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 ملخص:

يتحدث البحث عن دور ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة والفقر التي تواجه 

وما الذي يمكن ان تقدمه هذه المشاريع للتقليل من مشكلة  .جتمعات عامة والدول العربية خاصةالم

، ومدى مساهمة المشاريع الصغيرة في زيادة وارتفاع الوضع المادي والمعيشي للذين يستفيدون البطالة

 .هذه المشاريعمن 

واعتمد البحث على ان انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي دعم ايجابي وتأثير كبير في التقليل من 

لبطالة ومن اهم ما توصل اليه البحث من نتائج قد زاد الوعي لدى االفراد بمدى اهمية هذه المشاريع ا

 .ى تأثيرها للحد من مشكلة البطالةالصغيرة الريادية في التنمية االقتصادية في البالد ومد

ردات ة الوا، بضرورة التحفيز على المنتجات المحلية لزيادة بيعها مما يعمل على زيادويوصي البحث

، وبالتالي زيادة الطلب على االيدي وء الى العمل في الخارجوالصادرات داخل الدولة الواحدة دون اللج

وايضا لتطوير المفهوم الريادي لهذه المشاريع الصغيرة واجراء  .ة والكادر البشري من داخل البالدالعامل

علها ضمان لها حتى يجليات التنظيم والتقييمات مالية ودراسات جدوى اقتصادية للمشاريع وتوفير عم

 .ريادية أكثر

 .ريادة االعمال، المشروعات الصغيرة، البطالة الكلمات المفتاحية:
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Summary: 

The paper talks about the role of entrepreneurship and small enterprises in 

reducing the unemployment and poverty problem facing societies in general 

and Arab countries in particular. And what can these projects offer to reduce 

the unemployment problem, and the extent to which small enterprises 

contribute to the increase and rise of the material and living conditions of those 

who benefit from these projects? 

The research is based on the fact that the establishment of small and medium 

enterprises is a positive support and a great impact in reducing unemployment. 

One of the most important results of the research is that individuals have 

increased awareness of the importance of these small and medium enterprises 

in the economic development in the country and the extent of their impact to 

reduce the unemployment problem. 

The research recommends the necessity of stimulating local products to 

increase their sale, which increases imports and exports within the same 

country without resorting to working abroad, and thus increasing the demand 

for manpower and human cadres from inside the country. And also to develop 

the entrepreneurial concept for these small projects, conduct financial 

assessments and economic feasibility studies for projects, and provide 

organization and guarantee processes for them in order to make them more 

entrepreneurial. 

Key words: entrepreneurship, small enterprises, unemployment. 



  
 
 

 

 

 المقدمة 

، تدهور االقتصاد المحلي والدولي بشكل التي نواجهها في عصرنا الحاليات في ظل االزمات والتحدي

ذا ، لا البطالة والفقر وقلة فرص العملكبير وملحوظ ادى الى التسبب في كثير من المشكالت اهمه

ظهرت وبرزت ريادة االعمال في انشاء مشاريع صغيرة تخدم البالد وتزيد من فرصة تشغيل ايدي 

 التالي تزيد من اقتصادها المحلي وزيادة الطلب على المنتج المحلي .عاملة بشكل اكبر، وب

فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة قطاعات اقتصادية فهي تستحوذ اهتمام جميع الدول سواء 

العربية او االوروبية لما لها تأثير كبير في العملية االنتاجية لرفع وتطوير مستوى المنتجات المحلية 

فهي تدعمها وتشجع عليها وفي نفس الوقت تشغل اكبر عدد من الكوادر البشرية المحلية للتقليل  الوطنية

 من أزمة البطالة .

فهذه المشروعات الصغيرة اصبحت تشغل اهتمام رواد االعمال والمسؤولين ايضا ، ألنها تخفض 

مشاريع الصغيرة معدالت البطالة تدريجيا وبشكل ملحوظ ، فكثير من الدول اخذت تدعم هذه ال

 والمتوسطة وترفع من مستواها ، وتقدم لها المساعدة ماديا ومعنويا .

 البحث:اسئلة 

 االعمال؟ما هي اهم العوامل التي تربط المشاريع الصغيرة بريادة 

 البطالة؟كيف يمكن للمشاريع الصغيرة التقليل من مشكلة 

 ة؟الصغيرما هي اهم االسباب التي تزيد من نجاح المشاريع 

 ريادية؟هل المشاريع الصغيرة يمكن ان تكون 

 البطالة؟هل يمكن القضاء على 

 اهداف البحث:

 الصغيرة.التعرف على دور ريادة االعمال لتطوير المشاريع 

 والفقر.مدى اهمية المشاريع الصغيرة للحد من مشكلة البطالة 

 االعمال.عنوي لرواد اهمية دور المنظمات والهيات العليا في تقديم الدعم المادي والم

 حكومي.تشجيع العمل الحر ومساندة من يقوم بأي عمل ثاني غير 



  
 
 

 

 

 المجتمع.الوعي بمدى اهمية رواد االعمال لتعزيز دور المشاريع الصغيرة في 

 اهمية البحث:

وعات ، من خالل تحديد مدى اهمية رواد االعمال والمستثمرين لتطوير المشرتظهر اهمية هذا البحث

الم والفقر في معظم دول الع ، فهي سبب من اسباب حل مشكلة البطالةلتستمر وترقى وتكبرالصغيرة 

، وايضا لتشجيع الجهات المختصة في وزارة االقتصاد والتنمية والتشغيل لترقى بهذه المشاريع اجمع

 .ن نجاح البالد واستقرارها وأمنهاوتشد على يديها لتتفوق وتنجح فنجاحها م

 مصطلحات البحث:

على ارض الواقع لتحقيق وتلبية حاجات فئة ة والمهارات واالساليب وتطبيقها هو تحكيم المعرف شروع:م

 .لفكرة وزيادة االستثمارمعينة من الناس لزيادة الربح لصاحب ا

يعد مؤسسة اعمال صغيرة يترأسها فرد او مجموعة من االفراد لممارسة نشاط  المشاريع الصغيرة:

 .الربح من خاللهصادي معين لتحقيق اقت

 .لكل القادرين والراغبين في العملهو التعطل التام  البطالة:

 

 الدراسات السابقة:

 االقتصادية.( الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية م 1991. دراسة )ابو الهيجاء

 اهدافها:اهم 

من المشاريع الكبيرة والتي  % 11من  أكثرال تكلف فرصة عمل واحدة من المشاريع الصغيرة  -

 عالي.على مستوى 

وهدفت ايضا ان هذه المشاريع الصغيرة هي تستحق الدعم والعناية بكافة الطرق واالشكال من  -

 اخرى.مناخ للمنافسة مع دول  أفضلاجل توفير 

قوف وتوفير المال والدعم بكل اشكاله لتطوير هذه الصناعات والمشاريع وال توصياتها:من اهم  -

 بجانبها.

( تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لفروض برنامجي االسر المنتجة 1111دراسة ) شتيوي. 

 االئتمان.وصناديق 



  
 
 

 

 

 اهدافها:اهم 

ان غالبية المستفيدين من الوظائف الحكومية هم من فئة الذكور او االعمار الكبيرة الذين ال  -

ن ومعظم اوالدهم عاطلين عن العمل وال يتملكون مستوى تعليمي كبير ومعظمهم متزوجي

 يومهم.يجدون قوت 

من اهم اسباب مشاريع للذين يريدون االقتراض من البنوك هو زيادة دخلهم ووضعهم المادي  -

  أنفسهموالرغبة في انشاء اعمال حرة يعتمدون فيها على 

 اإلطار النظري:

 : مفهوم ريادة االعمال

 .العون والنجاة. واصلها هو الذي يتقدم القوم: هو الذي يطلب الرائد في اللغة

متطورا خالل فترة رائد االعمال هو الشخص الذي يستطيع ان يجعل من عمله الصغير مشروعا كبيرا 

ومهارة  بأسلوب، وال يمكن ان يطلق على الشخص انه من رواد االعمال اال اذا كان يتصف قصيرة

 .لية في الريادة والقيادة والحكمةعا

االعمال هو ذلك االنسان الذي يتميز باالستقاللية الفكرية وال يحب العمل تحت امرة شخص آخر  فريادي

 الناجح.ويفضل ان يخاطر بنفسه مستقال ليثبت جدارته في العمل الربحي التجاري 

يستطيع من خالله تأمين كافة  آخرين،حينما يمتلك الشخص مشروعا خاصا به ال يخضع تحت امرة 

مكنه ان يحقق االكتفاء الذاتي والمادي ، فالمشروع الريادي بإمكانه ان يساهم في تطوير احتياجاته وي

مهام ووظائف اخرى قد تكون جديدة وفريدة من نوعها فهو بذلك يحتاج الى ايدي بشرية وكوادر بشرية 

 جديدة ، فبالتالي سوف يقلل من مشكلة البطالة في البالد .

لقة االولى لبناء المؤسسات والمنظمات الريادية الخاصة برواد االعمال فالمشروع الريادي يعتبر هو الح

على كافة مناحي الحياة ، فالمشاريع الصغيرة هي قادرة على الدخول في عالم االعمال ان تم تأسيسها 

 بشكل صحيح ودعمها من قبل رواد االعمال لترقى وتكبر وتستطيع ان تدخل عالم االعمال الحقا .

االعمال : هي تأسيس شيء جديد ذا قيمة واعتبار منفرد ، يجب تخصيص كل الوقت لهذا ريادة 

المشروع الجديد وايضا بذل المال والجهد وتحمل كافة االعباء والمخاطر التي ستحدث خالل عملية 

االنشاء والتأسيس له لكي ينجح ويصل الى المستوى المرموق .فهي عملية استراتيجية ديناميكية تأمن 

لثروة المستقبلية اذا تمت بحكمة وتجاوز المخاطر بقوة وعقل وعدم التخاذل او التكاسل الي ظرف كان ا

 ، الريادة انتشرت مؤخرا واستخدمت بشكل كبير على نطاق واسع في العالم .



  
 
 

 

 

 :صفات الريادي الناجح

 الرغبة في ان يكون مدير اعمال . -

 دوافع شخصية ونفسية . -

 لتخاذل .الدوام على العمل وعدم ا -

 الثقة العالية بالنفس . -

 يستطيع تحدي المخاطر والسيطرة عليها . -

 يستطيع ان يتأقلم مع الغموض واالسرار ليكتشفها الحقا . -

 .در وينجز االعمال مهما صعبت عليهيستطيع ان يبا -

 .تطيع ان يستخدم الوقت بشكل ممتازيس -

 مبتكر ومبدع  -

 مفهوم المشروع:

عملية تطبيق المهارات والمعارف والعلوم واالدوات واالساليب على ارض : يمكن تعريف المشروع بأنه

ح والمكاسب بالواقع لتلبية حاجات االفراد والمجتمع وايضا ليرقى صاحب العمل بمكانة عالية وتوفير الر

 .المادية له ولعائلته

 مفهوم المشاريع الصغيرة:

 ،كات صغيرة في الحجم وعدد االفراديمكن تعريف المشاريع الصغيرة بأنه منظمات صغيرة او شر

تمارس نشاطا تجاريا او اقتصاديا بشكل قليل وعلى مستوى عدد افراد محدود يمكنها تحقيق ارباح عالية 

 .ى حسب القدرة والكفاءة على العملاو قليلة عل

 معايير المشاريع الصغيرة:

العائدات، القيمة المضافة، لمال الذي سوف يستخدم في المشروع، االيرادات و، راس اعدد العمال

 .ى التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، مستوالتخصص واالحترافية في االدارة

 مزايا المشاريع الصغيرة:

مرة  يفضلون العمل تحت  الذين ال باألشخاص: تختص المشاريع الصغيرة االستقالل في العمل -

 .شخص اخر، ويحبون العمل بأنفسهم



  
 
 

 

 

طاع الشخص ان يدير مشروعا بنفسه صغيرا كان او كبيرا بحكمة : اذا استتكوين ثروة مادية -

كلما  ل، وكلما كان التسويق للمشروع افضق ارباحا عاليةوقدر وجهد فإنه سوف يستطيع ان يحق

 .زادت الثروة االرباح اكثر

: من المهم للمشاريع الصغيرة حتى ال تخسر وتغلق هو العمل باحترافية تلبية حاجات االفراد -

 حاجات االفراد في المجتمع وتلبية طلباتهم وتقبل انتقادهم للمنتج او الخدمة المقدمة للتعديلعلى 

 .عليها لترقى ألفضل مستوى مطلوب

: حيث ان هذه المشاريع الصغيرة تفيد الفرد في ان يقوم بتشغيل مشروع مستقبلي للفرد وعائلته -

 .العاطلين عن العمل كي يقلل نسبة ايدي عاملة قريبة عليه ومن افراد عائلته

 من اهم خصائص المشاريع الصغيرة:

 .ارنة بالمشاريع الكبيرة الرائدةصغير الحجم في المكان واالفراد مق -

 يجب الجمع بين االدارة والملكية الخاصة . -

 استقالل االدارة . -

 يحتاج الى راس مال قليل مقارنة مع المشاريع الكبيرة . -

 الكبيرة .المخاطرة فيه اقل من المشاريع  -

 يمكنه االعتماد على اجهزة تكنولوجية قليلة وبسيطة الى حد ما . -

 الخدمات والمنتجات مقدمة للمجتمع المحلي فقط . -

 البطالة:

 : هي من بطول الشيء ، أي بطل وتعطل ، ذهب وخسر فهو باطل .لغة

ة اال ان الخبراء لم واالقتصادي المجاالت االجتماعية: رغم كثرة استخدام مصطلح البطالة في البطالة

يستطيعوا تحديد تعريف خاص به ، لكن يمكن ان نقول انها ظاهرة انتشرت في جميع البلدان وهي تشير 

الى قلة الوظائف والحاجة الى االيدي العاملة ، ليصبح لدينا عدد هائل وضخم من االشخاص العاطلين 

 عن العمل والذين ال يجدون قوت يومهم .

 .الشخص القادر جسمانيا على العمل، لكنه ال يجده عمل: هوالشخص العاطل عن ال

المنظور االقتصادي للبطالة يهتم بالمشكلة من ناحية نوعها وشكلها وسببها حتى يستطيع ان يسجل اهم 

راد من االفاالقتصادي الذي يعيق عملية استقبال واستيعاب اعداد جديدة  اإلطارالمشكالت التي تواجه 

 .عملالذين يستطيعون ال



  
 
 

 

 

لعمرية التي : يعمل على دراسة الموضوع من ناحية مدى انتشاريها وما هي الفئة ااما من ناحية سياسية

، ومدى تركهم للمجال السياسي ألنهم يؤمنون ان السياسة ال دور لها ان لم تجد حال تواجه مشكلة البطالة

 لمشكلة البطالة.

 انواع البطالة:

في  االقتصادية المتتالية الركود االقتصادي في البالد واالزمات: فهي من نتائج البطالة الدورية -

، الن االقتصادي في الدولة من المعروف انه يتعرض لتقلبات دورية طوال العام وبهذا الدولة

ت محدد من السنة وبشكل غير تظهر في وق ألنهايمكن ان نعتبر هذا النوع من البطالة اجبارية 

 .منتظم

هي التي تعني ان هناك مجموعة من االفراد القادرة على انجاز عمل محدد : البطالة االحتكاكية -

تتنافس وتحتك بمجموعة اخرى على نفس المجال في نفس المكان ويمكن ان تحدث بسبب تغير 

 .كل دوري في المنشآتالمناصب وتغير العاملين بش

شاف تفيدين او نتيجة اكت: هي نتيجة تغير في الحاجات العامة او في اذواق المسالبطالة الهيكلية -

فهذه البطالة تحتاج الى ايدي  .آلخر شيءدات او تغير االقتصاد من جديد او خسارة مواد او مع

 .ة ذات خبرة ومهارة اكثر من غيرهاعامل

 اسباب البطالة: 

 :هذه االسبابمن 

 ن مصدر: كلما زادت اعداد السكان كلما زاد الطلب على العمل والبحث عالنمو السكاني الكبير -

رزق ، فالنمو السكاني احد اهم اسباب البطالة لعدم توازن اعداد العاملين مع اعداد الشركات او 

 المؤسسات التي تستقطب عماال او تحتاج لهم .

: ألن التعليم ال يناسب العمل الموجود على ارض الواقع ، فمخرجات التعليم شيء التعليم -

لعملية التعليمية والتي لم تصل الى المستوى المطلوب والتطبيق شيء ثاٍن ، وهذا بسبب ركاكة ا

 الذي تحتاج المؤسسات والشركات باألسلوبلتحقيق افضل االنتاج وااليدي العاملة والخريجين 

. 

: كلما زاد التقدم التكنولوجي كلما قلت الحاجة الى االيدي العاملة والموظفين ، التقدم التكنولوجي -

االجهزة والمعدات التي اصبحت تغني عن العاملين بشكل  ألنهم بذلك يعتمدون على احدث

 كبيرة وتوفر اجور ورواتب لهم .

السياسية دور كبير في ارتفاع معدالت البطالة لما يحدث من  فاألزماتاالزمات السياسية :  -

 روب وثورات وكوارث طبيعية او صناعية كما هو الحال في كثير من الدول العربية .



  
 
 

 

 

 :الصغيرة في الحد من مشكلة البطلةع مدى تأثير المشاري

 :االثار المباشرة

االخيرة ان المشاريع الصغيرة والمؤسسات الصغيرة استطاعت  اآلونةانتشرت دراسات كثيرة في 

وهي  ،كثر مما تتطلبه المشاريع الكبيرةاا اكبر من العاملين والموظفين ان تستقطب وتستوعب اعداد

 ويتمثل دورها من خالل هذه الحقائق : .العاطلين عن العملي تقليل اعداد بذلك ساهمت ف

معظم المشاريع الصغيرة تندرج تحت المشاريع التي تحتاج الى ايدي عاملة ضخمة ، على  -

 عكس المشاريع الكبير التي تحتاج راس مال كبير وايدي عاملة اقل .

العاملة ، فهي تدرب وتنش ايدي  لأليديالمشاريع الصغيرة ما هي اال نقاط تدريب وخبرة  -

 .حديثة على عكس المشاريع الكبيرةعاملة احترافية مبتكرة ومبدعة بعيدة عن التكنولوجيا ال

 

 المباشرة:االثار غير 

اذا استطاعت هذه المشاريع ان تنجح حقيقة وتثبت جدارتها على ارض الواقع كلما استطاعت ان 

 ، ألنها سوف تنفع عددا كبيرا من االفراد ولوكثيرة ومتعددةة كبيرة في مجاالت تحدث تنمية اقتصادي

بأجور قليلة افضل من ان يتراكب اعداد العاطلين الذين ال يجدون قوت يومهم ، وبذلك تستطيع الحد 

 من مشكلة البطالة . وتستطيع ان تساهم في :

ليست عالية  تقليل المخاطر والكوارث واصابات العمل ألنها ترتكز على االدوات والمعدات -

 والصعبة.فهي تهتم بالعمل السهل وليست االشغال الشاقة  المخاطرة.

ر واالسعا ووطنية،المنتجات وبصنع ايدي محلية  بأفضلتستطيع ان تجهز السوق المحلي  -

 وطني.التعمل على التشجيع على شراء المنتج  المجتمع وبذلكتناسب االشخاص واالفراد في 

 :خاتمة

ى بل يجب عل فحسب،ان الحل المناسب لمشكلة البطالة ال يكون من خالل المشاريع الصغيرة  واخيرا،

ب سبالذي سوف ي العمل،االعداد المتزايدة من العاطلين عن  إليقافالدولة ككل ان تدخل وبشكل عاجل 

، اد البطالةعدوالشركات كلما قلت ا، كلما كثرت المشاريع فقر مدقع الحقا وفي المستقبل، فالمعادلة سهلة

 .ات لالستغناء عن الكوادر البشريةوايضا تقليل االعتماد على االجهزة والمعد



  
 
 

 

 

فالحد من البطالة وتقليل نسبة الفقراء في البالد يحتاج الى رواد اعمال بكفاءة وقدرات عالية للتفكير في 

 واألوروبية.مستقبل زاهل يرفع من شأن البالد بين الدول العربية 

 ث:البحنتائج 

من خالل البحث قد تبين ان اعداد البطالة قد تزايدت بسبب وجود فروق في اختيار الموظفين  -

 .والعمر والجنس والمستوى التعليميوبنسب كبيرة تتمثل هذه الفروق في النوع 

تعتمد المشاريع الصغيرة اعتمادا كبيرا على االيدي العاملة ألن معظمها مشاريع تحتاج اعداد  -

شركات انتاجها كما تفعل الكبيرة من االيدي لما تنتجه من منتجات يدوية ال تستطيع التكنولوجيا 

 .الكبرى

 نين منمعظم رواد االعمال اصحبا المشاريع الصغيرة ليس لديهم دراية بالمقرضين والحاض -

 رجال االعمال الحتضان مشروعهم سواءا ماديا او معنويا لتقديم النصح واالرشاد لهم .

رواد االعمال يشجعون على االبتكار واالبداع وخلق افكار جديدة تنافس السوق وتزيد من  -

 المبيعات لزيادة االرباح وبالتالي رفع مستوى المعيشة .

قبلية ثاقبة للتفكير في التسويق والترويج لمنتجاتهم ان رواد االعمال الجديد لديهم نظرة مست -

 لتبقى متفوقة حتى على المدى البعيد .

ان مشاريع رواد االعمال تستوعب اعدادا كبيرة من الشباب الخريجين في كثير من الدول  -

 .من الحكومية او الشركات الكبرى العربية اكثر منها

 توصيات:

صغيرة واالهتمام بها لتكبر اهمية تأسيس مشاريع  يجب نشر الوعي الثقافي والمعرفي عن  -

 .وتنمو

يجب تغيير المناهج الدراسية في المراحل التعليمية العليا التي تخدم ريادة االعمال والعمل  -

 باحترافية على غيرها من المناهج التقليدية التي ال تخدم اال االمتحان النظري .

 كات ومشاريع حكومية .اعطاء فرص للمشاريع الصغيرة للمنافسة مع شر -

ايجاد نظام خاص باالهتمام والتطوير من مشاريع رواد االعمال تدعمها الدولة وتتبناها حتى  -

 تشجعهم على الرقي بمستواهم الفكري واالبداعي .

يجب العمل على دراسات تهتم بمدى اهمية المشاريع الصغيرة ورواد االعمال في التقليل من  -

 قر .ازمة ومشكلة البطالة والف
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