة، 
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ة ذات العالقة بالموضوع، حيُث تّم اعتماد أسلوب المسح الشامل، وذلك بتوزيع الموّضحعلى األسئلة  واإلجابة
 %(.100( استمارة استبانة تمّثل العدد الكلي للمبحوثين، واستردت بالكامل، أي بنسبة:)24عدد)

 :النتائج والتوصيات .8

دة تعوُد بالنفع عليها في يحّقق فوائد عديفهو  ،إن االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة له آثاٌر إيجابية
وبالتالي  ،من بينها خلق فرص العمل المختلفة للخّريجين من مؤسسات التعليم العالي وما في حكمها ،المجتمع

والتدّرج في  ،م في إعالء قيمة الذاتاسهناهيك عن اال ،م في القضاء أو التخفيف من نسبة البطالةاسهاال
مكُن إيجازها في خاتمة هذا البحث على شكل نتائج معّززة بتوصياٍت وهذه األمور يُ  ،جتماعيةالمستويات اال
 تي:على النحو اآل

 النتائج أواًل:

وما لها من  ،فيما يتعلق ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حكومةاالهتمام من جانب ال قلة -1
ى درجة االعتماد على واالنتقال بهم إل ،أفراده تطويرفي دوٍر اقتصادي واجتماعي بالمجتمع يسهم 

 الذات بداًل من االعتماد على اآلخرين.
وذلك من حيُث اتباع األسلوب العلمي  ،ال يوجد اهتمام ُيذكر من جانب المشروعات قيد البحث -2

 تلك المشروعات. دىإلى غياب النزاهة بالعمل ل ؤديمّما ي ،والموضوعي في اختيار العاملين بالعمل
كون تلك  ،طبيعية واالجتماعية المتمثل في العادات والتقاليد بالمجتمعتأثير عامل البيئة ال حوضو  -3

 األعمال ال تليُق بمكانة الشباب من فئة الخّريجين بمؤّسسات التعليم العالي للعمل بتلك المشروعات.
 ،التقصير من جانب المشروعات موضوع البحث في منح الحوافز التشجيعّية بنوعيها )الماّدية والمعنوّية( -4

 ما لها من آثاٍر إيجابّية للعاملين المتمّيزين في أعمالهم.و 
لتزام من جانب المشروعات قيد البحث من خالل تشجيع خّريجي مؤسسات التعليم العالي ضعف اال -5

 ،من أجل كسب خبراتهم ومهاراتهم وتوضيحهم لفرص العمل المتمثلة في تلك الجهات ،بدفعهم للعمل
 مّما يؤكد مشكلة البحث وُيدعم فرضّيته. ،هم تجاه تلك المؤسساتوتكوين الفكرة اإليجابّية لدي

حيُث يعود ذلك إلى ضعف االهتمام ، تدّني الوضع االقتصادي والمالي للمشروعات موضوع البحث -6
والتي تؤهل تلك  ،ضمانًا لمواكبة التطّورات التي رّبما تحدث ،بدراسة الظروف البيئية المحيطة

 .صول إلى المستوى المطلوبالو و  ،المشروعات للمنافسة
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 التوصيات :ثانياً 

 ،له    والدراســــــــة الميدانية المصــــــــاحبة  ،وفقًا للنتائج التي أســــــــفر عنها البحث من خالل اإلطار النظري      
 :متمثلة في اآلتي تتبلور بعض التوصيات في نهاية هذا البحث المتواضع

م اسهعات الصغيرة والمتوسطة من أجل اإلبدعم برنامج المشرو  حكومةضرورة االهتمام من جانب ال -1
 .روالحّد من البطالة والفق ،وخلق فرص العمل ،في تطوير أفراد المجتمع

بنزاهة وشفافية،  ،ؤين للعملو اختيار العاملين الكف الموضوعي في عمليةتباع األسلوب ا العمل على -2
 اليومية بشكٍل منتظم. ضمانًا لحسن سير األعمالوالبعد عن المجامالت والعالقات العاطفية، 

العمل على إتاحة الفرصة للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشريحة خّريجي مؤسسات التعليم  -3
وما لهذا الشأن من أثٍر إيجابي لتنمية  ،من أجل كسب خبراتهم ومهاراتهم ،العالي بصورٍة خاصة

 .هاومن ثم نجاح تلك المؤسسات المختلفة وتطّور  ،أفكارهم
 المراجع: .9
المجلة  ،سامح كريم: دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر ،أبو شنب -

 .2015 ،(02العدد ) ،(12المجلد ) ،األردنية في الدراسات اإلسالمية
 .2021 ،لالتنمية، مقامحمد: المشروعات الصغيرة ودورها في  ،أسماء -
 ،عات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربيةحسين عبدالمطلب: المشرو  ،األسرج -

2010:                      . Online at 

muenchen.de/22300/paperNo.22300,posted26.Dpril-http://mpra.ub.uni 

" دراسة  ،محمد: دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيااى نجو  ،التائب -
الجزء  ،(01العدد ) ،(09المجلد) ،المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ،("2014 -1995تطبيقية )

 .2018 ،انيثال
 .2019 ،العراق ،جامعة كربالء ،طموحعباس: المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الواقع وال حيدر ،الجنابي -
سالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في التنمية خالد محمد: التمويل المصرفي اإل ،الشريف -

 اإلسالمية الحكومية، سورابايا، جامعة سونان أمبيل ،الوطنية " دراسة حالة مصرف الجمهورية ليبيا "
 .2020 ،إندونيسيا

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22300/paperNo.22300,posted26.Dpril


  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمرباإصدار خاص ، مجلة دراسات االقتصاد واألعمال

772 
 

مؤتمر  ،ن: المشروعات الصغيرة كآلية للحد من البطالة " التجربة الليبية "محمد عمر وآخرو  ،الشويرف -
 ،جامعة مصراتة ،دور ريادة األعمال في تطّور المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي

2019. 
خالد بن عبدهللا: دور المشروعات الصغيرة في استيعاب األيدي  ،محمد بن سعيد و البرازي  ،العمري  -

 .2016 ،المملكة السعودية ،(01العدد )، (36المجلد) ،المجلة العربية لإلدارة ،املة وتوطينهاالع
لولوه غرم هللا: فرص العمل المتاحة بالسوق المحلي لخريجات قسم تصميم األزياء والنسيج  ،الغامدي -

جامعة  ،(49عدد )ال ،(05المقال) ،مجلة بحوث التربية النوعية ،ومدى توافقها مع المخرجات األكاديمية
 .2018 ،المنصورة

أعمال مؤتمر  ،أحمد: بطالة الخريجين ودور المشاريع الصغيرة في عالجها ،خليل و صيدم ،النمروطي -
 .2012 ،فلسطين ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،الشباب والتنمية في فلسطين " مشكالت وحلول "

 .2018 ،لليبيالشباب وسوق العمل ا ،محمد وآخرون  ،تنتوش -
وسام: دور الشركة العراقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  ،عبدالرحمن عبيد و علي ،جمعة -

 ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية ،تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .2018 ،العراق ،جامعة األنبار ،(01العدد)، (26المجلد)

 ،نوري فطيمة: دور تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق نظم الحوكمة ،و الزهرةرايس  ،حدة -
 .2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، دراسة حالة الجزائر

بيان: دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية " التجربة السورية  ،حرب -
 .2006 ،جامعة دمشق ،(02)العدد ، (22)المجلد  ،لوم االقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للع ،"

الهادي وآخرون: دور حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في دعم المشروعات الصغيرة  ،خلف هللا -
 .2019 ، مؤتمر ريادة األعمال، جامعة مصراتة،والمتوسطة في ليبيا

دفع هللا: المشروعات الصغيرة للشباب ودورها في الحد من مشكلة عزالدين  ،وعيسىأحمد تامر  ،خيون  -
مجلة ال رك للفلسفة واللسانيات والعلوم  ،البطالة في العراق )دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الكوت(

 .2018 ،العراق ،جامعة واسط ،(31العدد ) ،(04المجلد )، جتماعيةاال
لمحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرار في : دور السجالت امحمد نعبد الرحم ،رشوان -

رة مؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغي ،وعات الريادية الصغيرة والمتوسطةالمشر 
 .2019 ،جامعة مصراتة ،والمتوسطة في االقتصاد الليبي
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ا " الطموح وسطة في ليبي: المشروعات الصغرى والمتفوزي رجب ،وبن عيسىمحمد أبو القاسم  ،زكري  -
 .2016 ،(01)العدد  ،(23)المجلد  ،مجلة الجامعي، والتحديات الداخلية "

 ،مستوى البطالة في محافظة طولكرم : دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقليلخلود رائد ،يقزند -
 .2017 ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ر،رسالة ماجستي

: دور معايير المحاسبة والمراجعة المصرية في دعم المشروعات منى محمد ،وداود ملمنععبد اأسماء  ،سراج -
المجلة العلمية  ،علمي الرابع لكلية التجارة بطنطاالمؤتمر ال ،توسطة وتشجيع ريادة األعمالالصغيرة والم

 .2020 ،مصر ،جامعة طنطا ،عدد خاص ،(40المجلد ) ،(08المقال ) ،التجارة والتمويل
والبطالة من الفقر  : دور المشاريع الصغيرة في الحدّ ساهر محمد ،و عدوس العبد هللايوسف  ،شادي -

 ،عمالالمجلة العالمية لالقتصاد واأل ،للمستفيدين من قروض صندوق التنمية والتشغيل في محافظة إربد
 .2017 ،(03العدد ) ،(03المجلد )

مجلة  ،ية وعالقته بجودة إنتاج المشروعات الصغيرةحنان سامي: وعي الشباب بموارده البشر  ،عبد العاطي -
 .2015 ،مصر ،جامعة حلوان ،(40العدد) ،بحوث التربية النوعية

البنك  ،المعالجات( -المعوقات  -)المفهوم  أسار فخري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،عبداللطيف -
 .2018 ،المركزي العراقي

مهارات إدارة المشروعات الصغيرة للمتقاعدين وعالقتها  آيات عبدالمنعم: ،نيبال فيصل و أحمد ،عطية -
 .2015 ،جامعة المنصورة ،(40العدد ) ،مجلة بحوث التربية النوعية ،بالرضا عن الحياة

مؤسسة األمير محمد بن  ،عمالهالة محمد: المشروعات الصغيرة للشباب ما بعد عصر ريادة األ ،عنبة -
المملكة السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية  ،لعربية للنشرجامعة الدول ا ،نسانيةفهد للتنمية اإل

 .2017 ،االدارية
غيرة والمتوسطة : حاضنات األعمال كآلية لدعم المؤسسات الصعائشة محمد العربي،و  لخضر محمد عيسى، -

قتصاد مؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في اال ،" تجربة الجزائر"
 .2019مصراتة،  ةالليبي، جامع

مجلس التخطيط  ،(2024-2014والمتوسطة المطّورة ) مشروع االستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة -
 .2013 ،دولة ليبيا ،الوطني

طينية لإلقراض والتنمية حالة المؤسسة الفلس ،التنموي لمؤسسات التمويل األصغر : أبعاد الدورإيهاب ،مقايله -
 ،العربي للتخطيط المعهد ،(02العدد ) ،(22المجلد ) ،لة التنمية والسياسات االقتصاديةمج، " " فاتن
2020. 
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علي بن ناجي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول  ،منصور -
 ،دارية والقانونيةاالقتصادية واإلمجلة العلوم  ،المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ،م2030في ضوء رؤية 

 .2020أغسطس  ،(09العدد ) ،(40)المجلد 

 


