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 مستخلص البحث

أثر المشروعات الصغرى و المتوسطة  في دعم  عنإلى الكشف  الدراسة دفت هذهه
، حيث تم اختبار عينة قصدية )عينة غير احتمالية( منتظمة لبعض  التنمية االقتصادية

استخدام المنهج الوصفي التحليلي  , وتم المشروعات الصغرى والمتوسطة في مدينة طبرق 
الفرضيات المتعلقة بمدى وجود عالقة بين أهمية  لتحقيق الهدف من الدراسة واختبار

ى مجموعة اعتمدنا علتم المشاريع الصغرى و المتوسطة و تحقيق التنمية والرفاهية حيث 
من االساليب االحصائية أهمها : المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري ومعامل 

 على مجتمع تي  ستوزعالبيانات و ال لجمع كوسيلة االختالف باستخدام صحيفة االستبيان
مؤسسي و أصحاب القرار و المدراء لبعض المشروعات الصغرى والمتوسطة  الدراسة وهم

 اإلحصائية االختبارات مجموعة من باستخدام البيانات في مدينة طبرق. حيث سيتم تحليل
 الدراسة،فرضيات  واختبار االحصائي التحليل خالل ومن. البيانات طبيعة تالئم التي
 النتائج.إلى  التوصل مسيت

كما برزت الحاجة الماسة إلى دراسة المشكالت التي تواجهها هذه الكوادر والتي تم وضعها 
 التالية.في الفرضية الرئيسية 

  هناك تأثير ذو داللة احصائية بين دور المشاريع الصغرى والمتوسطة في دعم التنمية
 ليبيا؟االقتصادية في 
يعتبر خالصة ما توصلنا إليه من خالل البحث والتحري عن موضوع  إن ما تناولناه سابقا

الدراسة لكنه ليس كافيا، إذ البد من إسقاطه على الواقع العملي بغية معرفة أثر المشروعات 

mailto:hatemtecnec@gmail.com
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فقد اخترنا مجموعة من اختبارات إلجراء  االقتصادية،التنمية  والمتوسطة فيالصغرى 
  .جهة نظر عينة الدراسة التي تم اختيارها مسحيةالدراسة الميدانية، وذلك من خالل و 

وقد استعملنا المقياس كأداة للدراسة، حيث قمنا بتصميمها وفق المقياس ليكرت الخماسي 
وقمنا بعد ذلك بإجراء اختبارات الصدق عليه لمعرفة مدى سالمتها وقدرتها على استقصاء 

 مدنانية وتحليلها وتفسيرها فإننا اعتومن أجل عرض النتائج الدراسة الميدا .الواقع المطلوب
 واالنحراف المعياري على مجموعة من االساليب االحصائية أهمها: المتوسط الحسابي 

والتي تحصلنا على نتائجها انطالقا من تفريغ ورقات االستبيان المسترجعة في برنامج 
 .SPSSالحزمة اإلحصائية       

Statistical Package for Social Sciences ]    [ كما تمت االستعانة ببعض ذات
 العالقة بموضوع البحث .  

الصغرى والمتوسطة بمدينة طبرق وقد  جميع المشروعاتيتمثل مجتمع الدراسة من  و
 والمدراء لبعضأخذت عينة عشوائية قصدية منتظمة من مؤسسي و أصحاب القرار 

استبانة  ( ورقة 06)  همعلي وزعت وقد طبرق،المشروعات الصغرى والمتوسطة في مدينة 
وهي نسبة  %78نسبته  للتحليل أي ما جميعها صالحة ( كان 25تم استعادة منها ) 

 ممتازة إذا ما أخذنا في عين االعتبار أن من عيوب االستبيان قلة الردود
 ادية التنمية االقتص -سوق العمل -المشاريع الصغرى و المتوسطة  المفتاحية:الكلمات 

 
Abstract : 

This study aimed to reveal the impact of small and medium projects 

in supporting economic development, as a systematic (non-

probability sample) was tested for some small and medium projects 

in the city of Tobruk. The descriptive analytical approach was used 

to achieve the objective of the study and to test the hypotheses 

related to the extent of the existence of a relationship between the 

importance of small and medium enterprises and the achievement 

of development and well-being. It will be distributed to the study 

community who are founders, decision makers and managers of 

some small and medium enterprises in the city of Tobruk. Where 

the data will be analyzed using a set of statistical tests that fit the 
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nature of the data. Through statistical analysis and testing the 

hypotheses of the study, the results will be reached. 

There was also an urgent need to study the problems faced by these 

cadres, which were developed in the following main hypothesis. 

• Is there a statistically significant effect between the role of 

small and medium enterprises in supporting economic 

development in Libya? 

We used the scale as a tool for the study, as we designed it according 

to the five-point Likert scale. We then conducted validity tests on it 

to determine its safety and its ability to investigate the required 

reality. In order to present, analyze and interpret the results of the 

field study, we relied on a set of statistical methods, the most 

important of which are: the arithmetic mean and the standard 

deviation, whose results were obtained from unpacking the 

questionnaire papers retrieved in the SPSS, [Statistical Package for 

Social Sciences] Relationship to the subject of the research. 

The study population is represented by all small and medium 

enterprises in the city of Tobruk, and a random, intentional, 

systematic sample was taken from the founders, decision-makers 

and managers of some small and medium enterprises in the city of 

Tobruk, and (60) questionnaire papers were distributed to them, 

from which (52) were all valid for analysis, i.e. The rate of 87%, 

which is an excellent percentage, if we take into account that one of 

the shortcomings of the questionnaire is the lack of responses 

Keywords: small and medium enterprises - labor market - economic 

development. 

 مةالمقد
 فنظرا للظروف االقتصادية التنمية في األساسية الركيزة والمتوسطة الصغرى  المؤسسات
 الوصول ومحاولة ،العولمة ظاهرة وتوسع الراهن، الدولي والوضع ،الحالية االقتصادية

 العالمية المنظمة وظهور االقتصادي التحرير سياسة وتطبيق التكامل االقتصادي إلى
 الصغرى  للمؤسسات البارز الدور ظهور على ساعدت ملالعوا هذه كل .للتجارة

 .للوطنواالقتصادية  والسياسية االجتماعية الحياة في ودور أهمية لها التي والمتوسطة
نسبة  تشكل حيثفهي تلعب دورا مهمًا في تحقيق التنمية االقتصادية في بلدان العالم، 



 

 Volume 92 العدد
 April 9299 إبريل

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   4 

 

 ا، وتساهم في استقطاب اعدادكبيرة من المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية فيه
ا عن انتشارها الواسع في المناطق السكانية بمختلف أشكاله كبيرة من االيدي العاملة، فضال

 ذلك.  وقرى وغيرمدن 
حيث ان للمشاريع الصغرى والمتوسطة دورا مهمًا في زيادة المهارات الفنية للعاملين ،  

ماراتهم لبيئة االقتصادية المحلية، فاستثالمستثمرين المبادرين متجذران في ا حيث تجد ان
وفعالياتهم وارباحهم مقيمة بصورة ثابتة، وهم يخلقون فرص عمل لعشرات اآلالف 
ويخرجون حرفيين ومهنيين جدد على الدوام، باإلضافة الى انه، بمقتضى الروابط 

قارب، األ االجتماعية التقليدية يعيلون أسرًا ممتدة تشمل الزوجة واالبناء، و العديد من
وكذلك فان المهنيين والحرفيين، بسبب انتمائهم الى الشرائح االجتماعية الشعبية، ربما 

 (5, ص 5608) سامح ، كانوا اكثر التصاقا بالقيم التقليدية.
فالمشروعات الصغرى والمتوسطة تساهم بدور إيجابي وكبير في توفير فرص العمل 

عتبر ت والخدمات، كماايضًا في توفير السلع كما تساهم  البطالة،والتقليل من معدالت 
وتعتبر  رى،الكبتحتاج إليها المشروعات  والخدمات التيالمصدر الرئيسي لتوفير السلع 

اهم القطاعات االقتصادية التي تساهم في التنمية  أحدالصغرى والمتوسطة  المشروعات
رى مشروعات الصغ، فضال عن هذا كله تعتبر الوالنائيةالمكانية للمناطق الريفية 

 التدريب.و واالستثمارات  والمتميزة وتبادل للخبرات حضانة لألفكار الرائدةوالمتوسطة 
 ( 5, ص 5608 )نورالدين،

الجهود االنمائية التي تمت من قبل العديد من الدول النامية إال أنها ما زالت  وبالرغم من
ط دخل في انخفاض متوس تعاني من بعض المشكالت االقتصادية المختلفة والتي تتمثل

الفرد، ومستوى المعيشة، وزيادة معدالت البطالة وزيادة مديونية، ومع تعقد هذه المشكالت 
وتفاقمها تزايد االحساس بضرورة االعتماد على الذات، وتعبئة الموارد المحلية وافساح 

 المجال للقطاع الخاص لدور أكبر في عمليات التنمية. 
ية االقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة هي المحور وأثبتت بعض تجارب التنم

األساسي في توسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة خاصة 
في العالم القروي والمناطق النائية فضال عن أنها تعمل على تحويل المناطق الريفية إلى 
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حقيق األقاليم المختلفة في الدولة وتمناطق صناعية والعمل على تخفيف عدم التوازن بين 
  التوزيع العادل للدخل القومي وثروات الدولة

وإن من منطلق االهتمام بالمشاريع الصغيرة وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في 
فالدول المتقدمة أدركت أهمية هده المشروعات لما لها من دور في تغذية  النامية،الدول 

بالمنتجات الوسيطة، أما الدول النامية فكان اهتمامها بهذا النوع من  المشروعات الكبرى 
المشروعات منطلقا من إجراءات اإلصالح االقتصادي، وتقليص دور الدولة في 
االستثمار، فقامت هده الدول بعدة مبادرات إلنشاء المشروعات الصغيرة عن طريق تمويلها 

 (. 5, ص5660, )قدومي حكومية.من مصادر 
 

 الدراسة لةمشك:   
خدمة  يفو المتوسطة  لصغرى ابالرغم من الدور الكبير والجوهري الذي تلعبه المشاريع 

، إال أنها الزالت  لمؤسسات حول العالممن ا %06والتي تتمثل في اكثر من  االقتصاد
 تواجه بعض الصعوبات و المعوقات التي تحد من تقدمها . 

حيث تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على وجهة نظر أصحاب المشاريع الصغرى 
ة بعض في محاولة لدراس واإلدارية والتنظيمية( )الماليةيتعلق بالمشاكل  والمتوسطة فيما

لتمويل ا والمتوسطة وتوفيران تساهم في زيادة دعم المشاريع الصغرى الحلول التي يمكن 
الالزم لها والعمل على تطويرها وزيادة انتشارها ألهميتها الجوهرية في التنمية االقتصادية 

 البطالة. والحد منوحل مشكلة الكساد 
 التالي:حيث تتمثل هذه الدراسة في االجابة عن السؤال الرئيسي   

لتساؤل ا وأنبثق عن االقتصادية؟التنمية  والمتوسطة فيلمشاريع الصغرى ما هو دور ا
 وهي:الرئيسي عدة أسئلة فرعية 

ما هو دور المشاريع الصغرى والمتوسطة في حصول االفراد على تمويل من  .0
 المؤسسات المالية؟

 مستفيدة؟التحسين مستوى معيشة األسر  والمتوسطة فيما هو دور المشاريع الصغرى  .5
تحسين مستوى الفرد الخاص باألنشطة  والمتوسطة فيو دور المشاريع الصغرى ما ه .3

 االقتصادية؟

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 البطالة؟الحد من  والمتوسطة فيما هو دور المشاريع الصغرى  .4
 

  الدراسة:أهداف  
 ليبيا فيوالمتوسطة الصغرى  المشروعات أوضاع البحث في تهدف هذا الدراسة إلى

 الصعوبات ومعرفة أهم للتعرف عليها صطبرق بشكل خا وفي مدينةبشكل عام 
 فرص توفير علىوالمتوسطة الصغرى  المشروعات قدرة ومدى تواجهها التي والمشكالت

تسعى الدراسة لتحقيقها  الرئيسية التي واألهداف ،فعالً  للواقع القائم مقاربتها خالل من عمل
 هي:

قتصادية وأهميتها اال التعرف على طبيعة المشروعات الصغرى والمتوسطة .0
 واالجتماعية 

 إمكانية ابراز أهمية تطبيق دعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة   .5
التعرف على بعض الصعوبات والمشاكل التي تعيق في نشاط وتطوير المشروعات  .3

 الصغرى والمتوسطة 
لتنمية ا تواجهها فيتحسين المشروعات الصغرى والمتوسطة وإيجاد المعوقات التي  .4

 واالجتماعية  االقتصادية
 المشروعات الصغرى والمتوسطة في محاربة الفقر  مساهمـة دعم .2

 
 الدراسة:موضوع  اختار أسباب  

 .والمتوسطة الصغيرة مشروع المؤسسات قطاع بدراسة اهتمام البحُاث .0
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الكتشاف دور الوعي وزيادة فهم محاولة .5
 .الدول اقتصاديات لتطور األساسية الركيزة هو االستثمار بأن التام االقتناع .3

 
  الدراسة:أهمية  

االقتصادية التي تهتم  المواضيع أحد في تبحث كونها من الدراسة هذه أهمية تتبلور
والمتوسطة و  الصغرى  به أغلب دول العالم وخاصة الدول المتقدمة وهو المشروعات

 االقتصادي الوطني الشأن تنمية في هذه المشروعات تؤديه الدور الذي التعرف على
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 والزراعة والخدمات وغيرها التجارة مجال في البشرية المتوافرة القدرات من انطالقاً  الليبي
 تكون  أن يمكن التي األفكار غنى ملحوظًا في يعكس والذي المتراكم التراث عن فضالً 
رى الصغ المشروعات المشروعات. حيث ترتكز أهمية هذه مثل إلنشاء انطالق قاعدة

 التالية:في النقاط  والمتوسطة
 ابراز دور المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا  .0
مساهمـة في حل بعض المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجه بعض من الدول  .5

 النامية 
  الفقرو انخفاض معدالت البطالة  علىتوفير فرص تشغيل األيدي العاملة التي تعمل  .3
  وخدماتإنتاج سلع  علىلصغرى قدرة المشروعات ا .4

  الدراسة:فرضيات   
 واك تأثير ذهن التالية:تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية 

 يبيا؟لداللة احصائية بين دور المشاريع الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية في 
  التالية:والتي أنبثق منها الفرضيات الفرعية 

 ة االفرادوقدر داللة احصائية بين دور المشاريع الصغرى والمتوسطة  ذوهناك تأثير  .0
 للحصول على تمويل من المؤسسات المالية.

ين وتحسوالمتوسطة داللة احصائية بين دور المشاريع الصغرى  وهناك تأثير ذ .5
 المستفيدة.معيشة األسر  ستوى م

ين وتحسوالمتوسطة  داللة احصائية بين دور المشاريع الصغرى  وهناك تأثير ذ .3
 الفرد الخاص باألنشطة االقتصادية. مستوى 

 .البطالة والحد منداللة احصائية بين دور المشاريع الصغيرة  وهناك تأثير ذ .4
 الدراسة: وعينة المجتمع  

الصغرى والمتوسطة بمدينة طبرق وقد  جميع المشروعاتيتمثل مجتمع الدراسة من 
شخص بين مؤسسي و  26ظمة ) غير احتمالية ( من أخذت عينة عشوائية قصدية منت

مشروع يعتبر من المشروعات الصغرى والمتوسطة في  02أصحاب القرار والمدراء في 
 : مدينة طبرق تم اختيارها بناء على المعايير التالية 
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 ( رأس مال هذه الشركات ) يعتبر في مستوى المشروعات الصغرى والمتوسطة -
 دمة للعمالء من قبل هذه الشركاتتنوع المنتجات المق -
 

 الدراسة منهجية:  
 مضمون  وتحليل الوصفي المنهج على منها النظري  الجانب في الدراسة هذه تعتمد

 اعتمدت قد العملي الجانب وفي ،الصغيرة الصناعات موضوع تناولت التي الدراسات
 واقع من التوصياتو  النتائج إلى للوصول وتحليل البياناتاالستنتاج  الدراسة أسلوب

 استمارة من المستقاة البيانات خالل من الباحثة توصلت إليها التي والنتائج المعلومات
 .الدراسة لعينة الشخصية المقابلة

وقد استعملنا المقياس كأداة للدراسة، حيث قمنا بتصميمها وفق المقياس ليكرت الخماسي. 
اء ة مدى سالمتها وقدرتها على استقصوتم بعد ذلك بإجراء اختبارات الصدق عليه لمعرف

ومن أجل عرض النتائج الدراسة الميدانية وتحليلها وتفسيرها فإننا اعتمدنا   .الواقع المطلوب
على مجموعة من االساليب االحصائية أهمها: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

ي برنامج مسترجعة فوالتي تحصلنا على نتائجها انطالقا من تفريغ ورقات االستبيان ال
         ,SPSSالحزمة اإلحصائية  

Statistical Package for Social Sciences ]  [ 
 البحث.كما تمت االستعانة ببعض المصادر ذات العالقة بموضوع 

 
 المعلومات جمع مصادر: 

o  أوليةمصادر: 
عن طريق عينة عشوائية من بعض مؤسسي المشروعات  االولية البيانات جمع

والمدراء بها ومن لهم معلومات كافيه عن تمويلها  وأصحاب القرارصغرى والمتوسطة ال
 .لشخصيةوالمقابلة ا االستبيان في مدينة طبرق باستخدام

o  ثانويةمصادر:  
 .والمراجعالكتب  .0
 .والمجالت العلمية الدوريات .5
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 .االلكترونية بعض المواقع .3
o المعلومات تحليل: 

 صحيحة معلومات على الحصول هو والبيانات للمصادر جمعه من البُاحث هدف .0
 .البحث أسئلة على بها يجيب صحيحة وبراهين منها أدله ليستخلص

 بينها العالقات ويوضحوا الحقائق ليصنفوا والبيانات للمصادر البُاحث جمع بعد .5
 كل مبرهنا إجابة سؤال سؤاال البحث أسئلة على يجيبوا وبراهين ثم أدله إلى مستندين

 .سؤال
 

   الدراسة.متغيرات 

 
 الدراسة حدود:  

 يلي: فيماتنحصر حدود الدراسة 
صرت الدراسة على معرفة مدى تأثير المشروعات الصغرى اقت الموضوعية:الحدود  .0

والمتوسطة في دعم التنمية االقتصادية والكشف عن الصعوبات التي تواجه وتقديم 
 لها.المقترحات المناسبة 

 طبرق.مدينة في هذه الدراسة  تمتحيث  المكانية:الحدود  .5
الفترة  إلى 0/5/5650الدراسة في الفترة من هذه اجريت  الزمانية:الحدود  .3

0/0/5650 
 طة فيوالمتوسالصغرى  والمدراء المشاريع وأصحاب القرارمؤسسي  البشرية:الحدود  .4

  طبرق.مدينه 

 المتغير المستقل المتغير التابع
 تمويل من المؤسسات المالية .0

 والمتوسطةالمشروعات الصغرى 
 تحسين مستوى المعيشة .5
 تحسين مستوى األنشطة االقتصادية .3
 الحد من البطالة .4
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  الدراسة:متغيرات  
o  والمتوسطةالمشروعات الصغرى: 

 يحسم ولم االقتصاديين بين كبيراً  جدالً  يثير مازال الصغيرة الصناعات مفهوم أن
 االعتبار في يأخذ أن البد صغيرة أو كبيرة بكونها الصناعة على الن الحكم ،اآلن حتى

 يمر التي التطور ومرحلة الصناعة هذه فيها الذي تعمل الموقع أو االقتصادية الظروف
 تتمتع التي المختلفة اإلنتاج النسبية لعناصر الندرة أو الوفرة مدي وكذلك ،المجتمع بها
 . معينة المجتمع بتقاليد ارتباط ومدى ، تواجهها التي المشكالت وكذلك ، دولة كل بها

 في تزال ما لدولة كبيراً  يكون  قد األمريكية المتحدة الواليات في الصغير المصنع فمثالً 
 عن نامية دولة في الصغيرة الصناعات تختلف قد وكذلك ، والتقدم للنمو المراحل األولى

 الصغيرة الصناعات قطاع عناصر تجانس عدم ذلك إلى يضاف. أيضاً  نامية أخرى  دولة
 أي تعميم معه يصعب الذي األمر ، الصناعات حول هذه المعلومات ونقص ، نفسه

 تناولت عديدة معايير وردت لهذا. القطاع هذا في الصناعات كل على تبنيه يتم تعريف
 الدول في بها يختلف األخذ المعايير هذه ولعل ، الصغيرة الصناعات مفهوم تحديد

 ، وبالتالي ألخر بلد من المعايير هذه اختالف عليه يترتب الذي األمر ، والنامية المتقدمة
 . ألخر بلد من الصغيرة الصناعات تعريف اختالف

o  التمويل:مفهوم 
يختلط مفهومي التمويل واإلدارة المالية في كثير من األحيان إال أن لكل مصطلح 

تمويل هو عملية الحصول على األموال من أنسب منهما تعريف واستخدام خاص، فال
المصادر المتاحة، بينما اإلدارة المالية هي الحصول على األموال من أنسب المصادر 

 .وحسن إدارتها واستخدامها
o مستوى المعيشة 

مؤشر األسعار  :همامستوى المعيشة هو مؤشر نوعي يستند إلى مؤشرين كميين 
رط ضروري لقياس مستوى المعيشة، ولكن كل منهما ومؤشر األجور، وهما بآن واحد ش

 .على حدة ليس له داللة اقتصادية عميقة وال يحمل أية داللة اجتماعية
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o  : النشاط االقتصادي 
بأنه المجهود الذي يبذله األفراد بهدف تلبية الرغبات  ُيعرف النشاط االقتصادي 

 موال، وتوفير السلع اإلنتاجيةوإشباع الحاجات اإلنسانية األساسية، أو من أجل كسب األ
المختلفة والخدمات، حيث يمتاز هذا الجانب بصفتين هما: الصفة االجتماعية، والصفة 
الفردية، وتتمثل الصفة االجتماعية في العالقة المتبادلة بين الفرد وأفراد الهيئة االجتماعية 

راد فتجمعهم ق باألفمع بعضهم البعض باعتبارهم منتجين للسلع والخدمات، أما فيما يتعل
 .رابطة التبعية على أنهم مستهلكين لمخرجات النشاط االقتصادي

o البطالة  : 
ظاهرة اجتماعية و اقتصادية تحدث عندما ال يجد األفراد فرصة عمل أو وظيفة  

بالرغم من سعيهم وبحثهم الجاد عنها وظهرت هذه الظاهرة مع ازدهار الصناعة , و يمكننا 
فراد الذين ليس لديهم وظيفة يمارسونها، ولم يتمكنوا من االنخراط في أن نطلقها على األ

على وظيفة أو عمل في المجتمع، حيث إنهم يسعون للحصول   أي مجال من العمل
 .باستمرار لكن بدون جدوى 

 ومناقشتها :  النتائج تحليل 
ية مع القيام ميدانفي هذا الجانب سنقوم بعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة ال

بتحليلها، إذا سنقوم بتحليل الجزء المتعلق بأبعاد المقياس وتحليلها، وذلك للتعرف على 
وجهة نظر عينة الدراسة حول أثر المشروعات الصغرى و المتوسطة  في التنمية 
االقتصادية ، وسنعتمد في دراسة على نتائج للمعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزمة 

 .SPSS صائية اإلح
 

  : أداة جمع البيانات 
 حيث تم استخدام صحيفة االستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة . 

  

    :  اختيار مقياس االستبيان 
لتحديد درجة االهمية لكل فقرة من فقرات  الخماسي ، ليكرت مقياس استخدام حيث تم

 استمارة االستبيان كما هو موضح بالجدول التالي :
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 ( يبن مقياس ليكرت الخماسي 1)  جدول رقم
 ال أوافق تماما ال  أوافق محايد موافق موافق تماما

5 4 3 2 1 
 

   اختبارT-TEST  : 
على الفرضية األولى  ) المحور االول ( .  T-TESTقام مجموعة الدراسة باختبار 

صة بهذه احيث اثبتت النتائج بوجود عالقة قوية بين كل سؤال وباقي اسئلة االستبيان الخ
( وهي أقل من مستوى معنوية 6.666المحور . وكانت أغلب النتائج بمستوى معنوية )

(  ونستطيع مباشرة رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 6.60الفرضية الصفرية وهي )
البديلة والتي تقول إن : هناك تأثير ذات داللة احصائية بين دور المشاريع الصغرى 

 فراد للحصول على تمويل من المؤسسات الماليةوالمتوسطة و قدرة اال
 

 على بعض أسئلة المحور االول  T-TEST( يبين نتائج اختبار  2جدول رقم ) 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
  : اختبار صدق االستبيان 

ستخدام معامل ألفا كرونباخ الختبار درجة مصداقية أسئلة االستبيان وذلك لغرض تم ا
ختبار إذ يعتمد هذا اال األسئلة.االستجابات الواردة عن  االعتمادية فيدرجة اختبار وقياس 

 االستبيان.على مدى ثبات الداخلي ودرجة اعتمادية ألسئلة 
الصحيح  0( وهي تقترب من  6.765حيث كانت قيمة معامل الفا كرونباخ يساوي ) 

 وهذا يدل على وجود قوة و ثبات لمحتوى أسئلة االستبيان . 
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( يبين نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ  الختبار درجة المصداقية أسئلة  3جدول رقم ) 
 االستبيان

 
 
 
 
 
 

 :اختيار مقياس االستبيان 
المكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية كل فقرة  Likertتم اعتماد مقياس  

 من فقرات صحيفة االستبيان كما هو موضح بالجدول التالي :
 ( مقياس تحديد األهمية النسبية إلجابات فقرات قائمة االستبيان 4جدول رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 

 : خصائص أفراد عينة الدراسة  
 تم تحليل الخصائص  الشخصية ) الديموغرافية ( والوظيفية لعينة الدراسة كما يلي 

 الشخصية ) الديموغرافية ( والوظيفية لعينة الدراسة ( تحليل الخصائص  5جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التصنيف التوزيع النسبة المئوية التصنيف التوزيع

 32 – 22 العمر %5... ذكر الجنس
 سنة

53.5% 

 42 – 31 %11.5 أنثى
 سنة

15.4% 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.802 30 

 األهمية الدرجة
 غير موافق بشدة 1..1 1

 غير موافق 2.51 2..1
 محايد 3.31 2.52
 موافق 4.11 3.42
 موافق بشدة 5 4.22
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 52 – 41 %...2 أفراد 5اقل من  عدد األفراد
 سنة

1..3% 

 52ر من أكث 45.3% . – 5
 سنة

3..% 

الحالة  11.1% 12 – .
قبل 

 االنتفاع

 %1.1 متقاعد
 %25.1 موظف %..5 12أكثر من 

 %..3 ربة بيت %1.1 شهادة عليا المؤهل
 %42.5 قطاع خاص %52 جامعي

 %25.1 خالي عمل % 25.1 دبلوم عالي
   % 15.5 تعليم متوسط

   % ..5 أقل من متوسط
 

جدول أعاله أن غالبية عينة الدراسة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم يتضح من ال
من عينة  %82. و أن هناك ما نسبته  %00.2, ثم يليهم اإلناث حيث بلغت 77.2%

من عينة الدراسة عدد أفراد  %52افراد , وكما أن  8الدراسة عدد أفراد اسرهم ال تزيد عن 
مؤشرًا ايجابيًا بوجود ثقافة الترشيد االسري بما أفراد, وهذا يعتبر  7أسرهم كبير يزيد عن 

 يخص عدد االفراد بكل اسرة .  
لديهم مؤهالت  %80كما نالحظ أن النسبة الغالبة من أفراد العينة والتي تعادل 

لديهم مؤهالت تعليم متوسط , وهذا يلفت  %02جامعية فما فوق, وأيضا منهم أكثر من 
في اإلجابة مؤهلين تأهيال علميا جيدا, وإن لديهم الخبرة انتباهنا إلى أن اغلب المشاركين 

 الكافية كما سبق توضيحه وأغلبهم من فئة الشباب وهذا يعطينا مؤشرا جيدا .
هم من   %08كما يتضح من خالل الجدول أن أغلب أفراد عينة الدراسة ومن نسبة 

على دعم  العاملين في القطاع الخاص او الخاليين من االعمال وهذا مؤشر جيد
المشروعات الصغرى والمتوسطة للتنمية االقتصادية و المساعدة في الحد من ظاهرة 

 البطالة
 :تحليل أسئلة الدراسة 

فيما يلي تحليل إجابات عينة الدراسة عن قوائم االستبيان بعد أن تم تقسيم األسئلة 
ث يهتم كل تساؤل , حي 36محاور و احتوت المحاور االربعة على  4الواردة بها إلى 
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سؤال باستقصاء آراء مفردات العينة بشأن جانب معين من جوانب الدراسة ,  ولغرض 
تحليل البيانات واإلجابة عن تساؤالت الدراسة فقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري ومعامل االختالف . حيث جاءت نتائج التحليل 

 التالية:الجداول كما توضحها 
         

 ( نتائج المؤشرات اإلحصائية الخاصة بكل محاور االستبيان 5جدول رقم ) 
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 محور األول: التمويل من المؤسسات المالية ( نتائج ال .جدول رقم ) 

 
 2.11"*" نسبة الموافقة = ال موافق.                        المتوسط المرجح العام = 

 

يبين الجدول الموضح أعاله نسبة موافقة عينة الدراسة على المحور االول : 
وي ا المحور يسامدى التمويل من المؤسسات المالية , حيث كان المتوسط مرجح العام لهذ

, و كانت أعلى نسبة موافقة  تمثل   0.64, و انحراف المعياري العام يساوي  5.00
عن السؤال األخير وهو يوجد العديد من الضمانات في حالة الحصول على  %33تقريبًا  

 %00قرض من اجل المشاريع الصغيرة , أما باقي التساؤالت فأخذت نسب موافقة أقل من 
لنا أن تمويل المشروعات الصغرى و المتوسطة من المؤسسات المالية في و منها يتضح 

ليبيا بشكل عام و مدينة طبرق بشكل خاص يعتبر ضعيف جدا او نستطيع القول أنه 
 شبه معدوم من وجهة نظر افراد العينة .

 
 ( يبين نسبة الموافقة على تساؤالت المحور االول من قبل أفراد العينة 0شكل رقم ) 
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 ( نتائج المحور الثاني: تحسين مستوى معيشة األفراد المستفيدين  .جدول رقم ) 

 
 3.15"*" نسبة الموافقة = موافق.                        المتوسط المرجح العام = 

 

 

الجدول السابق يبين المحور الثاني تحسين مستوى معيشة األفراد المستفيدين يتضح أن 
بة موافقة كانت على السؤال الثالث و القائل تحسنت قدرتك في تامين مدخرات أعلى نس

,  4.31وبمتوسط حسابي  % 77خاصة بعد تشغيل المشروع  وتحصل تقريبًا على 
وأيضا يرى المستجيبين أن التساؤل الرابع القائل  زاد انفاقك على الخدمات التعليمية بعد 

 .  3.87وبمتوسط حسابي  %04ي تأسيس المشروع أقل نسبة موافقة حوال
و انحراف معياري  3.02وبشكل عام تحصل هذا المحور على متوسط حسابي مرجح عام 

, و يمكن القول أن جميع اسئلة المحور تقوم  % 85بنسبة موافق تقريبا   6.08عام
بأثبات أن المستفيدين من المشاريع الصغرى والمتوسطة قد تحسنت أوضاعهم المعيشية 

 ية و زاد انفاقهم على التعليم بشكل ملحوظ  وهو ما يثبت هذه الفرضية .و الصح
 

 
 ( يبين نسبة الموافقة على تساؤالت المحور الثاني من قبل أفراد العينة 5شكل رقم ) 
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( نتائج المحور  الثالث : تحسين مستوى الفرد الخاص باألنشطة االقتصادية  1جدول رقم ) 

 3.14المتوسط المرجح العام =    "*" نسبة الموافقة = موافق.                     
 

 مستوى الفرد الخاص الثالث تحسينكما هو موضح من الجدول السابق وهو المحور 
, 0باألنشطة االقتصادية كانت أعلى نسبة موافقة لعينة الدراسة كانت تتعلق باألسئلة رقم )

سط المرجح تقريبًا فيما كان المتو  %74( حيث كانت نسبة الموافقة بها أعلى من 2,  4
و القائل علمت على  5وأيضا كان المتوسط المرجح للسؤال  ،4.06لهذ األسئلة أكبر من 

و بمتوسط  ، %06استقطاب احد الموظفين من الخارج أقل نسبة موافقة وبلغت تقريبا 
 . 3.02حسابي 

وبنسبة  0.64عام  وانحراف معياري  3.04المحور حيث بلغ المتوسط المرجح العام لهذا 
يمكن القول بأن هذا المحور تم اثباته بناء على إجابات  . كما% 84موافقة عامة حوالي 

مشروعاتهم  ةعلى توسعقدرتهم  وحيث زادتالفرض  وقبول هذاالمستجيبين ونسب الموافقة 
وطرق  المعرفة بأنظمة الضرائب وزادت لديهم وتطوير منتجاتهمجدد بها  وتعيين موظفين

بشكل عام هناك تحسن لمستوى الفرد الخاص باألنشطة  التسويق. ومعرفة طرق  الدفع
 الذاتي. كتفاءواالوالتوسعة االقتصادية من ناحية التطوير 
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 ( يبين نسبة الموافقة على تساؤالت المحور الثالث من قبل أفراد العينة  3شكل رقم ) 

 
 ( نتائج المحور الرابع : الحد من البطالة  12جدول رقم ) 

 
 .3.1"*" نسبة الموافقة = موافق.                        المتوسط المرجح العام = 

 
يتضح من الجدول أعاله والذي يمثل المحور الرابع : الحد من البطالة أن اعلى نسبة 

رة ريع الصغيو المتعلق بالتساؤل السادس المشا 4.56بأعلى متوسط  %05موافقة بلغت  
و المتوسطة لها دور هام في خلق فرص عمل جديدة حيث كان متوسط مرجح العام لهذا 

، و منها  %86وبنسبة موافقة أعلى من  0.65بانحراف معياري عام بلغ  3.08المحور 
وبحسب النتائج و إجابات المبحوثين ان المشاريع الصغرى والمتوسطة تساعد في خلق 

من نسب االعتماد على القطاع الحكومي واتجاه الموارد البشري  فرص عمل جديدة و تقلل
وخاص خرجي الجامعات و المعاهد العليا الى العمل بها مما يرفع العباء عن دور الحكومة 
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في توفير فرص عمل لهم ,  كما اصبح يمكن االعتماد عليها كدخل ايراد ثابت يؤمن لهم 
 حياه حره كريمة .

 
 ( يبين نسبة الموافقة على تساؤالت المحور الرابع من قبل أفراد العينة 4شكل رقم ) 

 
 ج و المناقشة :نتائ 

 من خالل الدراسة العملية توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج الهامة وهي : 
سنة وهذا يدل  46غالبية عينة أفراد العينة هم من الذكور و أغلب أعمارهم تقل عن  .0

على ان جل افراد العينة من فئة الشباب و لديهم مؤهالت جامعية حيث كانت نسبتهم 
اد العينة وهذا يبين لنا أن اغلب المشاركين في اإلجابة مؤهلين من أفر  %80حوالي 

 تأهيال علميا جيدا, وأنهم لديهم الخبرة الكافية. 
منهم هم   %08, وغالبيتهم أي ما نسبة  8أغلب أفراد أسر العينة ال تزيد عن  .5

عاملين في القطاع الخاص او الخالين من االعمال وهذا مؤشر جيد على دعم 
الصغرى والمتوسطة للتنمية االقتصادية و المساعدة في الحد من ظاهرة المشروعات 

 البطالة .
ال وجود للتسهيالت و قروض دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تقدمها  .3

المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية لتمويل هذه المشاريع, وانما االعتماد 
العمل على تطويرها وفق خطط ذاتيه  على الدعم الذاتي ألصحاب هذه المشاريع و

 وهو ما خفف العباء عنها من ناحية االلتزامات المالية تجاه جهات اخرى .
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تحسن واضح في مستوى العيش و نوع السكن ألغلب افراد العينة بعد تأسيس المشروع  .4
 وكذلك تحسنت قدرت افراد العينة في اقتناء سلع معمرة .

غرى والمتوسطة من وجهة نظر افراد العينة زادت قدرة أصحاب المشروعات الص .2
لألنفاق على التعليم و الخدمات التعليمة و االهتمام بالرعاية الصحية و األكل 
الصحي و االكتفاء الذاتي و المشاركة اكثر في قرارات انفاق ميزانية االسرة بعد انشاء 

 المشاريع الخاصة بهم وهذا يدل على وجود دخل جيد .
ر واضح ألصحاب المشروعات فيما يخص التطوير والتحديث هناك خطط وتطوي .0

واضافه خطوط جديدة و فروع اخرى لمشروعاتهم وبتالي اسواق جديدة و استقطاب 
موظفين جدد وهذا نظرا للدخل الجيد للمشروع كما زادت معرفتهم  بالنظام الضريبي 

روعات هذه المشالخاص واالعفاءات المستحقة من قبل االدارة المختصة التي تتبعها 
 . 

المشروعات الصغرى و المتوسطة تدعم العمل الحر والريادة و تقليل المشاركة في  .8
الوظائف الحكومية فهي أذا حل جذري لمشكلة البطالة وخاصة فئة الشباب حيث 
تستقطب هذه المشاريع عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد وخاصة اصحاب 

قود ومربح وأحيانًا بع المشروعات موثوق في هذه الكفاءات منهم حتى اصبح العمل 
 دائمة.عمل 

 فعالةوالمساهمة الهام في خلق فرص عمل جديدة  والمتوسطة دورالصغيرة للمشاريع  .7
 ابت.ثفي انشاء مشاريع اخرى فبتالي استقطاب وتعيين موظفين جدد بعوائد مالية 

 
  التوصيات:الخاتمة و  

ريف و توضيح أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة و الحث لالنخراط بها و التع .0
مثل هذا المشروعات عن  الحكومية بدعممطالبة المؤسسات المالية الحكومية و غير 

طريق إعطاء قروض مالية  خاصة للشباب لما لها ما أهمية واضحة في دعم االسواق 
ها في  تقليل نسب البطالة وخاصة في بالمنتجات و خدمات الجديدة والمهمة  و ودور 

 فئة الشباب . 
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توضيح بأهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للتنمية االقتصادية و العمل على  .5
أعداد دورات و خطط ثابتة لدعم أصحاب هذه المشاريع والعاملين بها من الناحية 

ة لما لها من دور شاملالتنظيمية و االستراتيجية والتعريف بكيفية تطبيق مبدأ الجودة ال
 في رفع المستوى المعيشي لألفراد و تحقيق الرفاهية المعيشية . 

االهتمام ودعم أصحاب مثل هذه المشروعات عن طريق تخفيض الضرائب عنهم   .3
وتسهيل التأمين الشامل لهم و دعم المواد و المستلزمات الخام الخاصة بهم و فتح 

 فتح امامهم أفاق جديدة واسواق اخرى . المجال لتصدير منتجاتهم و ذلك حتى ي
العمل على التعريف بمثل هذه الدراسات ألصحاب القرار حتى يكون لهم دراية كافية  .4

بالمشاكل و االخطار التي تهدد مثل هذه المشاريع و اإللمام الكامل بأهميتها في 
عمها د تدعيم االقتصاد المحلي و تحديد المشاريع الناجحة منها لكي يتم العمل على

 وتطويرها.
 

 المراجــــــــــــع 
( , التنمية االقتصادية في الدول النامية المعوقات , 5608أحمد , سالم عبدالله ، ) [0]

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة السودان . 36ص
( , معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5604احمد , ونيس محمد ، ) [5]

, كلية  50رحات عالجها , رسالة ماجستير غير منشورة ، ص في ليبيا  ومقت
 االقتصاد , جامعة بنغازي .

( , دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية 5600) حمدان،بدر  [3]
-203  , العدد الثالث : و األعمال مجلة اقتصاد المال،  568في فلسطين, ص

220 
( ,التنمية االقتصادية سياسيًا في الوطن العربي, ص 5667) رشيد،فارس  بياتي، [4]

 ، رسالة الدكتوراه غير منشورة ، كلية االدارة االقتصاد . 07

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/109
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( , المشروعات الصغيرة و دورها في التنمية 5600دياب , مصعب عبد الهادي ، ) [2]
, دراسة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في  58, ص  53، ص االقتصادية

 االقتصاد ، جـــــامعة الســـــودان للعـــــــــلوم والتكــــــــنولوجيا كليــــــــــة الدراســــــــات العليــــــــــا .
( , دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 5608زنديق , خلود رائد يوسف ، ) [0]

,  رسالة الماجستير غير منشورة   80ستوى البطالة في محافظة طولكرم ، صتقليل م
 ــ كلية الدراسات   العليا , جامعة النجاح الوطنية , نابلس، فلسطين. 

مدى نجاح مساهمة المشروعات الصغرى  (،5656) مفتاح،عمر  ساعدي، [8]
 07 - 8العدد الرابع :  والمـالية، التنمية،والمتوسطة في 

( , دور المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصادية في مدينه 5608شاهين , سامح ، ) [7]
, كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية , قسم اداره  , جامعة النجاح الوطنية5نابلس، ص

 اعمال.
( , دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 5650بد الغريب , يوسف سعد , )ع [0]

التنمية االقتصادية, مجلة البحوث والدراسات االفريقية ودول حوض النيل , العدد 
 . 03-35االول : 

( , المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية 5600عبدالقادر, ملكة األمين ، ) [06]
 ماجستير غير منشورة , جامعة النيلين . ، رسالة 32االقتصادية,   ص

( , المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية 5600عويس , راوية عبدالقادر ،) [00]
, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة قناة السويس  83, ص08االقتصادية , ص

 ــ كلية التجارة االسماعلية .
لصغيرة في األردن ( ,  تمويل المشروعات ا5660قدومي , د. ثائر عدنان ، ) [05]

, بحث غير منشور , قسم العلوم المالية والمصرفية  5المعوقات و التحديات ، ص -
 االردن , -، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  جامعة العلوم التطبيقية , عمان

( , المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 5602مللي , قمر ، ) [03]
ة ماجستير غير منشورة, جامعة دمشق ــ كلية االقتصاد ,  رسال50في سورية , ص

 . 
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 06( ,إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ، ص5668نبيل جواد ، ) [04]
 , مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي.

( , المشروعات الصغيرة والمتوسطة واألسر 5602نعيم , عبد الله العلي ، ) [02]
عهد المملكة العربية السعودية في تعضيدها ومساعدتها، المالمنتجة روافد للتنبيه جهود 

 , الكويت .  3العربي إلنماء المدن , رسالة ماجستير غير منشورة , ص
( ,  تجربة دولية في مجال تنمية وتطوير 5608نورالدين , علي بوبكر ، ) [00]

, مجلة دراسات االقتصاد و األعمال،  5المشروعات الصغرى والمتوسطة  ، ص
 .5602االول، يونيو،  العدد

 
 


