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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
الدراسة المنهجين التحليلي والوصفي من أجل التوصل إلى  واستخدمتحافظة معان من وجهة نظر المالكين, م

( مشروعا في محافظة معان, وتم 140تتفق مع أهداف الدراسة تم توزيعها على ) استبانهالنتائج, حيث تم تصميم 
(, وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من spssالبرنامج اإلحصائي ) باستخدامجمع البيانات وتنظيمها في جداول 

إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان تعاني من نقص في مستوى السيولة والذي أهمها:  نالنتائج كا
الكافية  المصادرالمشروعات, والسبب في ذلك عدم كفاية الدعم الحكومي, وعدم توفر  هذهيحد من تطور وتقدم 

عدم توفر الخبرات الفنية والكفاءات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان لتمويل تلك المشروعات. 
الموجهة. تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مشكالت أخرى تتعلق بضعف التكيف  ةالتدريبيوضعف البرامج 

تشجيع المشروعات ب راسةونقص الخبرات التسويقية. وقد أوصت الد واالبتكارإلى اإلبداع  وافتقارهامع البيئة 
الصغيرة في محافظة معان من خالل توفير المزيد من اإلعفاءات الضريبية, وزيادة الدعم الحكومي لها وذلك بتوفير 

الفئة من المشروعات. قيام الجهات ذات العالقة بتوفير التدريب ألالزم من  بهذهالمصادر التمويلية الكافية للنهوض 
 صة في سوق العمل في محافظة معان.خالل برامج تدريبية متخص

   , المعوقات.الكفاءات الفنية, والمتوسطة المشروعات الصغيرة الكلمات المفتاحية:
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 Abstract 

This study aimed to investigate the obstacles faced by SMEs in the 

Governorate of Ma'an from the standpoint of the owners, the study used the analytical 

and descriptive approaches, which were designed questionnaire consistent with the 

objectives of the study were distributed to (140) projects in the Governorate of Ma'an, 

data were collected and organized in tables, using a statistical program (spss), the most 

important findings is: the SMEs in the Ma'an governorate suffers from a lack of 

liquidity, which limits the development and progression of these projects, and the reason 

for this is inadequate government support, and the lack of adequate resources to finance 

these projects. Lack of technical expertise and competencies in SMEs in the 

Governorate of Ma'an, weak training oriented programs.  SMEs suffer from other 

problems related to the weakness of adaptation to the environment and lack of 

creativity, innovation, lack of marketing expertise. The study recommended: 

encouragement of small projects in Ma'an governorate through the provision of more 

tax exemptions, increased government support through the provision of adequate 

financial resources for the advancement of this category of projects.  The relevant 

authorities to provide the necessary training through specialized training programs in 

the labor market. 

Keywords: Small and medium enterprises, Technical efficiency, the obstacles.  
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 الفصل األول

 الدراسة أساسيات

 مقدمة:

أخذ االهتمام بالمشروعات الصغير يبدأ بالظهور منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي وتحديدا بعد الحرب 
العالمية الثانية والذي ظل يشغل الباحثين والمفكرين االقتصاديين وخصوصا المهتمين بمشاكل التنمية والنمو 

"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم دعائم (, و2006, العالمية )يعقوبيومقرري السياسات والهيئات 
االقتصاد في معظم دول العالم  وأحد أهم مجاالت خلق فرص العمل, وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 

سطة في الدول %( من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى في العالم")تمويل المشروعات الصغيرة والمتو 95)
 (. 2013إتحاد المصارف العربية,  العربية,

 
 من %(95) تشكل وإنها السيما المستدامة والتنمية النمو تحقيق في حيويا دورا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعب"و

 من (%70) نحو توظف إنها أهمية واألكثر اإلجمالي المحلي الناتج من %(40) في وتسهم الوطني االقتصاد مكونات

 المشروعات تشكلو2011) وزارة الزراعة األردن, في والمتوسطة الصغيرة الصناعات)ردنية".األ السوق  في العمل قوة

 الصغيرة المشروعات أخذنا وإذا  (%1.67)نسبته ما المتوسطة المشروعات تشكل فيما (% 8.80) نسبته ما ,الصغيرة

 )المرجع األردنية". االقتصادية المنشآت إجمالي من  (%99.68)نسبته ما تشكل فإنها ,,والمتوسطة والصغيرة جًدا

تعتبر المؤسسات الصغير والمتوسطة ذات عالقة وثيقة باإلنتاج الداخلي الخام والقيمة المضافة والتشغيل و  .السابق(
ي ها تلك المنشات أهمها القدرة على التجديد واالبتكار كذلك تنوع النشاط االقتصاديلعدة خصائص تتسم ف

هذه الفئة من المشروعات يتطلب إبراز أهم  وتحسين أداءمن هذه األهمية فإن تطوير  انطالقا .(2013,)ميرةلها
من شأنها الحد من تلك  وضع حلول ومقترحاتالضوء عليها بغية  وإلقاء ,تؤثر في أدائهاوالمعوقات التي  المشكالت
  أو التغلب عليها. المعوقات

 
 GDP في والمتوسطة والصغيرة  الميكروية اتالمشروع مساهمة (:1) شكل

                                                            
 
 
 
 
 

Value added                                            Firms                 
                                                                                                 2010األردن,  -الصغيرة والمتوسطة, عمانالمصدر: غرفة صناعة عمان , التمويل طويل األجل للمنشآت                

 الدراسة  أهداف
 -: يلي تهدف هذه الدراسة إلى ما

من وجهة نظر العاملين  التعرف على المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان -1
 فيها.
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 سباب التي تكمن وراء المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان.بيان األ -2
 

 الدراسة  أهمية
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز التي تساهم في تنمية المجتمع ورفد االقتصاد 

قامة المشروعات علومات عن المعوقات التي تحد من إة في المساهمة في توفير مهذه الدراس أهميةالمحلي. وتبرز 
مقترحات من  إلىفي المحافظة من خالل تسليط الضوء عليها من اجل التوصل  هافيوالتوسع  الصغيرة والمتوسطة

  .هاشأنها التغلب على المشكالت والمعوقات التي تواجه

 االستفادةبيانات ومعلومات تعتبر قاعدة بيانات يمكن  بتوفير من الناحية العلمية ستقوم هذه الدراسة
تطوير عمل منها في مجال  واالستفادةسين إلجراء مزيد من الدراسات ار ناء عليها من قبل الباحثين والدمنها والب

 توسطة في محافظة معان.  المشروعات الصغيرة والم
 
 مشكلة الدراسة 

هم الطرق لتحقيق مها من أ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعن تطوير سين أار يؤكد العديد من الد
أهم المعيقات التي تقف أمام تطوير   من خالل البحث فيوال يمكن تحيق هذا التطوير وهذا الدعم إالالتنمية, 

 التالية: األسئلةتتضمن مشكلة الدراسة و  , وتحسين أداء تلك المشروعات
ية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عائقا كبيرا أمام أداء هذه هل أن المشاكل في المصادر التمويل -1

 المشروعات؟
 هل للخبرات الفنية دور في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان؟ -2
كيف تؤثر زيادة الضرائب على مستوى ربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر مالكي تلك  -3

 المشروعات؟
 ما هو تأثير توافر المواد األولية على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ -4
 ما هي وحهة نظر مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسط في محافظة معان حول أداء تلك المشروعات؟  -5

 فرضيات الدراسة 
 -عدة فرضيات مفادها : إلىتستند الدراسة 

H01:  المشروعات الصغيرة والمتوسطة. داءأنقص مصادر التمويل يؤثر سلبا على 
H02 :  .هناك عالقة طرديه ما بين توفر الخبرات الفنية والكفاءات ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
H03:  .هناك عالقة طردية ما بين زيادة الضرائب وانخفاض ربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
H04:  ؤثر سلبًا على تأسيس وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ت األوليةالمشكالت المتعلقة بالمواد 
H05:  إن أداء المشروعات الصغير و المتوسطة يعتبر متدنيا نتيجة للمشكالت التي تواجه تلك المشروعات, من

      وجهة نظر أصحابها.

 

 منهجية الدراسة

في في دراسة األوضاع حيث "يستخدم المنهج الوص المنهجين الوصفي والكمي: الدراسة استخدمت
(. 2008 الراهنة للظواهر من حيث خصائصها, وأشكالها, وعالقتها, والعوامل المؤثرة في ذلك" )عليان وغنيم
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الذي يقوم على جمع المعلومات حول مشكلة معينة بهدف " المنهج المنهج الوصفي بأنه (2013)جودة, فيعر  و 
يهتم بتحليل البيانات التي تم فإنه المنهج الكمي  ", أماعادهابطريق توصيفها من جميع جوانبها وأ معالجتها عن

 .النتائج إلىجمعها والتوصل 
 :داة الدراسةأ

الختصاص والخبرة في هذا وتحكيمها من قبل ذوي ا الدراسة تم تصميم استبانه أهداف من اجل تحقيق
  .ر فرضيات الدراسةمتها الختباالئمن اجل التأكد من م (كرونباخ الفا)جراء اختبار المجال وإ

  :  مجتمع الدراسة
يث تم استخدام في محافظة معان حذات طبيعة األنشطة المختلفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 عينة الصدفة. أسلوب
 
 :نموذج الدراسة

 يمكن التعبير عن نموذج الدراسة بالنموذج الرياضي التالي:
 y = b + b1gp + b2Te + b3t + b4f + ui  

ن:حيث أ  
:y المتغير التابع وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

: b الحد الثابت.  
b1, b2, b3, b4 .معامالت المتغيرات المستقلة : 

gp: .المتغير المستقل األول, اإلجراءات الحكومية 
Te:  .المتغير المستقل الثاني, نقص الخبرات الفنية والكفاءات 

t: المتغير المستقل الثالث, الضرائب.  
f:  .المتغير المستقل الرابع, ضعف التمويل 

ui:  يعبر عن الخطأ العشوائي للمشاهدة عن الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المقدرة لها وهامش الخطأ.  
 نموذج الدراسة (:2) شكل

 

   

    

 

  
 

  
 
 
 

  
 
 

  

اإلجراءات 
 الحكومية

 

الخبرات  نقص
 الفنية والكفاءات

 الضرائب

 ضعف التمويل
 

أداء المشروعات 
 والمتوسطة الصغيرة 
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 :مفهومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

أنه ال يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة  بات في حكم المؤكدلقد 
والمتوسطة هذا باإلضافة إلى أن كلمة "صغيرة" و"متوسطة" هي كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى 

  (2006المحروق ومقابله, )أخرى ومن قطاع آلخر حتى في داخل الدولة. 
 

ها المشروعات الصغيرة والمتوسطة إال أنها تتصف بالعديد في في األولويات التي تتسم االختالفرغم 
من الخصائص التي تجعل منها مختلفة عن غيرها من المشروعات ومن ضمن هذه الخصائص: المالك المدير إذ 

على الموارد  واالعتمادأن المالك بالصفة الغالبة هو الذي يباشر العمليات الفنية واإلدارية, صغر حجم رأس المال, 
المحلية والذي يعمل بدوره على خفض تكاليف اإلنتاج في هذه الفئة من المشروعات, أيضا عدم وجود هيكل إداري 

 (.2006 . )المحروق ومقابلةوهذا يعني أن المدير يقوم بأكثر من مسؤولية كالمسؤولية اإلدارية والمالية والفنية
 

عمال البالغة أو المتناهية الصغر, والتي  10يعرف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من 
 (202عاماًل بالمشروعات الصغيرة". )خضر, 50و  10يعمل فيها بين 

 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها: المؤسسات التي فإنها تعرف الواليات المتحدة األمريكية  أما

ل, و ال تزيد األموال المستثمرة فيها عام 1500عامل, ويمكن أن يصل عدد العاملين فيها إلى  250يعمي فيها 
أما اليابان فإنها عرفت المشروعات الصغيرة على أنها الوحدات التي يصل عدد العمال فيها  ماليين دوالر. 9عن 
دوالر ويختلف التعريف في اليابان حسب نوعية مالين  10يزيد عن  عامل بصفة دائمة واالستثمار فيها ال100إلى 

المشاريع الصغيرة  حسب تعريف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فإنبو  .(2014)وسيلة,  الصناعة
والصناعات  ,مريكيأ دوالر 5000أقل من  األصولعمال ورأسمالها المستثمر في  5ها أقل من فيجداً يعمل 

صناعات المتوسطة بينما ال ,دوالر 1500أقل من  األصولفي  رأسمالهاو  عامال  (6-15)  هافيالصغيرة يعمل 
 (2015, النعيم) .دوالر  15.000 – 25.000وتستثمر عامال (15-50) يعمل فيها من

 
في األردن ليس هناك تعريف محدد أو قانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, ووفقَا لدائرة 

 شروعاتأما الم ( عامال.19( إلى )5اإلحصاءات العامة فإن المشروع الصغير هو الذي يوظف ما بين )
 ,سابق( مرجع , 2011األردن, في والمتوسطة الصغيرة )الصناعات ( عامال.49- 20المتوسطة فهي التي توظف )

 أشخاص, أربعة فيه العاملين عدد يتجاوز ال عندما صغيرايعد  األردنً  في المشروع فإن( 2006)بيان حرب,لووفقا 
  عمال.  19-5بين  يتراوح عاملين عدد هافي يعمل عندما الحجم متوسطة تعد المنشآت بينما

 
 تتألف من اقتصادية وحدة أو اقتصادي بأنه "كيان :المشروع الصغيريمكن تعريف  على العموم

 تنظيمية وأشكال وبرامج وإجراءات سياسات مختلفة وفق وطرائق وسائل يستخدمون  البشرية العناصر من مجموعة
, وأهداف المدراء, وأهداف العاملين, إلى جانب األهداف وأهداف المالك ا الكيانذأهداف له لتحقيق محددة

 (2012صيدم,, )النمروطي االجتماعية".
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 الفصل الثاني
 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 
 اإلطار النظري  أوال:

 من لها لما النامية, الدول وخاصة العالم دول جميع في كبيرة أهمية ذات الصغيرة تعتبر المشروعات"
 ومعالجة الفقر من والحد العمل, فرص وتوفير خلق حيث من النامية البلدان اقتصاد تنمية في وكبير إيجابي دور

 ."المعيشة مستوى  وتحسين والقومي, الفردي المستوى  على الدخل زيادة في المساهمة خالل من البطالة, مشكلة
االقتصاد البد لها من التركيز على  وضعهالذلك فإن الدول التي تسعى إلى تحسين , (2015)المشهراوي والرمالوي,

الدور الذي تلعبه مثل هذه األنواع من المشروعات وإبراز أهم المشكالت التي تعاني منها ومحاولة التعرف على 
المعوقات التي تواجهها في سبيل أداء الدور المطلوب منها في االقتصاد والتغلب عليها مما يتح لها المجال في أداء 

 .هذا الدور
 

ة والنامية على حد تنمويَا مهم في الدول المتقدم ادور  وانتشارهاعب المشاريع الصغير والمتوسطة تل
 على تحقيق نسب معقولة من التوازن الجغرافي لعملية التنمية السيما أن الصناعات الكبرى تتركز سواء فهي تعمل

في حين مناطق جغرافية واألجنبية إليها, حيث تتمتع بمزايا تعمل على جذب رؤوس األموال الوطنية  في مدن معينة
 إلنشائها ضخمة أموال رؤوس إلى تحتاج ال:كونها ميزوتت بعيدة عن مراكز توطن الصناعات الكبرى  َأخرى تكون 

 حيث من الكبيرة المشروعات تنافس الو  ,المال رأس توظيف في كفاءة األكثرو , بسيطة بمبالغ إنشاؤها يتم أن ويمكن
أهميتها من خالل استغالل وتظهر ( "2008 . )الونداوي,الظروف مع التكيف تستطيعو  ,لعمالةل مكثفة ,األسواق
على الرغم من الجدل و , أحد أهم روافد العملية التنمويةواإلمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر  الطاقات

ديمة ألنها كانت النواة ذه الصناعات قحداثة الصناعات الصغيرة والمتوسطة, فقد تبين أن ه حول قدم أو القائم
 ذات الدول هذه من كل في الصغيرة المشروعات يجعل ما (,2006 لحركة التصنيع" )المحروقي, والبداية

بيان حرب, ) ."الخارجية األسواق ذات, الكبيرة المشروعات من أكبر بدرجة سائدة قتصاديةوا سياسية خصوصية
2006)  

 
 حيث من الكبرى  المشروعات مع مقارنةالب أكبر توفر فرص" متوسطةالمشروعات الصغيرة والإن 

 10 من أقل المصغرة المنشآت توفرها الصناعية الدول في العمالة معظم أن كما شغل مناصب استحداث
 الكبرى  المؤسسات احتياجات يلبون  ال نالذي العمال الصغيرة المشروعات تستقطب ذلك على زيادة ,مستخدمين

)سحنون ."الرسمي القطاع في العمل لها يسبق لم لفئات كبيرة فرص وتوفر والميدانية العلمية متههالمؤ  ضعف نتيجة
في مسألة التطوير  كبيرا دوراكما "وتوصلت األبحاث بأن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  ,(2006 وبونوة,

 (2008,)الواندي .والتجديد" االبتكارالتكنولوجي وفي 
 
عن  في الدول النامية ر والمتوسطة دور في تعزيز الناتج المحلي اإلجماليأن للمشروعات الصغي 

سد فجوة العجز في ميزان المدفوعات وخاصة في الميزان التجاري حيث أثبت برفد الميزان التجاري وذلك طريق 
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قدرتها على  الواقع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمتلك مزايا نوعية تساعد على زيادة الصادرات منها
 (2012بوخبزة الجيالني, ) التأقلم واكتساب أسواق خارجية للتصدير

 
تلعب المشروعات الصغيرة دورا كبيرا في الحد من مشكلة البطالة وربما أدركت الدول المتقدمة ذلك 

ون أحد باكرا, حيث يمكن إذا أحسن التوسع فيها واختيار أنشطتها ومواقع إقامتها وتطوير سبل تمويلها أن تك
)عبد  .العوامل الرئيسية لخفض البطالة في الدول العربية والنامية عن طريق توفير عدد كبير من فرص العمل

 (2012القادر, 
 

من المعلوم أن للمشروعات الصغير والمتوسطة دورا  حيويا  في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
وخاصة في  اكل والمعوقاتمن العديد من المش واجهأنها ت واالجتماعية في أي بلد من البلدان وبالرغم من ذلك إال

 البلدان النامية والتي تشكل حجر عثرة في تقدم وتطور هذه المشروعات.
 
 تواجه حيث والمتوسطة الصغيرة المشروعات تواجه التي والمشاكل المعوقات أهم من التمويل يعتبر"

 التمويلية المؤسسات تتعرض وعليه, حداثتها وبسب جمهاح بسب تمويلية صعوبات والمتوسطة الصغيَرة المشروعات
 النمو -أسيسالت) نموها مراحل مختلف في والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل عند المخاطر من جملة إلى

 المشروعات لهذه الالزم التمويل ريتوف التجارية البنوك تتجنب المخاطر لهذه ونظراً ) االندماج الفعلي النمو – األولي
على هذا الجانب ما جاء في دراسة , وقد أكد (2013يل المشروعات الصغيرة ..المعوقات والتحديات, و تم)
ي أشارات إلى أن عدم توفر السيولة الكافية لمثل هذه المشروعات يعد من أهم المشكالت توال (2009 ,السميرات)

مع هذه النتيجة حيث أشارت إلى أن طبيعة  (2015 ,المللي) كما وتتفق دراسة .المشروعات الصغيرة التي تواجهها
المشروعات الصغير والمتوسطة تعتبر عائقا أمام تمويلها من قبل المؤسسات المالية وذلك للعديد من األسباب أهمها 

 وعدم قدرة المشاريع الصغيرة على توفيرها. ضعف القدرة االئتمانية لتلك المشاريع وارتفاع تكاليف الضمانات 
 

توجه المجتمع نحو  ضعفواجه تعاني المشروعات الصغيرة العديد من المشاكل أهمها: تفي األردن 
معدالت الفائدة نسبيًا  ارتفاع, وضعف القدرات التنافسية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة إضافة إلى االستثمار

كومية واألهلية, وعدم توفر الضمانات ألالزمة من قبل أصحاب المشروعات, وضعف التنسيق بين المؤسسات الح
  (2004 عيد, وأبو )عفان ونقص الخبرة عند أصحاب المشروعات.

 

 الدراسات السابقةثانيا: 
 

ات التي تواجه المشروعات هناك العديد من الدراسات السابقة التي بحثت في المشكالت والمعوق
  :الصغيرة

ات التي تواجه المشروعات ز التحدياألبر  ساهمت ((ADB 2016معهد البنك األسيوي للتنمية  دراسة
الصغيرة ومتوسطة الحجم في آسيا والحلول للتخفيف منها إلى العديد من النتائج كان أهمها: أن المشروعات 
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 دالصغيرة ومتوسطة الحجم تعاني من عدة مشاكل أبرزها محدودية قنوات التمويل, ونقص قواعد البيانات, ووجو 
 المالي بين المشروعات. لالندماجفة إلى المستوى المنخفض باإلضا ,القنوات غير المتطورة للمبيعات

 
لبيان التحديات الحالية  هدفت Willington thawala & Mpen dulo (2014)دراسة 

أن المشروعات  :وتوصلت إلى عدة نتائج منها ,والمشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة في قطاع المقاوالت
, باإلضافة إلى ذلك تقلة برامج الدعم المقدمة من الحكومة, ونقص المهاراالصغيرة في هذا المجال تعاني من 

 خلصت الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة في هذا المجال هي مشروعات غير متطورة ينقصها الدعم.
 

لتحديات ا الدراسة إلبرازهدفت هذه  john Ackah and Sylvester vuvor (2011)دراسة 
لصغيرة للحصول على القروض فقد أوردت العديد من النتائج أهمها: أن المشروعات التي تواجه المشروعات ا

الصغيرة غير قادرة على مقابلة متطلبات الحصول على القروض من الجهات المانحة التي ترغب باإلقراض, أن 
معدال ت  عارتفاالتي تقدر على الحصول على القروض هي أيضا تواجه بالعديد من المشاكل من ضمنها  المنشآت

الفائدة على هذه القروض إضافة إلى قصر فترات السداد المطلوبة منها والذي يعمل على الحد من توسع هذه 
 المشروعات.

 
إلى التعرف إلى المعوقات التي تقف حائال أمام  تهدف (2015المشهراوي والرمالوي ) دراسة

ل تمويل المشروعات الصغيرة في قطاع غزة وقد في تحقيق التنمية االقتصادية من خالالمنظمات غير الحكومية 
توصلت إلى عدة نتائج منها: إن غياب التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المشروعات الصغيرة تساهم في 

عليهم تؤثر في استمرارية مشروعاتهم,  المترتبة, كما أن تأخر أصحاب المشروعات في تسديد األقساط انهيارها
 .ة أصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة وقتهم بكفاءةباإلضافة إلى ضعف قدر 

 
المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة  إبرازإلى هدفت  (2010بن رمضان )دراسة 

أحد أهم عمليات التنمية  أنهافي الدول النامية وآليات معالجتها من منظور اقتصادي واجتماعي على اعتبار 
قد خلصت الدراسة إلى وجود معوقات كثيرة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصادية ألي مجتمع و 

 البلدان النامية في مقدمتها المعوقات االقتصادية واالجتماعية. 
 

 إيجاد على التركيز خالل من المشروعات هذه واقع تحسين إلى فقد هدفت (2006)حرب دراسة أما 
 يحاول اقتصاد تنمية في الالزمة مساهمتها دون  تحول التي المعوقات على عرفوالت ورعايتها إلدارتها مالئم أسلوب

 .مناسب مكان إيجاد
 

استعراض أغلب الدراسات التي أجريت حول المعوقات التي تواجهها المشروعات الصغيرة عند 
لى أن أبرز التحديات والمتوسطة يتبين أنها توصلت إلى العديد من النتائج المشتركة بينها والتي تتفق في أغلبها ع

التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية تتركز في المعوقات المالية 
مع اختالف درجات التأثير لكل من  والقانونية ونقص الخبرات لدى أصحاب هذه المشاريع والتدريب غير الكافي
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ومن مجتمع آلخر. لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلبراز المشاكل والمعوقات من دولة إلى أخرى المعوقات سابقة الذكر 
التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان و من أجل معرفة مدى التشابه واالختالف بينها 

كما  لتأثيروبين المشاكل التي تواجهها المشاريع من نفس الفئة في المجتمعات األخرى وبيان مدى االختالف في ا
 .يمكن تعميم مخرجاتها على باقي محافظات األطراف في المملكة كونها تتقارب في هذا المجال 
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 الفصل الثالث
 خصائص عينة الدراسةالمبحث األول: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة, وتم اختيار العينة 
وقد تم إعداد  مجتمع الدراسة.( مشروع  في 140على ) تاستبياناتم توزيع حيث  بإتباع أسلوب عينة الصدفة

وأثرها في  لدراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معانستبانة كأداة لاإل
 :نجزئييراسة من تكونت  أداة الدو , أداء تلك المشروعات من وجهة نظر مالكيها

الجنس لصاحب المشروع, سنوات إقامة  :الجزء األول: ويتضمن البيانات الخاصة بعينة الدراسة
 , عدد العاملين في المشروع. النشاط الذي يمارسه المشروع المشروع, نوع

( وهي تتعلق 5 - 1يتضمن هذا الجزء مجموعة من األسئلة وخصص له الفقرات من )الجزء الثاني: 
تتعلق ( 10 - 9, والفقرات من )بالكفاءات التي تتوفر في المشروع( تتعلق 8 - 6, والفقرات من )يل المشروعبتمو 

أما الفقرات  ,بالمواد األولية المتوفرة لدى المشروع ( تتعلق13 - 11, والفقرات من )بالضرائب والسياسات الحكومية
 . ( فهي تقيس مستوى أداء المشروعات20 - 14) من

نقاط  (4)و ,نقاط موافق بشدة (5)ستبانة, حيث حددت خدام مقياس ليكرت لقياس فقرات اإلتم است
 غير موافق بشدة . (1)و ,غير موافق (2)و ,نقاط محايد( 3)و ,موافق

 صدق وثبات األداة : 
, وتم أخذ المالحظات المختصينللتأكد من صالحية أداة الدراسة فقد تم عرضها على مجموعة من 

 عليها وتم إجراء التعديالت المناسبة.الواردة  
وقد بلغت درجة  ألفا, كرونباخ معامل باستخدام البيانات جمع أداة  على االعتمادية مدى اختبار تمكما 

جل اعتماد نتائج هذه الدراسة, كما من أ االختباراتمناسب في مثل هذه ( وهذا %80.32) هذه اإلستبانة اعتمادية
 ويمثل القياس, أداة  ثبات يعكس مما ,%(60)المقبولة والتي هي  النسبة من أكبر( ) آلفا قيم فقرات أن جميع

 المتفق األدنى الحد تجاوزت بحيث التحليل ألغراض مقبولة بنسبةو  الداخلي االتساق ثبات ألغراض مقبولة نسبه
 والجدول بأدناه يوضح معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة. للثبات. عليه

 ( 1الجدول رقم ) 
 قيمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة

 كرونباخ ألفا المتغير تسلسل الفقرات

1- 5 87.9  
6 -8 77.2  
9 -10 86.2  
11-13 76.2  
14-20 74.1  

 80.32 المعدل العام للثبات --------

 دانيةالمصدر: بيانات الباحث/الدراسة المي                                               
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل : 
اإلحصاء الوصفي: التكرارات  باستخدام( لتحليل البيانات spssتم استخدام المجموعة اإلحصائية )

 والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف المتغيرات الدراسة. 
 

 نسبة االستعادة: 
على العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان  وتم  استبانه( 140توزيع )تم 

 .(75.7%) حوالي االستعادة( حيث كانت نسبة 106استرجاع )
 :الثباتر ختباإ

داة للتأكد من مدى صالحية أ هذا المقياسويستخدم  ,كرونباخ الفاقياس مثبات ال ختبارالستخدم ا 
 (1)أنظر الجدول رقم .للتحليل اإلستبانة أسئلةمدى صالحية ختبار حيث يوضح االالدراسة للتحليل 
 

  :وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس1.   
 ( 2رقم جدولال)

 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الجنس
 النسبة المئوية التكرار الفئة
 75.5 80 ذكر
 24.5 26 أنثى

 100.0 106 المجموع
  بيانات الباحث/الدراسة الميدانيةالمصدر:                                          

 
 التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الجنس (3شكل رقم )

 
                                                                                                      المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية

على من أ وهي  (75.5%)نحو بلغت في عينة الدراسة ن نسبة الذكور أ (2رقم )الجدول  منيتضح 
لضعف المشاركة  نظراً  من نسبة اإلناث علىأ  جاءت نسبة الذكور, ولعل (24.5%) حوالي ناث التي بلغتنسبة اإل

ة , ويتضح ذلك من بالعمل في القطاع الخاص في المحافظ انخراطهااالقتصادية للمرأة في محافظة معان, وضعف 
 اإلناث للمشروعات من هذه الفئات في القطاع الخاص وكما هو مبين في الجدول أعاله. امتالكخالل نسبة 
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 :المشروع إقامةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات . 2
 ( 3رقم جدولال)

 لمشروعا إقامةسنوات التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب                           
 
 
 
 
 
  

                                                                               المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية
 
 

 المشروع إقامةالتوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب سنوات  (4شكل رقم )

 
                                                                              المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية 
 

النسبة ديثة نسبيًا حيث كانت المشاريع الصغير في محافظة معان حن أ (3)الجدول رقم  من يتبين
لتي يزيد بينما بلغت نسبة المشاريع ا (44.3) والبالغة نحوسنوات  (5-3)عمارها للمشروعات التي بلغت أ على األ

 . يلي ذلك المشاريع التي بلغت مدة إقامتها أقل من ثالث سنوات وبنحو(7.5%) ( حوالي10إقامتها عن ) مدة 
أو  على ضعف التوجه وخاصة في الفترات السابقة نحو إنشاء مشروعات صغيرولعل هذا يعطي مؤشرا (. 37.7)

لذلك العديد من األسباب من ضمنها ضعف مشاركة القطاع الخاص من قبل سكان المحافظة, وقد يكون متوسطة 
 فقد ما أكدته العديد من الدراساتهذا , في الوضع االقتصادي, وضعف المشاركة االقتصادية للمرأة في المحافظة

المرأة في المشاريع في إلى أن نسبة مساهمة  (2016)المشاركة االقتصادية للمرأة: واقع وتحديات  :أشارت دراسة
والمتوسطة التي تعمل في العديد من القطاعات  ذلك بأن المشروعات الصغيرتعاني من الندرة مفسرة القطاع 

 للمرأة. مناسبةيوية ال تتضمن بيئة العمل الالح
 
 
 
 
 
 
 

050100150

 سنوات3اقل من  

 سنوات 3-5

 سنوات 6-9

 سنوات فأكثر 10

 المجموع

 النسبة المئوية

 التكرار

 النسبة المئوية التكرار الفئة
 37.7 40 سنوات3 اقل من 
 44.3 47 سنوات 3-5
 10.4 11 سنوات 6-9

 7.5 8 فأكثرسنوات  10
 100.0 106 المجموع
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 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير حجم المشروع3.
 

 (4)الجدول رقم 
 العاملين في المشروع األفرادالتوزيع النسبي لعدد 

 النسبة المئوية التكرار الفئة
 45.3 48 أفراد يعملون في المشروع  خمسة إلى عشرة من

 35.8 38 فرد يعملون في المشروع عشرينأفراد إلى  عشرة من 
 18.9 20 يعملون في المشروع افرد ن عشرو   من كثرأ

 100.0 106 المجموع
    بيانات الباحث/الدراسة الميدانيةالمصدر:                       

 

 
 العاملين في المشروع األفرادالتوزيع النسبي لعدد ( 5شكل رقم )

 
                                                                                                                                المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية

  

(  أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة كان عدد األفراد الذين يعملون فيها 4يوضح  الجدول رقم )
( وبذلك تكون (45.3%نحو  ( أفراد حيث بلغت نسبت المشاريع من مجمل عينة الدراسة في ذلك10- (5هم من

هذه الفئة من المشروعات هي األكثر انتشارا والتي ال تحتاج إلى عدد كبير من العاملين, بينما بلغت نسبة 
إن هذه النتيجة تشير إلى اغلب المشاريع في  (18.9%)حوالي  (20)المشروعات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 

 .قليلة رة يليها في ذلك المشاريع متوسط الحجمعينة الدراسة هي من المشاريع الصغي
 ( 5)الجدول رقم 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب حجم المشروع
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 %90.5 96 صغير
 %9.5 10 متوسط
 100.0 106 المجموع

 المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية                             

020406080100120

 من خمسة إلى عشرة أفراد يعملون في المشروع 

من عشرة  أفراد إلى عشرين فرد يعملون في 
 المشروع

 أكثر من  عشرون  فردا يعملون في المشروع

 المجموع

 النسبة المئوية

 التكرار
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 التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب حجم المشروع( 6رقم ) شكل

 
 المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية                   

 
وعددها  )%90.5) في عينة الدراسة بلغ نحوحجم المشروعات الصغيرة ( أن 5يشير الجدول رقم )

المشروعات  أعداديرجع السبب في زيادة وربما  .(9.5%)بينما بلغت نسبة  المشروعات المتوسطة  مشروع, (96)
وعات تتميز المشر  ,كبر من الصغيرة حيثتمويل أ إلىاجة المشاريع المتوسط الصغيرة على المتوسطة نظرا لح

 .يضاف إلى حجم السوق يخدم المشاريع الصغيرة بشكل أكبر من المتوسط الصغيرة بتواضع حجم تمويلها
                                                             

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع المشروع. 4

 (6 رقم جدولال)  
 نوع المشروعالتوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب                                

 

 بيانات الباحث/الدراسة الميدانيةالمصدر:                                     
 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب نوع المشروع (7شكل رقم )

 
                                                                                                                    المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية
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 المجموع متوسط صغير

 التكرار

 النسبة المئوية
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 المجموع حرفي زراعي تجاري صناعي

 التكرار

 النسبة المئوية

 النسبة المئوية التكرار الفئة
 21.6 23 صناعي
 38.7 41 تجاري 
 20.8 22 زراعي
 18.9 20 حرفي

 100.0 106 المجموع
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في محافظة معان ما بين صناعية وتجارية وزراعية  المشروعات اهفيي تقوم ات  التالنشاط تتنوع 
( 38.7%) نحوعلى هي للنشاط التجاري حيث بلغت لنسبة األأ إن (6رقم )يتضح من خالل الجدول ة, و وحرفي

في ذلك يرجع إلى موقع المحافظة والتي تقع السبب  بحيث يعتبر النشاط االقتصادي الرئيسي في المحافظة. ولعل
اصة السعودية إضافة إلى خة لألردن و على مفترق الطرق المؤدية إلى العديد من الدول العربية الحدودية المحاذي

جاءت المشروعات الصناعية في  العمل في النشاط الزراعي,ب والتي تحد من التوسع الصحراوية طبيعة المنطقة
أما المشروعات  , %( (21.6تها من إجمالي المشروعات العاملة في المحافظة حوالينسبلثانية حيث بلغت الدرجة ا

المحافظة وغالبا ما تسود المشروعات الزراعية في قرى %( 20.8بلغت نسبتها نحو)ي النشاط الزراع التي تمارس
ولعل السبب  (18.9%) نحو خيرة بنسبة بلغتواحتل النشاط الحرفي المرتبة األ أكثر منها في المناطق الحضرية,

تسويقه سياحيا في لواء  ما يتم باستثناءالحرفية  للمنتجاتدم وجود سوق عهو  قبال على النشاط الحرفيفي قلة اإل
 البتراء. 

 المبحث الثاني : اختبار الفرضيات
لتأكد من ل واالنحرافاتعلى المتوسطات الحسابية  االعتمادتم فرضيات الدراسة  اختبارمن أجل  

  صحة الفرضيات المطروحة.
 سطة.المشروعات الصغيرة والمتو  أداءنقص مصادر التمويل يؤثر سلبا على  :األولىالفرضية 

 (7رقم  جدولال)
 المتوسطات الحسابية للفرضية المتعلقة بمصادر التمويل

 الدرجة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة
 متوسطة 1.39 3.40 ارتفاع اسعار الفائدة على القروض التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1
 متوسطة 1.11 3.36 اإلجراءاتلتعقيد  صعوبة الحصول على قروض للتمويل نظراً  2
 متوسطة 1.01 3.19 صعوبة الحصول على للتمويل لعدم توفر مصادر تمويل 3
 متوسطة 1.37 3.42 يعاني مشروعي من تدني السيولة 4
 متوسطة 1.25 3.51 ال يوجد دعم حكومي كافي  للمشروع الذي قمت بإنشائه 5

 ميدانيةبيانات الباحث/الدراسة الالمصدر:    
فإنها تواجه التحدي المالي بكل أوجهه وأبعاده وحالها في  في األردن "بالنسبة للمشروعات الصغيرة

 ( مرجع سابق ,وآخرون ذلك حال المشروعات الصغيرة في البلدان النامية" )عفانة 
 "يولةيعاني مشروعي من تدني الس"لفقرة التي تنص على ل أن المتوسط الحسابي (7رقم )الجدول  يبين

كثر أ أنوهذا يعني  ,(1.37وبانحراف معياري ) (3.42لهذه الفقرة ) المتوسط الحسابيبلغ على حيث هي األ
مع  تفقتهذه النتيجة  لعلالسيولة,  تدنيمستوى هي  معان في محافظةالمشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة 

على للمتوسط جاءت للفقرة ن النسبة األأ ضحتأو والتي  (2015المشهراوي والرمالوي )دراسة  إليهما توصلت 
بلغ نحو بمتوسط  وفقا للدراسةو  ,المشروعات الصغيرة عن السداد بسبب تدني السيولة أصحابالمتعلقة بتأخر 

 ( حيث أشارت إلى 2011أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في األردن )ولعل ما يفسر ذلك ما أوردته  ,(4.36)
 حيث الكبيرة, الشركات فيها تهيمن التي للقطاعات على يوزع األردن داخل االئتمان من العظمى الغالبية أن

من وجهة نظر  فأن من أسباب نقص السيولة أعالهوكما يظهر الجدول  .عموماً  المخاطر نسبة فيها تنخفض
وعات من للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكن هذه المشر  كافي عدم وجود دعم حكومي أصحاب هذه المشاريع

وعليه يمكن القول أن المشروعات وتمكنها من تحسين أدائها في العمل.  تواجههاالتغلب على المشكالت التي 
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الصغيرة والمتوسطة في المحافظة من تعاني  النقص في السيولة والذي بدوره يؤدي إلى تعثر مثل هذه المشروعات 
  وإعاقتها في النهوض بالدور المطلوب منها في المجتمع.

 
هناك عالقة طرديه ما بين توفر الخبرات الفنية والكفاءات ونجاح المشروعات الصغيرة  الفرضية الثانية:

  والمتوسطة.
  (8رقم  جدولال) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالفرضية المتعلقة بنقص الكفاءات 
 متوسطة 1.13 3.08 مشروعات الصغيرة والمتوسطةفراد ذوي الكفاءة في مجال التناقص األ 6
 منخفض 1.00 2.49 عن العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الماهرة العاملة  األيديحجام إ 7
 متوسطة 1.10 3.11 ضعف البرامج التدريبية للعاملين في مشروعي  8

 بيانات الباحث/الدراسة الميدانيةالمصدر:            
يظهر من  وأثرها في أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان بالكفاءات يتعلق فيما

هي والمتوسطة في هذا الجانب كثر المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة ن من أأ (8) رقم خالل جدول
 (3.11) ونح بلغفي ذلك ن المتوسط الحسابي للعاملين في هذه المشروعات حيث  أضعف البرامج التدريبية 

, ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ضعف التنسيق مابين أصحاب هذه علىوهو األ (1.10وبانحراف معياري )
عن التدريب والتأهيل لألفراد في سوق العمل, وغياب البرامج  المسئولةالمشاريع في القطاع الخاص والجهات 

 المتخصصة, إضافة لعدم وجود حاضنات األعمال.   ةالتدريبي
 هناك عالقة طردية ما بين زيادة الضرائب وانخفاض ربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ية الثالثة :الفرض

 
 (9رقم  جدولال)

 الضرائب والسياسات الحكومية فرضيةارية للفقرات المتعلقة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
 متوسطة 1.30 3.42 هناك ضرائب مرتفعة مما يؤثر على تدني ربحية مشروعي  9 
 متوسطة 1.05 3.15 المشروعات الصغيرة والمتوسطة  إنشاءعدم وجود قوانين تشجع على  10

 بيانات الباحث/الدراسة الميدانيةالمصدر:           
 التي الرئيسية القضايا أحد هي الضرائب أن إلى (2012 إلى2011 ) العالمية التنافسية تقرير "يشير

 في األعمال أنشطة ممارسة في تؤثر التي العوامل أهم أحد الضرائب فرض يعد حيث عمالاأل أنشطة في تؤثر
أجندة ) األردن". في األعمال أنشطة تعترض ممارسة عقبة أكبر كثالث الضرائب إلى ينظر أنه درجة إلى المملكة,
 (2011الصغيرة والمتوسطة, المشاريع

هناك ضرائب مرتفعة مما "الفقرة التي تنص على كانت  فيما يتعلق بالسياسات الحكومية والضرائب
وبانحراف معياري  (3.42) على من حيث المتوسط الحسابي حيث بلغهي األ "يؤثر على تدني ربحية مشروعي

مشكلة  أيضاَ  تواجه في المحافظةمن هذه الفئة  المشروعات أنوهذا يعني (, 9) كما يبين الجدول رقمو  1.30))
 . رائبالض بارتفاعفيما يتعلق 

 تؤثر سلبٌا على تأسيس وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. األوليةالمشكالت المتعلقة بالمواد رضية الرابعة: الف
 
 

267



 2017(3(اجمللد )1علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

 

 

 (10 رقم جدولال)
 األوليةالمواد ت المعيارية للفقرات المتعلقة بفرضية المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 متوسطة 1.13 2.73 بتصنيعه مأقو للمنتج الذي  األوليةهناك نقص في المواد  11
 متوسطة 1.12 3.17 )مواد تصنيع المنتج(  األوليةهناك ارتفاع في تكلفة الموارد  12
 متوسطة 1.30 3.16 . اإلنتاجيةيوجد صعوبة في العمليات  13

 المصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميدانية                   
قل من حيث المتوسط مقارنه مع باقي المشكالت ولية األاألكانت الفقرات المتعلقة بنقص المواد 

على من حيث المتوسط الحسابي هي األ "ارتفاع تكلفة المواد األولية"تنص على  السابقة حيث كانت الفقرة التي
 ونقص الدعم الحكومي ,سعارإلى ارتفاع األهذا يعود ولعل ( 1.12معياري ) فوبانحرا (3.17) نحو حيث بلغ

 .المستخدم من قبل تلك المشروعات ألوليةا لموادل
إن أداء المشروعات الصغير و المتوسطة يعتبر متدنيا نتيجة للمشكالت التي  :الفرضية الخامسة

 تواجه تلك المشروعات, من وجهة نظر أصحابها.
 

 (11)الجدول رقم 
 المشروعات  أداءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 الدرجة االنحراف الوسط الفقرة ةرقم الفقر 
 متوسطة 1.34 3.20 عدد كبير من فرص العملفي توفير  يساهم مشروعي ال  14
 متوسطة 1.23 3.07  زيادة حجم اإلنتاجعلى  شروعيمضعف قدرة  15
 متوسطة 0.99 2.95 دارية من نقص الخبرات اإل يعاني مشروعي 16
 متوسطة 1.26 3.00 ر التطو  التوسع على قدرة مشروعيتدني  17
 منخفض 1.06 2.42 في مجال عمليعلى التكيف مع البيئة  قدرة مشروعيعدم  18
 متوسطة 1.12 3.74 واالبتكاربداع اإل إلى شروعيمافتقار  19
 متوسطة 1.21 3.01 هناك في نقص الخبرة التسويقية في مشروعي 20

                          انيةالمصدر: بيانات الباحث/الدراسة الميد             
والذي يتعلق بأداء المشروعات من وجهة نظر المالكين بأن مشروعاتهم غير  (11رقم ) الجدول يبين

قادرة وبالدرجة األولى على توفير فرص عمل أكبر ألبناء المجتمع المحلى في محافظة معان حيث بلغ المتوسط في 
 على, ولعل السبب الرئيس في ذلك يرجع إلى تدني قدرة المشروع (1.34معياري ) فوبانحرا (3.2ذلك حوالي )

, باإلضافة إلى نقص الخبرات ةالتسويقيزيادة حجم اإلنتاج نتيجة العديد من األسباب في مقدمتها نقص الخبرات 
ر. اإلدارية, وعدم قدرة المشروع على التكيف مع بيئة العمل وبالتالي ضعف قدرة المشروع على التوسع والتطو 

 (11)أنظر الجدول رقم 
وركيزة أساسية للنهوض بالمشروعات وخاصة الصغيرة  حيوي واإلبداع يعتبر عامال  االبتكارأن عنصر 

نتيجة للعديد من األسباب  واالبتكارمثل تلك المشروعات تشكل الحاضنة األساسية لإلبداع  أنوالمتوسطة ذلك 
وعلى سبيل المثال عدم وجود هيكل إداري معقد والعمل في منه د هذه المشروعات عن القيود التي تح ابتعادأهمها 

 على االبتكار"يعرف والروتين والتي تحد من هذه العملية بشكل كبير. و واألنظمةة تكون بعيدة عن التعليمات ئيب
فذة من خالل عملية مخططة ومن ملحوظأنه الممارسة التي يتم من خاللها تحسين قيمة المنتجات والخدمات بشكل 

أجندة المشاريع ) "أو عن طريق تحسينات تدريجية صغيرة في السلع/الخدمات"كاختراقأن يحدث " لالبتكاركما يمكن 
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تبين الدراسة أن المشروعات الصغير والمتوسطة في محافظة معان . (مرجع سابق , 2011الصغيرة والمتوسطة
( حوالي 11هذا الفقر كما يظهر في الجدول رقم )حيث بلغ متوسطة اإلجابات على  واالبتكارتفتقر إلى اإلبداع 

 .تراجع أداء هذه المشروعات أيضا( وهو ما يفسر 3.74)

 

 والتوصيات: االستنتاجاتالمبحث الثالث: 
 

 :االستنتاجات
 بعد جمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية:

متوسطة في محافظة معان تعاني من نقص في مستوى السيولة والذي يحد من إن المشاريع الصغيرة وال1- 
تطور وتقدم هذه المشروعات, والسبب في ذلك عدم كفاية الدعم الحكومي, وعدم توفر المصادر الكافية لتمويل 

 تلك المشروعات.
معان وضعف عدم توفر الخبرات الفنية والكفاءات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة  -2

 البرامج التدريبية الموجهة.
ارتفاع العبء الضريبي يؤثر سلبا على ربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الناشئة منها في  3-

 المحافظة.
تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مشكالت أخرى تتعلق بضعف التكيف مع البيئة وافتقارها إلى  4-

 الخبرات التسويقية. اإلبداع واالبتكار ونقص
 

 :التوصيات
 بناء على ما تم التوصل إليه من استنتاجات توصي الدراسة بما يلي:

تشجيع المشروعات الصغيرة في محافظة معان من خالل توفير المزيد من اإلعفاءات الضريبية, وزيادة  -1
 فئة من المشروعات. الدعم الحكومي لها وذلك بتوفير المصادر التمويلية الكافية للنهوض بهذه ال

قيام الجهات ذات العالقة بتوفير التدريب ألالزم من خالل برامج تدريبية متخصصة في سوق العمل في  -2
 محافظة معان.

 توفير حاضنات األعمال التي تعاني بتطوير الجانب اإلبداعي  -3
لمشكالت والمعيقات التي إجراء المزيد من الدراسة حول الكيفية التي يمكن من خاللها التغلب على ا -4

 توسطه في محافظة معانمتعترض تقدم المشروعات الصغيرة وال
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