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 البحث ملخص
روعات الصغيرة والمتوسطة على اقتصاديات السكان في دحر المشكلة هدفت البحث إلى دراسة أثر المش    

فكككي  السكككاةية والحكككد مكككن البطالكككة والتقريككح مكككن الر كككر كةحكككدج الوسكككاة  الةانحككة لموان كككة المشككككلة السككككاةية
الكككيمنل ولتح يكككك  أهككككداح البحككككث اسككككتقدص الباحككككث المككككة د الوصككككري التحليلككككيل وتككككص اسككككتقداص أداة ا سككككتباةة 

الت ككارير الرصككلية والدوريككة صات الصككلة مككن داقكك  المةسسككات الممولككة أو المشككاري  ةرسكك ال إ ككافة والنككداو  و 
المةتمرات( متعل ة ب صا الشكننل حيكث تكص تطبي  كا علكى  –الكتب والدوريات  –المسوحات –إلى )اإلحصاءات 

  البحث أساسكا  مكن عيةة البحث بالطري ة )العمدية(ل والدمد م  أسلوب العيةة الحصصية حيث يتكون منتم
صكةاعي(ل وقكد -قكدمي -متوسكطة(ل )تنكار –صكغيرة -منموعات غير متناةسة إلى حٍد كبير مث  )صكغرج

مالكك   048عككام   بةنمككالي  068مشككروعا  و 08شككملت عيةككة البحككث نميكك  مككديريات أماةككة العاصككمة بعككدد 
 SPSS.امد اإلحصاةي% إةاث وتص معالنة البياةات بواسطة البرة0060% صكور و7667وعام  مة ص 

 وتوص  البحث إلى عدد من الةتاةد من أهم ا ما يلي:   

بيةكت الةتككاةد أن تحسككن الو كك  المعيشككي كككان ملحو ككا  فككي أونكك  اإلةرككا  المقتلرككة بدايككة مككن اإلةرككا  علككى  
يص الغصاء الص  كان في المرتبة األولى  من سلص أولويات اإلةرا ل ثص اإلةركا  علكى الملكبا والصكحة والتعلك

والمسكككن واقتةككاء األدوات الك رباةيككة الحديثككة والتمتكك  بالميككاو الة يككة وأدوات الة افككة والصككرح الصككحي وكككصا 
كك    أعلككى مككن عيةككة  تملكك  وسككيلة مواصكك ت قاصككةل حيككث بيةككت الةتككاةد أن ةسككب التحسككن عةككد عيةككة الم 

كككك    و70680العمككككا  فكككككان  إنمككككالي العيةككككة  % عمككككا ل وبككككصل  تكككككون ةسككككب التحسككككن عةككككد47664% م 
20640.% 

بيةككت الدراسككة أن للمشككاري  الصككغيرة والمتوسككطة أثككر علككى خيككادة ةسككبة الككدق  وبالتككالي علككى تقريككح الر ككر  
% مككن إنمككالي العيةتككين كككاةوا عمككا   بككننر فككي مشككاري  0467بشكك  ملحككو ل حيككث بيةككت الةتككاةد أن ةسككبة 

آلنل وتبكككين أن متوسكككط الكككدق  السكككاب  لعيةكككة اقتصكككادية أو أصكككحاب مشكككاري  سكككاب ة م ابككك  كامككك  العيةكككة ا
لاير ف ككطل 4068لاير ت ريبككا ل ولكامكك  العيةككة متوسككط دقكك   00460العمككا  للمشككتغلين فككي هككصا المنككا  كككان 

الكككح لاير وبمتوسكككط  08وحاليكككا  أصكككبل الغالبيكككة فكككي عيةكككة العمكككا  أنكككورهص فكككي الرةكككة الثاةيكككة أ  أكثكككر مكككن 
 % من إنمالي رأا الما .04640أما متوسط دق  عيةة الم     مبلغ لاير لكام  العيةة العما ل  47100
 ومن ق   ةتاةد البحث توص  الباحث إلى عدة توصيات أهم ا: 

إيكك ء فكككرة المشككروعات الصككغيرة ا هتمككاص األكككاديمي الككص  تسككتح   علككى المسككتوج الككوطةيل مككن قكك    
 ألبحاث والدراسات المتعل ة ب صا المو وع. تشني  النامعات والمعاهد ومراكخ األبحاث على إنراء ا

التنكيكد علككى  ككرورة إنكراء الدراسككات ا قتصككادية المتعل كة با حتيانككات الملحككة للمنتمك  اليمةككي وعمكك   
قارطة للمشاري  الصكغيرة والمتوسكطة علكى مسكتوج النم وريكة وةشكرها للنم كور وبشكك  دور ل لدراسكة 

  وتمو كككع ا فككي القريطكككة النغرافيككة وت يكككيص نككدوج األةشكككطة واقكك  المشكككروعات الصككغيرة ال اةمكككة بالرعكك
 المغصية والمكملة ل صو المشروعات.
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Abstract  

    The research aims at studying the impact of small and medium enterprises on 

population economics in rolling back the population problem, reducing 

unemployment and alleviating poverty as one of the successful means to face the 

population problem in Yemen. To achieve the research objectives, the researcher 

used the descriptive analytical method, and the relevant questionnaire, schedules, 

and quarterly and periodic reports have been used from within the funding 

institutions or projects themselves, in addition to (statistics - surveys - books and 

periodicals - conferences) in this regard, where they were applied to the research 

sample in the (intentional) method, and integrated with the method of the quota 

sample. The research population is mainly composed of thoroughly heterogeneous 

groups such as (micro - small - medium), (commercial - service - industrial). The 

research sample included all the districts of the Capital Secretariat with a number 

of (80) projects and (260) workers, with a total of (340) owners and workers, of 

which (76.7%) were males and (23.3%) were females, and the data were 

processed by the statistical program (SPSS). 

The research reached a number of results including the following: 

     The results showed that the improvement of the living situation was noticeable 

in the various aspects of expenditure, from spending on food, which was ranked 

first among the expenditure priorities, then spending on clothing, health, 

education and housing, acquiring the modern electrical appliances and the 

enjoyment of clean water, hygiene and sanitation, as well as having the means of 

transport. The results showed that the improvement rates in the sample of the 

owners are higher than the sample of workers, where (72.03%) were owners and 

(47.69%) were workers, thus the improvement rates are at the total sample of 

(53.42%). 

    The study showed that SMEs have an impact on increasing the income ratio, 

and consequently on poverty alleviation significantly. The results showed that 

(34.7%) of the both samples total were paid workers in economic projects or 

owners of previous projects for the entire sample now. It was shown that the 

previous average income for the sample of workers, employed in this field, was 

about (32468) riyals, and for the entire sample, the average income was (9860) 

riyals only. Currently, the majority in the sample workers have wages in the 

second class, i.e. more than (30,000) riyals, with an average of (47188) riyals for 

the entire sample workers, while the average income of the owners sample is an 

amount of (24.43%) of the gross capital. 

From the research results, the researcher reached several recommendations, 

key among which are: 
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    Giving the idea of small enterprises the academic interest it deserves at the 

national level, by encouraging universities, institutes and research centers, to 

conduct research and studies on the present subject. 

 Emphasizing the need to conduct the economic studies related to the urgent 

needs of the Yemeni society, and making a chart for small and medium 

enterprises at the level of the Republic, and publishing it to the public 

periodically, to consider the reality of small enterprises already in place and 

their position in the geographical map, and to evaluate the feasibility of 

activities that feed and supplement such enterprises. 

Key words: Small and Medium Enterprises - Population Problem in Yemen. 
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 : مقدمة
فكي عمليكة التةميكة  األساسكيالعةصكر ألةك   لنمي  دو  العكالصل طاع القاص ال رص ا قتصاد  في يمث  ا    

دورا  رةيسيا  وهاما  فكي عمليكة التشكغي  والتةميكة أل  بلكدل لتمتعك  ب كدرة  بل ف و يلعوالمحر  الرةيسي ل قتصاد
يعم  كمولد رةيسكي للكدق  ال كومي ويعمك  علكى تكوفير فكرص العمك  المنخيكة للمكواطةين.  ثتةافسية عالية حي

كثيركة رأا  لفي العديد مكن ا قتصكاديات العالميكة إنظ ة كاص المةشكيت كبيكرة الحنكص ليةالعم أثبتت التناربوقد 
كمكا   يمثك  هكصا الة كاص الحك   لالما    يكةد  بال كرورة إلكى تسكري  عمليكة التةميكة ا قتصكادية وا نتماعيكة

 علككى فةككة قليلككة مككن كككون اثككارو   تككةعكا إ  لاألمثكك  لاثككار السككلبية التككي تترك ككا عمليككة التحككو  ا قتصككاد 
تكدعو  -مةص مدة ليست بال صيرة -سسات الدولية واإلقليمية المقتصةول صا بدأت ت ارير المة  لشراةل المنتم 

ك إلكى  كرورة وأهميكة تشكني  المشكروعات الصكغيرة إ كافة إلككى المتوسكطة لمككا  ة كرا   ليما فكي الكدو  الةاميكة سظ
 .ن غيرها من المشاري تميخها عتتسص ب  المشروعات الصغيرة من قصاةص 

وبككككصل  شكككككلت المةسسككككات الصككككغيرة والمتوسككككطة مككككدق   م مككككا  مككككن مككككداق  الةمككككو ا قتصككككاد ل أيدتكككك      
المعطيكككات التاريقيكككة العاةكككدة إلكككى الثكككورة الصكككةاعية بنوروبكككال والتكككي اعتمكككدت فكككي بكككدايات ا علكككى المةسسكككات 

ل واستمر اةتشار هصا الةوع من المةسسكات إلكى عام    عشرونالصغيرةل التي لص يتعَد عدد عمال ا في الغالب 
غاية   ور المةسسات الكبيرة في مةتصح ال رن الثامن عشكرل إ  أة كا لكص تبلكغ مكا بلغتك  المةسسكة الصكغيرة 
التكككي عكككاد ل كككا اعتبارهكككا مكككن نديكككد بعكككد مةتصكككح السكككبعيةات مكككن ال كككرن التاسككك  عشكككرل فونكككدت المشكككروعات 

لكككح أشككككا  الرعايكككة والمسككاةدة مكككن قبككك  العديكككد مكككن المة مكككات وال يةكككات الصككغيرة والصكككغرج والمتوسكككطة مقت
علمكككا  قاةمكككا  والمتوسكككطة قكككد أصكككبحت المشكككروعات الصكككغيرة و العربيكككة والدوليكككة وحكومكككات مع كككص دو  العكككالصل 

 .ل ا الم ررات القاصة ب ا أفردتوقد  ليدرا في النامعات والمعاهد العلمية
التكككي  يكككة هكككصو المشكككروعات فكككي إطكككار اسكككتراتينية التةميكككة الشكككاملةلقكككد وعكككت ألهم إنظ الحكومكككة اليمةيكككة

مككن ا قتصككاد المونكك  إلككى اقتصككاد  با ةت ككا  ككمن إطككار التحككو  ا قتصككاد  الككص  تعيشكك   ة ن ككاقططككت ل
تتحمكك  الشككراةل الر يككرة واألكثككر احتيانككا  اآلثككار ا قتصككادية ف الككص  يككوثر علككى المنتمكك  عةككد حدوثككةلالسككو  

ةاهيككك  عكككن  -إ  اصا طب كككت بككرامد تقركككح مكككن هكككصو اآلثكككار –السكككلبية الةانمكككة عكككن هكككصا التحكككو ة وا نتماعيكك
أصك   شكنة  شكنن الكثيكر مكن الكدو  الةاميكة  اليمةيالمشاك  التي يعاةي مة ا الو   ا قتصاد  وا نتماعي 

اد ةسكب الر ككرل واخديك مكن تكدةي مسكتوج المعيشكة إلككى تركاقص مشككلة البطالكة واةقركام معككد  الةمكو ا قتصكاد 
وكككك  هكككصو اطكككراح للمشككككلة السككككاةية فكككي الكككيمنل وتعتبكككر المشكككاري  الصكككغيرة واألصكككغر المةتشكككرة فكككي أرنكككاء 

من ق   التقريح من  أحد الوساة  ال ادفة لموان ة المشكلة السكاةيةالنم ورية وكصل  المشاري  المتوسطة 
يا  يقتلح باقت ح ةوع ا وحنم ا ومكاة ا وقد بيةت البطالة ودحر الر رل و  ش  إنظ ل صو المشاري  أثر تةمو 

واقكككك  األثككككر التةمككككو  ل ككككصو المشككككاري  يترككككاوت ةسككككبيا  مككككن مكككككاٍن إلككككى اقككككرل وأنظ دور "إحككككدج الدراسككككات إنظ 
توان  عك وة علكى صلك  منموعكة مكن الصكعوبات وتعكاةي مكن  ل وأة االمشروعات الصغيرة ماخا  دون الطموح

  قارنة عن إرادت ا. قارنيةكاةت داقلية صاتية متعل ة بالمشاري  ةرس ال أو العديد من المشك ت سواء 



                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 
 م2019 ديسمبر( 7)العدد           

 

 463 
 

 الصياد صالح علي الرب عبدد/السكانية المشكلة دحر في والمتوسطة الصغيرة المشاريع أثيرت

الكدعص و الكداةص الكص  تسكتح   روعات الصكغيرة ا هتمكاص الكبيكر و يتبدج في  وء ما ت دص أهمية إي ء المش
نج ليسكت بمةك علكى ونك  القصكوص التكي والكيمنال خص والمتواص  الص  تحتان ل  سكيما فكي البلكدان العربيكة 

فكككي والمتوسكككطة مكككن أنككك  الة كككوم بالمشكككروعات الصكككغيرة  لهكككصا عكككن هكككصا التونككك  بككك  هكككي مو كككوع بحثةكككا
 هتمكاص األككاديمي ببحث كا االتةميكة ا قتصكاديةل كمكا ةشكير إلكى إنظ ساهص بشك  فعكا  فكي اليمةية لتالنم ورية 

 كص قليلكة ةسكبيا ل األمكر الكص  شكك  ما خا   عيرا  في ب دةال وما خالت الدراسكات التكي تةاولكت هكصا ال طكاع الم
حككافخا  للباحككث للقككوم فككي هككصا المنككا  عمومككا  والتركيككخ علككى ونكك  القصككوص علككى دراسككة وت يككيص المشككاري  
الصككغيرة والمتوسككطة ودورهككا فككي التقريككح مككن  ككاهرة البطالككة ودحككر الر ككر كةحككدج الوسككاة  ال ادفككة لموان ككة 

 .المشكلة السكاةية في النم ورية اليمةية
  Research  problem البحث: مشكله
ا قتصكاد  ص من الةاحية الة رية والعملية ةواة أساسية للةمكو والت كد والمتوسطةالمشروعات الصغيرة  تمث     

إدرا  أهميت كا  وقكد بكدأ بعنلكة التةميكة فكي نميك  المنكا ت الكدف ل وتح ى بدور كبير في وا نتماعي عموما  
الكص  اةعككا فكي قطكط وسياسكات األمكر  لفكي الكدو  الةاميكةقاصكة ومات نميعكا  وا هتماص ب ا من قب  الحك

الكثير من ببحث ا ما خا   عيرا  في ي إ  إنظ ا هتماص األكاديم لالتةمية العامة ب دح دعم ا وقصد مساةدت ا
فكي  -ج الكوطةي سكيما علكى المسكتو  -ت هصا ال طاع الم ص قليلكة ةسكبيا  خالت الدراسات التي تةاول البلدانل وما
وةحن إص ةتةكاو  هكصا المو كوع مكن ةاحيكة أثكرو علكى المشككلة السككاةية بالنم وريكة اليمةيكة  .اليمةيةالنم ورية 
؟ من ق   مدج ةناح هصو المشروعات في أداء دورها في عملية التةمية ا قتصادية وا نتماعيةةتساء  ما 

تحسكككين مسكككتوج الكككدق  والمعيشكككة مكككن ثكككص و  للكككةدورهكككا فكككي قلككك  فكككرص عمككك  نديكككدة والحكككد مكككن  كككاهرة البطا
دمان كا  ت امسكاهممكا مكدج إ افة إلى  التقريح من الر ر في النم ورية اليمةيةلوبالتالي  فكي تمككين المكرأة واا

 ل وهصا ما يمث  مشكلة البحث وتسعى الدراسة لتحليل .في عملية التةمية ا قتصادية وا نتماعية
 Objective of the Research: البحث أهداف

 ي دح البحث الحالي إلى ما يلي:
دراسة أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اقتصاديات السكان في دحر المشكلة السكاةية والحد  .1

 من البطالة والتقريح من الر ر كةحدج الوساة  الةانحة لموان ة المشكلة السكاةية في اليمن.

طة في اليمن وم ارةت ا على المستويين اإلقليمي والدولي دراسة وتحلي  واق  المشاري  الصغيرة والمتوس .0
بداف  المساهمة في تكوين وعي وطةي لموان ة األعباء المترتبة عن المشكلة السكاةية من ق   

 المشاري  الصغيرة والمتوسطة.

 . ودوليا   وعربيا   محليا   والمتوسطة الصغيرة المشاري  تعريرات معايير وتحلي  ودراسة بيان .3

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات تتل او التي والمساةدة الدعص مستوج وقياا ةوع يدتحد .4

 .وتطورها فاعليت ا من تحدو  والمتوسطة الصغيرة المشروعات عم  تعي  التي الصعوبات أبرخ تحديد .5

 المتوسكككطةو  الصككغيرة المشككروعات دور وترعيكك  لتطككوير الممكةككة والحلككو  الم ترحككات مككن منموعككة ت ككديص .6
  .اليمن في السكاةية المشكلة ح  في اهمةللمس
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  Important of the Research :البحث أهمية
تتمثككك  أهميكككة البحكككث فكككي كوةككك  صو صكككلة بكككالواق  اليمةكككي المعكككامل ويمثككك  مشككككلةل ولككك  قبكككو  عكككاص وقبكككو     

مكاةية ا سترادة من ةتاةن .  أق قيل ولمو وعة ال درة على تح ي  مع ولية الدارسةل واا
فكي التةميكة ا قتصكادية للمنتمعكاتل  والمتوسكطةالمشكروعات الصكغيرة دور مكن أهميكة تنتي أهمية الدراسكة و   

النم ورية اليمةية في تح ي  معد ت قياسية على مسكتوج الكوطن العربكي  من أهمية معطيات ما أةنخت  وكصا
تى النواةككب وت ككديص الحلككو  فككي اةتشككار المشككاري  الصككغرج والصككغيرة تلككخص بال ككرورة بحث ككا ودراسككت ا مككن شكك

لةناح كا واسكتمرارها وةموهكا لمكا سيسك ص فكي اسكتيعاب أعكداد أكثكر مكن العمالكة  ال خمكةالم ترحات والتوصكيات 
وكوة كا  - ياسية التي وصكلت إلي كا ب دةكاوالمساهمة في ح  المشكلة السكاةية وت لي  ةسب ومعد ت الر ر ال

ةيككككة أكاديميككككة سكككككاةية تتةككككاو  مو ككككوع المشككككروعات الصككككغيرة أو  دراسككككة علميككككة ميدا -بحككككد علككككص الباحككككث
والمتوسطة وأثرها فكي دحكر المشككلة السككاةيةل مكن قك   تتبك  األثكر علكى التقريكح مكن البطالكة ودحكر الر كر 

كما أة ا ستكون أو  دراسة تتةاو  المشاري  الصغيرة والمتوسكطة فكي  وكصا تمكين المرأة في المنتم  المحليل
لمحاولككة و كك  توصككيح علمككي ل ككا مككن قكك   تحليكك  وة ككد وتعككدي  تعريرككات المشككاري  الصككغيرة الككيمن تسككعى 

واقتككراح أو  تعريككح محلككي للمشككاري  المتوسككطةل كمككا أنظ هككصو الدراسككة تعككد إ ككافة نديككدة إلككى الح كك  العلمككي 
 ورافد من روافدو.

 Questions Research :البحث تساؤالت

 مكرة ألو  ادية سككاةية تبحكث المشكاري  الصكغيرة والمتوسكطة معكا  تةركصاقتصك الدراسة هصو كون من اةط ق ا    
وهي أي ا  تكدرا ت يكيص مشكروعات أسسكت فكي الما كي ومكا خالكت قاةمكة وتبحكث األثكر  اليمةية النم ورية في

التاليكة إ كافة  التسكاة ت علكى الدراسكة إنظ تسكتةد إلكى بعكم الرر كيات وتنيكب هكصو التةمو  ل ال يستلخص مكن
 لتساة ت المثارة في م دمة الدراسة:إلى ا

 ما المشكلة السكاةية في اليمن؟ -

 اليمن؟ في والمتوسطة والصغيرة الصغرج بالمشاري  الم صود ما -

 صا هتمكا مكن ةصكيب المتوسكطة للمشكاري  يككن لكص ولمكاصا المتوسكطة؟ للمشكاري  الكيمن فكي التوصكيح هكو ما -
 اليمةية؟ النم ورية في والدراسة والتشري 

 العاملين؟ من تشغ  وكص العاصمة أماةة في والمتوسطة الصغيرة المشاري  عدد كص -

 المشاري ؟ هصو في المست دفة لألسر وا نتماعي ا قتصاد  األثر هو ما -

 تمل ؟ فيما التصرح حرية ل ا وه  المشاري ؟ ل صو ةتينة المرأة و   تغير وكيح مة ا؟ ةصيب للمرأة ه  -

 المشاري ؟ تل  تطوير توان  التي والمالية يةوالرة اإلدارية المعوقات ما -

 والمتوسطة؟ الصغيرة للمشاري ( سكاةي- اقتصاد -تعليمي-صحي) التةمو  اإلس اص هو ما -

 البطالكة مكن التقريكح قك   من اليمن في السكاةية المشكلة ح  في المشاري  هصو فع    ساهمت ه  وأقيرا   -
 والصحة؟ ليصالتع في تحسن من صل  على يترتب وما والر ر
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  :البحث فروض

 :البحث وهيهةا  منموعة من الرر يات األساسية والررعية التي أستةد علي ا       
بشكك  إينكابي فككي دحكر المشككلة السكككاةية إصا اةتشكرت وتوسككعت  المتوسكطةتسكاهص المشكروعات الصككغيرة و  .1

 المعيشكة تحسكن مكن صلك  لكىع يترتكب من ق   الحد من ةسب البطالة وبالتالي التقريح مكن الر كرل ومكا
 . والصحة التعليص ومستويات

 ا قتصككادية التةميككة عمليككة فككي المشككاركة مككن المككرأة تمكككين فككي المتوسككطةو  الصككغيرة المشككروعات تسككاهص .2
 .اليمةية النم ورية في وا نتماعية

 .انحةة كبيرة ومشاري  اقتصاد  ةمو  ةتشار ةواة تكوين في والمتوسطة الصغيرة المشروعات ت س ص .3

 والبةككى الةوعيككة المشككاري  مككن المةاسككبة البيةككة ل ككا تككوافرت كلمككا والمتوسككطة الصككغيرة المشككاري  تككنثير يككخداد .4
 .واةتشارها توسع ا وتس   ةناح ا تدعص التي ال خمة التحتية

 Study Design :البحث منهج

ا حتماليكككة  ككة العيةككة بطري التحليلككي مككة د المسككل الوصككري مككن مككة د دراسككي هككو:يةطلكك  هككصا البحككث      
)عمديككة( الككص  سككيتص اسككتقدام ا فككي وصككح متغيككرات البحككث وكككصا تحليل ككا وترسككيرها للتوصكك  إلككى ةتككاةد هككصو 

إ كافة الدراسةل وكصا مة د م ارةة لو   األسر قب  وبعكد دقكو  المشكاري  الصكغيرة والمتوسكطة فكي حيات كال 
 رسمية.ن مصادر إلى الم ح ة والتحلي  للبياةات الكمية المونودة م

 Research community البحث مجتمع
صاتيككة التمويكك  لعيةككة البحككث هككي نميكك  المشككروعات المةرككصة  Sampling Frameيعتبككر اإلطككار العككاص     
والممولككة مككن قبكك  المة مككات الداعمككة حكوميككة وغيككر حكوميككة محليككة أو أنةبيككة فككي أماةككة العاصككمة والم امككة ا

عككدص ونككود إحصككاةية شككاملة وحديثككة ل طككاع المشككاري  الصككغيرة ان ةككا مشكككلة قكك   الرتككرة المحككددةل وحيككث تو 
والمتوسكطة )عكدد وةكوع وتوخيك  وحنكص( المشكاري  الصكغيرة والمتوسكطة فكي النم وريكة اليمةيكة وأمكاكن توانككدها 

كاةكت وبياةات الم    .. وغيرها من البياةات والتي يرترم أة ا تشك  ا طكار اإلعتيكاةي لعيةكة البحكثل حيكث 
احدث بياةات التي حصلت علي ا هي إحصاةية الت رير السةو  لمسكل التنكارة الداقليكة )وشكم  أةشكطة تنكارة 
التنخةة وتنارة النملة وقدمات الصياةة واإلص ح بكافكة أةواع كا( والصكادر عكن الن كاخ المرككخ  ل حصكاء 

في النم ورية ( كبيرة ندا   –كبيرة  –متوسطة  –صغيرة )والص  بين أن عدد إنمالي المةشيت  م0884للعاص 
عامك  وعاملكةل وقكد صكةح الصكغيرة علكى إنظ في كا مكن  200ل348عكدد مةشنة يعمك  ب كا  082647 اليمةية

عامكك  فككنكثرل  02عامكك  والكبيككرة نككدا  ب ككا  04-18 عمككا  والكبيككرة مككن 4-2عمككا  والمتوسككطة مككن  1-4
وخارة التقطككيط والتعككاون الكككدوليل عامكك  ت ريبككا  )167وبككصل  يكككون متوسككط عككدد العمككا  فككي المشكككروع الواحككد 

والككص  نككاء  ص0884. أمككا المةشككيت الصككةاعية وبحسككب الت ريككر الة ككاةي للمسككل الصككةاعي (00-4ل 0884
عككام  ل 128041مشككروعا  يعمكك  ب ككا عككدد  44842بككةرا التصككةيح السككاب  بلككغ عككدد المشككاري  الصككةاعية 

وخارة التقطكيط ) عامك 064طةل وبلكغ متوسكط عكدد العمكا  متوسك% 0662صغيرة وةسبة  %00674مة ا ةسبة
 . (00ل 0884والتعاون الدوليل 
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 :البحث عينة اختيار طريقة

ل والكدمد مك  أسكلوب العيةكة  purposive sampleبالطري كة )العمديكة(  عيةة البحثاقتيار قاص الباحث ب    
منموعكات غيكر متناةسكة إلكى حكٍد حيث وأن منتم  البحث يتكون أساسكا  مكن   quota sampleالحصصية 

صكةاعي(ل أقكصين فكي ا عتبكار تصكةيح وتوخيك   -قكدمي -متوسكطة(ل )تنكار –صكغيرة -كبير مث  )صغرج
وحنككص ومواقكك  المةشككيت فككي األماةككة ودرنككة اسككتنابة المبحككوثينل مككن قكك   مون ككات عامككة وشككروط اقتيككار 

وقكد حددة بشروط ل مان نكودة ا قتيكارل العيةةل في    ما صكر تص و   قطة للةخو  الميداةي مخمةة وم
مالكك   048عككام   بةنمككالي  068مشككروعا  و 08شككملت عيةككة البحككث نميكك  مككديريات أماةككة العاصككمة بعككدد 

 .إةاث %0060صكور و %7667وعام  مة ص 
   Research Borders -:حدود البحث

في دحر المشكلة السكاةية في  : اقتصر البحث على دراسة تنثير المشاري  الصغيرة والمتوسطةالموضوعية 
 اليمن.

 : عيةة من م   المشاري  والعاملين في المشاري  الصغيرة والمتوسطة.البشرية 
 أماةة العاصمة.  –: النم ورية اليمةية المكانية 
 .ص0884حتى 1448 مةص :الزمانية 

  Sources Of Research :البحثمصادر 
  ة بالمو وع والدراسات الساب ة المتقصصة في منا  البحث. ة رية وتتمث  باألدبيات والمران  المتعل-1

ما يتص على عيةة ممثلة ل  انيطب استبياةين ميداةية متمثلة بدراسة است صاةية لمنتم  البحث عن طري  -0
 .المتوسطةمواق  المشروعات الصغيرة و في   اخيارت

 Data Collection Tools : البيانات جمع وأساليب أدوات
 .المقتارة للدراسة العيةة على الموخعين ينبا ستبياة تتمث  التي المسحية الوصرية حثالب أداة -
 .ةرس ا المشاري  أو الممولة المةسسات داق  من الصلة صات والدورية الرصلية والت ارير النداو  -
 .الشنن ب صا متعل ة( المةتمرات – والدوريات الكتب –المسوحات – اإلحصاءات) إلى إ افة -

 Questionnaire The: بياناالست

تص اقتيار أداة الدراسة الرةيسية ل صا البحث ا سكتبيانل وتكص تطويرهكا علكى شكك  اسكتباةتين أحكدهما مون كة    
ا سكككتباةة قاصكككة تكككدر دقككك   ل كككص وأل سكككرهصل و  إلكككى أصكككحاب المشكككاري  الكككصين قكككاموا بتنسكككيا أو توسكككي  مةشكككنة

سككت دفة عةككد البحككث سككواء كاةككت تناريككة أو قدميككة أو صككةاعية األقككرج مون كك  للعككاملين فككي هككصو المةشككنة الم
وفي غيرها من المةشنة التي لص تككن  كمن عيةكة البحكثل حيكث والمسكت دح فكي ا سكتباةة الثاةيكة هكو العامك  
في المةشيت الصغيرة والمتوسطة داق  هصو المشاري  أو في غيرهال وقد صيغت أداة الدراسة بعد الرنوع إلى 

تعل ككة بمو ككوع الدراسكةل مثكك  دراسككات أكاديميكة سككاب ة أو دراسككات وت كارير وأورا  عمكك  مككن قبكك  األدبيكات الم
المة مات العربية والدوليكةل باإل كافة إلكى م ابلكة عكدد مكن العكاملين فكي اطكار المةشكيت الصكغيرة والمتوسكطة 
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ا  تقككدص البحككث المحليككةل صككيغت  ككمن اطككار أهككداح وفككروم وأسككةلة البحككث فكاةككت م ككموةا  وشككك   وأسككلوب
بنف كك  مككا توصكك  إليكك  الباحككث قاصككة وقككد حكمككت ا سككتباةتان مككن قبكك  تسككعة محكمككين  قتبككار صككد  أداة 

ومكككن  الدراسكككة وثبات كككال والمحكمكككين هكككص مكككن أع كككاء هيةكككة التكككدريا فكككي مرككككخ التكككدريب والدراسكككات السككككاةية
تين إصا أنمكك  عل مككا أربعكك  مككن وقارن ككال حيككث تعتبككر ا سككتباةتان صككادق قارنكك ل مككن داقكك  نامعككة صككةعاء

المحكمينل هصا وقد ةتد عن هصا التحكيص التعدي  واإل كافة والحكصح لكبعم الر كرات وترتيكب الكبعم اآلقكرل 
ثص ت  صل  إنراء دراسة استط عية للتنكد من م ءمة األسةلة وو وح ا وقياا المدة الخمةية المستغرقة فكي 

ياغة بعككم األسككةلة لتعطكي المر ككوص الككص  و كعت مككن أنلكك  فكاةتككا تعبةكة ككك  اسككتباةة وبةكاء عليكك  أعيككدت صك
 كالتالي:

 وقكد فكنكثرل اثةكين عكاملين ب كا التي المتوسطة أو الصغيرة المشاري  في للعاملين المون ة (1A) استبانة/ )أ
 مككن اآلقككر والةصككح الثاةيككة العيةككة فككي المسككت دفة المشككاري  فككي العككاملين مككن ةصككر ص ي ككارب مككا اقتيككار تككص

 الو كك  حككو  العككاملين أراء واست صككاء معلومككات نمكك  إلككى ا سككتباةة وهككدفت أقككرجل مشككاري  فككي العككاملين
 :التالية األقساص ق   من المشروعل هصا في لعمل ص وال ح  الساب 

( لمعرفككككة بياةككككات العككككاملين األساسككككية الديمغرافيككككة ا نتماعيككككة وتوصككككيح و ككككع ص A1-Aال سككككص األو  ) -
   في هصا المشروع بما في ا قياا ا دقار.الساب  قب  العم

( لمعرفككة الو كك  الحككالي للعككاملين وأثككر عمل ككص علككى حيككات ص وحيككاة *A1-B) ل(A1-Bال سككص الثككاةي ) -
 أسرهص من الناةب ا قتصاد  والصحي والتعليمي وبياةات أقرج.

التكي ت كدح إلكى التعكرح " و "الم ك    والمون ة ألصحاب المشروعات الصكغيرة والمتوسكطة (A2) استبانة/ ب
علكككى أثكككر المشكككروع للمسكككاعدة فكككي حككك  المشككككلة السككككاةية مكككن قككك   دراسكككة األثكككر علكككى الحالكككة ا قتصكككادية 

 .والصحية والتعليص للمستريد وأسرت  وكصا مدج استيعاب هصا المشروع للعاملين

 5 بكك للتحليك  البياةات دقا إ عةد الراقدة لل يص مسموحة ةسبة حددةا بحيث تصريت ا تص المعتمدة ا ستبياةات -
 علكى خاد ومكا العكاملينل لعيةكة ح ك  33 إنمكالي مكن ح كو  3و الم ك   ل لعيةكة ح ك  66 إنمالي من ح و 
 .الة ص لتكملة نديد من للميدان الةخو  أو استبدال  وتص استبعد صل 

 تةكوع علكى والعمك  ريات امكدي كك  من العيةة واقتيار العاصمة أماةة مديريات نمي  ولتغطية سب  لما ةتينة -
 وتنككار  صككةاعي بككين المنككا  وتةككوع اثةككين مككن بككنكثر المشككروع عمكك  مسككمى تكككرار عككدص ةاحيككة مككن العيةككة

 إليك  أشكار مكا وهكصا العكددل مةقر كة عمالكة ب كا المشكاري  مع كص وأن قاصة العمالة على والتركيخ وقدميل
  كككعح 52 ب المتوسكككطة عكككدد يركككو  يرةالصكككغ المةشكككيت عكككدد بكككنن 2003 الداقليكككة التنكككارة مسكككل ت ريكككر
 لمحاولكة للم ك    اسكتباةة 203 مكن وأكثكر للعكاملين اسكتباةة 503 مكن أكثكر توخيك  إلكى أدج صل  ك  ت ريبا ل

 النكدو  فكي صلك  وةلقكص المبيةكة الخمةيكة والقطكة المقصكص الوقكت قك   المسكت دح العدد إلى الوصو 
 :التالي
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 الخيارات الميداةيةا ستبياةات والةخو  و  توخي  ترصي  ةشاط( 1)رقص ندو  
 البيان

 التكرار
 مجاال اإل

 ُمالَّك عمال 

 213 302 905 المنزلة للميدان تااالستبيان

 191 121 230 ات العائدة صحيحة وغير صحيحةاالستبيان

 251 103 385 %12أقل من  ات الصحيحة مع نسبة فاقد في الحقولاالستبيان

 210 80 360 حسب الخطة عتمدةات الماالستبيان

كككك     08عيةككككةل مة ككككا  048المقتككككارة  وبككككصل  يتبككككين إنظ عككككدد إنمككككالي مشككككاري  العيةككككة المبحوثككككة      مككككن م 
وقكد  لعيةة بحثيكة مكن العكاملين فكي المشكاري  الصكغيرة والمتوسكطة 068المشاري  الصغيرة والمتوسطةل وعدد 

 لي:االتالةحو على العيةة البحثية   يتوخ كان 

كك    عيةككة -1 نمككالي الم  كك    65 مة ككا 00 عككددها واا كك    15و صكككور م   علكككى إنمالي ككا تككوخع اإلةككاث مككن م 
 صكةرت مشكروعا ل 16 الصكةاعية والمشكاري  مشروعا ل 10 القدمة والمشاري  مشروعا ل46 تنارية مشاري 
 في كا العكاملين عكدد شكروعا  م 50و اثةينل في ا العاملين عدد مشاري  6 إلى العمالة معيار بحسب نميع ا
 في ككا العملككين عككدد مشككاري  5و عككام  ل 50-10 بككين في ككا العككاملين عككدد مشككروع 13 عككام  ل 3-3 بككين
 .التالي الندو  في كما عام    50 من أكثر

 العمال عدد حسب ُمالَّك المبحوثة العينة توزيع( 3)رقم جدول

 رفأكث33من عامالا 33-33من عمال3-4من عاملين اثنين 

 3 33 33 6 عدد المشاريع

 و صكككر 136 مة كا مبحكوث 260 وعككددهص والمتوسكطة الصكغرة المشككاري  فكي العكاملين وهككص: العمكا  عيةكة -3
 أقصت أةةي إلى وةشير اإلةاثل لعيةة% 24.6و الصكور لعيةة %7264 للعاملين ةسبي وبتوخي  أةثى 64

 أقكرج مشكاري  مكن اآلقكر والةصكح الم ك    عيةكة فكي المست دفة المشاري  ةرا من العاملين عيةة ةصح
 .المشاري  عم  ومنا  الةوع تراصي  التالي الندو  ويبين والحنصل المنا  ومتةوعة متررقة

 البحث للعينة العمل ومجال الجنس تصنيف( 4) بياني جدول

 العدد البيان م
 تصنيف مجال العمل النوع

 صناعية خدمية تجارية إناث ذكور

 %33 36 %33.3 33 %33.3 36 %33.33 33 %33.33 63 33 كالُمالَّ  3

  %33.6 63 %33.3 336 363 العاملين 3
 

 previous Studies -السابقة الدراسات
 الصكغيرة المشكروعات بمو وع المتعل ة والم ا ت العم  وأورا  الدراسات من الكثير توافر من الرغص على   

 علكككى مةككك  نخةيكككة أو بالمو كككوع الصكككلة صات العمككك  وورم والملت يكككات تالمكككةتمرا فكككي المشكككاركة والمتوسكككطة
 مكن وأكثكر مة كور مكن أكثكر من المو وع هصا وتةاولت علمية من ت في المةشورة تل  أو الدوليل المستوج
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 علكككى -الكثيكككر ينكككد إنظ  للباحكككث يتسكككنَ  لكككص أةككك ظ  إ  ا قتصكككاديةل التةميكككة علكككى األثكككر يكككدرا ومع م كككا لناةكككب
 أو الصكككككغيرة المشكككككروعات منككككا  فكككككي تبحكككككث التككككي األكاديميكككككة العلميكككككة الدراسككككات مكككككن -لمحلكككككيا المسككككتوج
 ن كة مكن ب كا ا سكتراتيني ا هتمكاص وحداثكة ن كة مكن ب ا األكاديمي ا هتماص  عح بسبب وصل  المتوسطةل

 بالمشكاري  ةمتعل  سكاةية أكاديمية دراسة كوة ا -الباحث علص حسب –األولى الدراسة هصو تعتبر لصل  أقرجل
 الوسكاة  كةحكدج اليمةيكة النم وريكة فكي الر كر ودحكر البطالة من الحد في ودورها قاصة   والمتوسطة الصغيرة
 الدراسكككات المحلكككي المسكككتوج علكككى ونكككدةا وقكككد ل"سككككاةي مة كككور مكككن أ " السككككاةية المشككككلة لموان كككة ال ادفككة
 : التالية

 غيككر العربيككة المة مككات دور بعةككوان م2003 مصككر –األخهككر نامعككة - التنككارة كليككة دكتككوراول أطروحككة -
 بحث است دح ال حيحل عبدهللا أحمد عبدو/ للدكتور اليمنل ةموصج الصغيرةل المشروعات تةمية في الحكومية
 إلككى قلككص وقككد دورهككا ومعرفككة العربيككة الككدو  فككي الصككغيرة المشككروعات تةميككة فككي الحكوميككة غيككر المة مككات

 يقككتص مككا مة ككا ةوعككا  14 بحككوالي الحكوميككة غيككر المة مككات أةككواع بككين لرككرو ا بككينظ  مة ككال الةتككاةد مككن عككدد
 التكي وا قتصكادية والسياسكية والث افية ا نتماعية المةشرات بعم يوند وأةظ  الصغيرةل ا قتصادية بالمشاري 

 يمكككن وكيككح واسك ل ةطككا  علكى المككدةي المنتمكك  مةسسكات اةتشككار  كاهرة علككى الحكككص فكي اسككتقدام ا يمككن
 .المة مات هصو ترعي 

 الر كر مشككلة ت لكيص فكي الصكغيرة المةشكيت دور: بعةكوان م2010 األردةيكة النامعكة مكن دكتوراو أطروحة -
 المشككاري  دراسككة إلككى البحككث هككدح وقككد. م2010 غالككب عككاد  عبككدهللا ةبيلكك /  للككدكتورة الككيمنل فككي والبطالككة
 وقككد التمويليككة المةسسككات هككصو فككي العككاملين تواتناهككا العاصككمة أماةكك  -التمويكك  مةسسككات قبكك  مككن الممولككة
 أكثكككر وا دقكككار اإلقكككرام ةشكككاط وأن النةسكككين كككك  تسكككت دح التمويككك  بكككرامد إنظ  أهم كككا ةتكككاةد إلكككى قلصكككت
 قك   مكن ا قتصكادية ال روح تحسين في إينابي دور وللمةشيت التموي ل مةسسات في الممارسة األةشطة
 كاةت مما أكثر األسرة أفراد بين البطلة معد  اةقرام وكصا ت ريبا   حالةص بم دار الدراسة عيةة حياة تحسين
 .للمشروع المالكة األسرة داق  اإلةاث بين وقاصة المشروع قب  علي 

وال ليلككة ةسككبا  تبحككث فككي مع م ككا  –التككي علمككت ب ككا وتوصككلت إلي ككا -اتومككن الم حكك  أن هككصو الدراسكك     
ل أو مككا يتعلكك  بالبطالككة ف ككطل فبع كك ا يبحككث المشككاري  الصككغيرة المشككاري  الصككغيرة مككن ناةب ككا ا قتصككاد 

اثككرو علي ككال أو دور المة مككات الداعمككة علككى هككصو المشككاري  و سككب  مدعومككة مككن بككرامد ومةسسككات الككدعص و ال
دعم ال وبع  ا اآلقر يبحث فكي المعوقكات التكي ت كح أمكاص هكصو المشكاري  ومشكاكل ا اإلداريكةل وقكد توصكلت 

في المنم  إلى ةتاةد قيمكة وو كعت توصكيات محكددة وم دفكة بسكةد علمكي سكاعدةي فكي رسكص هصو الدراسات 
بحث ككا  -1ال يككك  ل ككصو الرسككالة وتحديككد أهككداف ال حيككث تعتبككر األولككى فككي النم وريككة اليمةيككة لث ثككة أسككباب: 

 كا النواةكب بحث اثر هصو المشاري  على المشكلة السككاةية برمت -0المشاري  المتوسطة إلى ناةب الصغيرة. 
تةاول  دراسة العاملين وكصا  -0ا قتصادية و التعليمية والصحية والخيادة سكاةية )ةوعية الحياة( لعيةة البحث 

 المشاري  سواء كاةت مشاري  مدعومة أو ةمت بعيدا  عن م لة الدعص .
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ة لككككصا شكككككملت هككككصو الدراسكككككة علككككى قلريكككككة ة ريكككككة موسككككعة ةوعكككككا  مككككال و كككككمت قاةمككككة بتعكككككاريح إنراةيككككك
وبمصككككطلحات اقتصكككككادية وسكككككاةيةل ب كككككدح تنميكككك  المعلومكككككات والتسكككك ي  للبكككككاحثين أو أربككككاب األعمكككككا  أو 
الم تمين ب صا المنا  الحصو  على كص معين من المعلوماتل ب كدح أن يسكتريد النميك  مة كا قكدر اإلمككانل 

 وهللا من وراء ال صد.
 Research Concepts And Definitions (تعاريف إجرائية)البحث  تمصطلحا

 السكانية المشكلة دحر (Expelling the population problem :)المقتار في دحر كلمة تعةي 
 وتةككوع تعخيككخو  تحسككينب السكككاةية المشكككلة مككن التقريككح اصككط حا   هةككا ب ككا وةعةككي" واألبعككاد الطككرد" الصككحاح
 .الصحية الرعايةو  التعليص في األساسية المتطلبات وتحسين الدق  مصادر

  هي المشروعات التي تمارا ةشاطا  اقتصاديا  إةتانيا  الصغرى أو األصغر أو بالغة الصغرة:المشروعات
وأنظ مكككا ت كككدح إلكككى تحسكككين مسكككتوج الكككدق  ل ب كككا تكككنمين فكككرص عمككك  داةمكككةشكككترط أو قكككدميا  أو تناريكككا  و  ي

كة كا كحكد اقصكى تشكغ  ث ثكة ل ولككن يموالمعيشة للركرد واألسكرة فكي المنتمعكات األقك  دقك   واألكثكر احتيانكا
مليككككون لاير  0رأسككككمال ا المسككككتثمر عككككن عمككككا  داةمككككين إلككككى ناةككككت المككككةقتينل وفككككي ككككك  الحككككا ت   يخيككككد 

 دو ر أمريكي وف  سعر الصرح حاليا .46088يمةي=
 ك  مشروع يمارا ةشاطا  اقتصكاديا  إةتانيكا أو قكدميا  أو تناريكا  رأسكمال  المسكتثمر  :ةالصغير  اتالمشروع

دو ر أمريكككيل ويشككترط فككي العمالككة  406888مليككون لاير = 08دو ر أمريكككيل و46088مليككون لاير = 0 بككين
 ةعمكككا ل مككك  التوصكككية بةعطكككاء األولويكككة فكككي الكككدعص والرعايككك 4 عكككنعكككدد العكككاملين الكككداةمين في كككا  أن   ي ككك 

 للمشاري  األكثر عمالة.
 يا  إةتانيكا أو قكدميا  أو تناريكا    يتنكاوخ رأا ك  مشروع يمارا ةشكاطا  اقتصكاد :ةالمتوسط اتالمشروع

 08  ي ككك  عكككن عكككدد العكككاملين الكككداةمين فيككك  و  دو ر أمريككككيل 2206888=  لاير يمةكككي لمليكككون 108مالككك  
  للمشاري  األكثر عمالة. ةعام  ل م  التوصية بةعطاء األولوية في الدعص والرعاي

 :رأا مالكك   ي كك تصككاديا  إةتانيككا أو قككدميا  أو تناريككا    ككك  مشككروع يمككارا ةشككاطا  اق المشررروعات الكبيرررة
عككام  ل  188  ي كك  عككن عككدد العككاملين الككداةمين فيكك  و  دو ر أمريكككيل 2606088لاير =  لمليككون 101عككن 

  للمشاري  األكثر عمالة. ةم  التوصية بةعطاء األولوية في الدعص والرعاي
 رين هما رأا الما  والعمالةل يمكة كا أن تشكم  أ  مشكروع من ق   هصو التعريرات والتي تخاوج بين متغي

با  رأا مكا  أو عكدد عمكا  بشكك  يتميكخ بالمروةكة حيكث ةنكد تكداق  بكين رأا المكا  فكي المشكاري  الصكغرة 
والمتوسككطة كمتغيككر تككاب  لمتغيككر مسككت   بية مككا وهككو عككدد العمالككةل فككي الم ابكك  هةككا  حككد فاصكك  وا ككل بككين 

غرج مكك  إعطككاء األقيككرة منككا  ومتسكك  لتشككغي  عمالككة ثابتكك ل أمككا بالةسككبة للمشككاري  المشككاري  الصككغيرة والصكك
 الكبيرة فتص تحديدها بمتغيرين   يةرص ن ينب توافرهما معا .  
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 (Back ground) النظرية الخلفية

 مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعايير تعريفها.
"األةشطة التي تتراوح بين من يعم  لحساب  Small Business"المشاري  الصغيرة  مصطلل شم ي   

القاص أو في مةشنة صغيرة تستقدص عدد معين من العما  و  ي تصر هصا المصطلل على مةشيت ال طاع 
القاص وم   ك ا وأصحاب األعما  والمستقدمين ولكة  يشم  كصل  التعاوةيات ومنموعات اإلةتاج األسرية 

إنظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمث  إحدج ال طاعات  صل برغ(0ل 0887)األسرجل  أو المةخلية"
ا قتصادية التي تح ى باهتماص كبير على المستوج العالمي ودورها المحور  في اإلةتاج والتشغي  ومعالنة 
 المشك ت ا قتصاديةل لص يتمكن الباحثون في هصا المنا  من ت ديص تعريح موحد ومعتمد ل صو المشروعاتل
فما هو متوسط أو كبير في دولة ةامية يعتبر صغيرا  في دولة مت دمةل وأنظ عبارة صغيرة ومتوسطة ل ا 
 مراهيص ومدلو ت ةسبية تقتلح من دولة إلى أقرج ومن قطاع اقتصاد  آلقرل حتى في داق  الدولة ةرس ا

تي تتر  م  البيةة السياسية وبالتالي هةا  العديد من التعريرات الل (14ل 0880)مة مة العم  العربيةل 
 د أشارت إحدج الدراسات الصادرة عن مع د و ية فل وا قتصادية في البلد المعةي وتقتلح في البلد اآلقر

)المحرو ل  دولة( 72) تعريرا  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في( 22) نورنيا بنن هةا  أكثر من
ح ة م ا ا قتصادية وتباين مراح  تحو ت ا ا نتماعية البلدان العربية على اقت  وقد بدأت .(4ل 0886

 صو اةتشار واس  فاصبل هصا المصطلل صحية اقتصاديةبمساةدة ودعص هصو المشروعات للعم  في بيةة 
 وأقص التركيخ على أهميت  مةقرا  على الرغص من ونودو عمليا  مةص بداية تشك  المنتمعاتل عالمي استقداصو 
و  من أ 1470( المةشور عاص Small is beautifulلح كتاب الصغير نمي  )ة م "شوماقر"يعتبر و 

لى البيةة كما رسخ فكرة وأهمية المةسسات الصغيرة والتي تتواءص أكثر م  فكرة ةوعية الحياة والمحاف ة ع
 . (40ل 0887  رت في تل  الرترة )معراجل ومند ل 

 .والمتوسطة الصغيرة المشاريع مجاالت
أةشطت ا داق  نمي  قطاعات الةشاط ا قتصاد  سواء الصةاعي أص التنار  أو  شاري المتمارا هصو    

 الصغيرة المشاري أو الم او ت ويمكن تو يل المنا ت التي يمكن إنظ تعم  في ا  القدماتالخراعي أو 
 (:0887)الملت ى ا قتصاد ل  على الةحو التالي والمتوسطة

 .الصناعية التنمية مشاريع -1

التةمية الصةاعية اإلةتانية تحوي  المواد القاص إلى مواد مصةعة أو ةصح مصةعة أو  بمشاري ي صد 
 .تحوي  المواد ةصح المصةعة إلى مواد كاملة التصةي  أو تن يخ المواد كاملة الصة  وتعبةت ا وتغلير ا

 .التعدين نشاط - 2

التي تة م بةحدج  المشاري تل   :الصغيرة في منا  التعدين )المةنص الررد  الصغير( المشاري  -أ
عمليات وأةظشطة المةانص والمحانر والم حاتل معتمدة على العمالة والمن ود البشر  بصورو أساسية 
وتستغ  قامات تتركخ على سطل األرم أو في أعما  قريبة و  تتطلب عةد اكتشاف ا أو ت ييم ا أو 

 و  تحتاج إلى ا ت ومعدات مت دمة أو باه ة التكاليح لاستقران ا أو تنخةت ال عمليات تكةولونية مع دة
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مث  استقراج وصةاعة ونم  المواد األولية أو استقرج وصةاعة م الي الحرم في بعم مةاط  عمران 
 وصعدة أو تنمي  الملل في الحديدة.

أعما   في المةاط  التي تكون في ا القامات مركخة على سطل األرم أو في توندالمةانص المتوسطة:  -ب
قريبة ويتص في ا اإلةتاج  من مساحات أوس  من تل  التي تتص في المةانص الصغيرة وفي ا تتص أةشطة 

ل ولكة ا تحتاج إلى عدد من األدوات ا ستقراج والت سيص والتن يخ دون الدقو  في عمليات تكةولونية مع دة
 والعمالة.

مع دة  لتاج عمليات ا إلى تن يخات فةية غالي  الثمنالمةانص الكبيرة: التي تتمت  باستثمارات  قمة وتح -ج
ةتان االعديد من األةشطة المعملية لتن يخ القامات  إنراءتكةولونيا وتعتمد على  في صورو واحدة أو  واا

وغالبا ما تكون هصو المةانص سلسلة في ةشاط إةتاني واحد يبدأ من ا ستكشاح إلى التة يب  لصور متعددة
ةتان ا  الكيمياةي والت ييص ا قتصاد  والرةي للقامات إلى استغ   القامات وتة يت ا والحرر إلى التحلي  واا

 .المطلوبة ل ستقداص المحلي أو التصدير بالصورة

 .الزراعية التنمية مشاريع - 3

 .الثروة الخراعية: إةتاج الرواك  والق ار أو الحبوب أو المشات  أو البيوت الخراعية المحمية مشاري  -أ

 .ةية: كتربية األب ار أو األغةاص أو الدوانن أو المةاح  أو األلبان ومشت ات ااالثروة الحيو  مشاري -ب

 .الثروة السمكية: كصيد األسما  أو إقامة بحيرات صةاعية لمخارع األسما -ج

 .الصحية التنمية مشاريع - 4

دارةإقامة  ادات ومراكخ الرحص أو الصيدليات أو العي المستشريات أو المستوصرات والمصحات وتشغي  واا
 أو تسوي  وتوخي  الكثير من أصةاح األدوية والمعدات الطبية.

 .الخدمات مشاريع - 5

قدمات التدريبل والتشغي  أو قدمات الة افة وحماية  الترفي يةلالقدمات المصرفيةل الرةدقيةل السياحيةل 
 قدمات الكمبيوترلواإلع نل مات الدعاية والةشر قدل قدمات الة   والتحمي  والترريغل البيةة من التلوث

المستودعات والمقاخن المبردة لقدمات الغيرل  القدمات ا ستشاريةل إقامة الورم صات الت ةية الحديثةل
كصل  المطاب  والتصوير واآللة الكاتبة بقدمات ال  األسوا  المركخية والمراكخ التنارية أو المطاعص المتميخة

ص ح السيارات وقط  الغيار وعمليات الصياةة الدوريةوالدهان والط   وغيرها من مراكخ القدمة. ء واا

 .المقاوالت نشاط - 6

  :بةتماص أعما  معيةة للغير بم اب  مث  أو الم او  ي صد بالم او ت اعتياد المتع د

المطارات ي  كبيرة مث  أنخاء من مشار م او ت اإلةشاءات المدةية كالمباةي أو تركيب المباةي الناهخة أو -
 .ئ أو شبكات المياو والمنار اةوالنسور أو السدود أو المو  أو الطر 

 اإللكتروةيات.توليد أو شبكات ة   وتوخي  التيار الك رباةي أو الم او ت المشاري  الك رباةية كمحطات -

  ا.بكافة أةواع م او ت المشاري  الميكاةيكية لمحطات تحلية المياو أو المصاة -
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 .التجاري النشاط - 6

والمتوسطة وقاصة منا  التنخةة ومن أمثلة هصا الةشاط  األعما  الصغيرة مشاري يعتبر من أهص أةشطة 
 التالي:

 .متةوعة وهي صغيرة الحنص عامة التي تبي  سلعا  المتانر ال -1

ن منموعات م بطيحت   غالبا في األحياء التنارية وفي وسط المدن وتقصص  متانر األقساصل -0
 .السل 

 .الح اةب لاألطعمة لاألدوات المكتبية لفي ةوع معين من السل  مث  األثاث المتانر المتقصصة -0

وتتعام  م   لمتانر السوبرماركت متنر ي دص تشكي ت مقتلرة من الب اة  والسل  والمواد الغصاةية-4
وتعتبر نخء من متانر األقساص م   غصاةيةوب ا إمكاةات كبيرة لتقخين الب اة  والمواد ال مباشرةالمةتد 

 التركيخ على المواد الغصاةية ويمكن إنظ تكون قسص واحد وهو المواد الغصاةية.
  Analysis of Search Results (workers)تحليل نتائج البحث الميداني )للعاملين(

 . األسكككاسيككة البياةكككات
 الجنس و متوسط العمر. -1
من العما  الصين يعملون في المشاري   068أن عدد العيةة المست دفة للدراسة عما  هي  مما ت دص بيةا 

الصغيرة والمتوسطةل يبين الندو  والرسص البياةي التالي 
 .توخيع ص حسب النةا

(: التوخي  الةسبي والتكرار  للنةا عيةة 4الندو  رقص )
 البحث عما .

 عينة البحث عاال 
 الامجاوع إناث ذكور

156 29.1% 61 31.6% 360 

 068من النكدو  والرسكص البيكاةي يت كل اقكت ح النكةا للمبحكوثين كمكا ت   كر صلك  متغيكرات النكدو ل فمكن 
وبةسككككبة  64%ل و 7264مككككن العككككاملين صكككككور الككككصين كاةككككت ةسككككبت ص إلككككى إنمككككالي العيةككككة  146عامكككك  ةنككككد 

ل وقككككد عمككككدةا أن يكوةككككوا  ككككمن إةككككاث( 0صكككككور و 0عككككرب ) 2% مككككن اإلةككككاثل و أشككككير إلككككى ونككككود 0466
المبحككوثين عةككدما ونككدةاهص فككي أعمككال ص ل يككاا أثككر عمل ككص 

 هصا على حيات ص فكاةوا  من العيةة.
أن متوسكط العمككر عةكد الكصكور العكاملين حككوالي  كمكا تبكين   

سكة ل ممكا 060سةةل بخيادة عن متوسط عمر اإلةكاث بكك0766
صكغر مكن يد  على إنظ اإلةكاث يلكتح ن بسكو  العمك  بسكن أ

 

 ( متوسط العمر للعاملين على مستوى الجنس5جدول رقم )
 متوسط العمر للعاملين النوع

 سنة 27.6 ذكور

 سنة 25.3 إناث

 سنه27.1 للكل

 

1 
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الصكور أو أة ا تعتبر العم  مرحلة مةقتكة فكي حيات كا بيةمكا يسكتمر الكصكر ككون مسكةولية اإلعالكة لألسكرة تككون 
 األةثى.  علي  أكثر مما هي على

 األسرة.2-
األسككرة هككي الوحككدة األساسككية فككي المنتمكك  وتونككد ل ككا أشكككا  كثيككرة ومقتلرككة فككي الككة ص المقتلرككةل     

ا قتصككاد  السككري  تغيككرا  كبيككرا  علككى ةمككط تكككوين غيككر الككديمغرافي ا نتمككاعي و ة التوقككد أحككدثت عمليكك
األسككرة وبشككك  عككاص يمكككن أن ةميككخ بككين ةككوعينل األسككرة الةككواة أو الةوويككة وهككي التككي تتكككون مككن خوج 
وخونكة وأطرال مكا وقككد يككون فككي األسكرة أفكراد اقككرون مثك  األن واألقككت الكصين لكص سككيب  ل كص الككخواجل 

لككخواج كككاألب وا بككن لثككاةي األسككرة الممتككدة وهككي التككي تحككو  نيلككين أو أكثككر ممككن سككب  ل ككص اوالةككوع ا
 (.41ل 0880 مركخ التدريب والدراسات السكاةية -)نامعة صةعاء

وقد حرصةا فكي ا سكتبيان علكى أن ةعكرح عكدد أفكراد األسكرة لكك  مركردو مكن عيةكات البحكث لتصكويب 
 ت  فكاةت البياةات التالية: دقة تتب  األثر على العام  وأسر 

 ( التوزيع العددي والنسبي لنوع أُسر عينة البحث وعدد أفرادها حسب النوع6جدول رقم )

 نوع األسرة
إجمالي  البحث عينة

عدد أفراد 

 األسرة

 متوسط

 عدد

 األسرة

 إناث ذكور

 النسبة عدد النسبة عدد النسبة  عدد

 52.2% 681 47.5% 617 5.8 1298 86.5% 225 أسرة نواة

 57.1% 269 42.9% 202 13.5 471 13.5% 35 أسرة ممتدة

 260 %100 1769 6.8 819 % 46.3 950 % 53.7 

فكردا  أكثكر مكن ةصكر ص إةكاثل وأنظ مكن العيةكة عكدد  764ل1عام  يعولكون عكدد  068يبين الندو  أن الك     
مككن  080فككردا  مككة ص  471د األسككرة الممتككدة عككام   يعيشككون مكك  أسككرة ممتككدةل وقككد يبلككغ عككدد إنمككالي أفككرا 02

% ممكا يعةكي أن متوسكط عكدد أفكراد األسكرة 2761فردا  مكن اإلةكاث بةسكبة  064%ل و4064الصكور أ  بةسبة 
% ويبلغ إنمالي 0662عام   وةسبت ص  002فردا ل أما الصين يعيشون في أ سر ةواة عددهص  1062الممتدة هو 

أةثكىل  601% بعكدد 2060% واإلةكاث بةسكبة 4762من الصكور بةسبة  617 مة ص 040ل1أفراد األسر الةواة 
فككردا ل ومتوسككط اإلعالككة عةككد نميكك  أفككراد عيةككة العمكك  يبلككغ  260وبككصل  يكككون متوسككط عككدد أفككراد األسككرة الةككواة 

وتنثيرهكا فرادا ل وهصا ما يبين دور المشاري  الصغيرة والمتوسطة في اإلعالة ل صا العدد الكبير من األفكراد  660
 على حيات ص.

 المستوى التعليمي:3 -
يكشح توخي  قوة العم  حسب الحالة التعليمية مستوج وةوعية وطبيعة التنهي  والمعرفة التي تميخ قوة    

عم  أ  منتم ل حيث يةد  ارتراع مستوج التعليص وةوعيت  واةقرام األمية بين أوساط ال وو العاملة إلى 
ةتاج والتشغي  والةمو والتطور وتعا ص قدرت  على المةافسة والعكا بالعكال خيادة قدرة المنتم  على اإل

ص فةن أو  ما ة ح   1444وبالة ر إلى هيك  توخي  ال وج العاملة حسب الحالة التعليمية في اليمن للعاص 
% 462ةيةابتدا -%0460ي رأ ويكتب  -%4660أميل فكاةت/ال وة العاملةهو ارتراع ةسبة األمية في أوساط 
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وقد كاةت  (.00ل 0818)ةبيلة عبدهللال  أقرج الب ية -%460نامعي -%064ثاةوية -% 761أعدادية -
 (:0ةتاةد عيةة بحثةا لعيةة العما  المقتارة بنماةة العاصمة كما في الندو  )

 ( التوخي  التكرار  والةسبي للمستوج التعليمي لعيةة البحث عما 7ندو  رقص )

 
  اد. علي مجااعة ثانوية إعدادية تبيقرأ ويك أا 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 156 %2.6 2 %15.9 52 %23.2 61 %1.6 11 %9.6 11 %2.1 6 ذكر

 61 %1.6 1 %91.6 22 %29.5 32 %1.2 2 %1.2 2 %1.6 1 أنثى

 360 %2.1 8 %90 120 %22.9 82 %9.1 11 %9.1 11 %3.2 2 الكل

ال يمة اإلحصاةية لمةشر الحالة التعليمية حسب النةا تو ل أة    توند د لة إحصاةية حيث كاةت قيمة 
p.value  هص من حملة الش ادة 28ل كما تبين ةتاةد الندو  أن أعلى ةسبة للعاملين 8682أكبر من %

% من حملة ش ادة 061%ل و0062أو ليساةال ويلي ص حملة الش ادة الثاةوية بةسبة  االنامعية بكالوريو 
% من المتعلمين الصين يحملون الش ادة 0666الدراسات العليال ومالص يكن يتوقع  الباحث أن ما ةسبت  

الثاةوية وما فوق ال وهصا مةشر على مدج عم  الرنوة بين مقرنات التعليص والواق  وربما كون البحث 
المدن ف    عن الريحل أما توخي  ةسب العمالة  الحالي أنر  في أماةة العاصمة التي تقتلح عن ب ية

الساب ة تقص اليمن بنكمل ل وربما كوة ا مةشرات مر علي ا مدة خمةية تتغير في ا الشعوب فنصبل المنتم  
اليمةي م تص بالتعليص أكثر مما في الما يل وعلى ك  حا  تشير البياةات إلى بطالة صو  المةه ت بسبب 

ي أو في الشركات والمةسسات المتقصصةل على األق  في أماةة العاصمة ميدان قلة فرص العم  الحكوم
البحث الحاليل وفي قراءة لتراصي  البياةات ةند أن ةسبة اإلةاث العام ت الحاص ت على تعليص ثاةوية 

وما  ونامعي تخيد على ةسبة الصكورل وكصا بالمث  تخيد ةسبة الصكور العاملين الحاصلين على تعليص أعداد 
 دون عن اإلةاث العام ت.

 السكن. -4
من بياةات الندو  الم اب  الص  يعرم بياةات السكن الحالي وم ارةت ا إحصاةيا  ببياةات تغير السكن لعيةة  

عاليةل كما يبين الندو  بياةات السةا  ه  تغير   p.valueتبين ونود قيمة صات د لة إحصاةية لبحث
% ةعص تغير السكنل وهصا من الد ة  0864م  هةا حيث أناب ما ةسبت  السكن الص  كةت تسكة  قب  ع

على تنثير هصو المشاري  على حياة أسرة العام  بنكمل ال كما يبين حالة السكن للعاملين في المشاري  
% من العما  يسكةون في سكن باإلينار وهصا مةشر على أن 2462الصغيرة والمتوسطة التي تشير إلى أن 

 .ستطي العام  ي
 المشروع في عملك قبل نفسه هو السكن هل مع/ السكن الحالي نوع( مقارنة 3جدول رقم )

 
 نوع السكن

Total p.value 
 إيجار ملك

 363 %333 %33 333 %33 336 المساكن )ملك وإيجار( إجمالي

 %33.3 %33 33 %4.3 3 تغير السكن لألفضل 3.33
363 

 %6.33 %33.4 333 %43.4 33 عدم تغير السكن
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تكوفير مقصصكات اإلينكار وا لتكخاص ب ككا شك ريا  لسككة  الحكالي أو علكى األقكك  المشكاركة فيك  إ كافة إلككى      
األعباء المعيشية اآلقرل وةشير هةا إلى أن الةتاةد المبيةة   ت ص سكن العخاب حيث يسكن بعم العاملين 

ن األسككر التككي يةتمككون ل ككا سككواء كاةككت فككي فككي عخبككة مكك  بعككم أصككدقاة ص ألةةككا عةككد سككةال ص ركخةككا علككى سككك
أماةككة العاصككمة أص فككي مديةككة أقككرج أو الريككحل أمككا العمككا  الككصين يتمتعككون بسكككن ملكك  سككواء كككاةوا هككص أربككاب 

% مكن العيةكةل يونكد 4860األسر أو أفراد يعيشون م  أسرهص التي تمتل  سكن قاص ب كا ف كد بلغكت ةسكبت ص 
المشككاري  دور فككي التملكك  وبةككاء هككصا السكككن وهككصا ترسككير بعيككد ةوعككا  مككال  ترسككيرين ل ككصا الككرقص األو  أن ل ككصو

والثككاةي أن هككصو المشككاري  تنككصب السكككان المحليككين وتككوفر ل ككص سككب  كسككب الككرخ  وهككصا مككا يةكككد لةككا قاصككية 
وهي قابليت ا للتوطين أين مكا ونكدتل وبمكا أن ميكدان البحكث  ةم مة من قواص المشاري  الصغيرة والمتوسط

ماةة العاصمة التي هكي ون كة مكن ون كات ال نكرة الداقليكة لعلمةكا أن هكصو الةسكبة م بولكة نكدا  م ابك  لكو هو أ
كان المشروع في الريح لوندةا ةسبة الم     أعلى من هصو بسبب أن الغالبيكة ممكن يسككةون الريكح أو المكدن 

 الصغيرة يملكون سكةا .
 الحالة الزواجية واإلنجاب. -5

اني للسكان بمثابة قاصية ديمغرافية مت مة   عتبارات بيولونية وانتماعية واقتصادية يعد الو   الخو 
وقاةوةية وديةيةل إ افة إلى أهميت  كعام  محدد للتغير السكاةي من ق   تنثيرو على مستوج القصوبة 

وهصا ما  -انوالوفيات وال نرةل كما أن ل  تنثير كبير على بعم القصاةص ا نتماعية و ا قتصادية للسك
مث  مستوج ا لتحا  بالتعليص ومستوج المساهمة في الةشاط ا قتصاد  وقاصة في  -يعةيةا في بحثةا هصا

% 4061للعخاب بك  ةص ةسب الحالة الخواني0884أوساط اإلةاث بم تب  العمرل وقد بين التعداد السكاةي 
(. 4ل 0888دو  ا نتماعي للتةميةل )الصة %067% واألرام  بك161%والمطل ين بك 4462والمتخونين بك
 ( يبين هصو األرقاص في أوساط عيةة البحث.4والندو  )

 (: التوخي  الةسبي والتكرار  للحالة الخوانية للعاملين 4الندو  رقص )

 مجاال اإل أرال اطلق اتزوج أعزب تصنيف العينة

عينة 
 العاال

 156 %2.1 6 %6.9 11 %25.8 28 %91.9 101 ذكور

 61 %0 0 %2.1 3 %39 16 %21.5 16 إناث

 360 %3.2 6 %.9 12 %26.3 51 %96.9 112 اإلمجاال 

أرمك  ( للعيةكة وقكد  -مطلك   -متكخوج  -أ  رت البياةات اقكت ح الحالكة الخوانيكة للنةسكين بكين )أعكخب    
ص ربطةكا صلك  بمتوسكط20% من اإلةاث عاخبات م اب  حوالي 70ات ل أن حوالي  العمكر  % مكن الكصكورل واا

لك  النةسين حيث كان ل ةاث العام ت أق  من الصكور العاملين بعامين وةصح ت ريبكا ل ةسكتةتد أن األسكرة 
اإلةكاث بالعمك  فكي المشكروع القكاص الكص  تمتلكك  وهكصا مكا أكدتك  اإلحصكاةيات حيكث  تسمل ألبةاة كا وقاصكة  

لككى مككن العككاملين مككن أقربككاء األسككرة وهككصا مككا ونككدةا أن ةسككبة العككاملين فككي مشككاري  العيةككة مككن أفككراد األسككرة أع
سةةاقش  في النخء القاص ب ل كما تةشر هكصا اإلحصكاةيات إلكى أن المشكاري  ا قتصكادية تكةثر علكى الخيكادة 
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السكككاةية حيككث أن المككرأة التككي تخونككت فككي سككن صككغيرة يكككون التحاق ككا بسككو  العمكك  بةسككبة أقكك  مككن غيرهككال 
نككاب بنعككداد أكثككر ممككا هككي عةككد المككرأة أو الككصكر العامكك  وهككصا مككا أكدتكك  وبككصل  تكككون ل ككا الرككرص أكثككر ل ة

 الةتاةد.
ةسككتةتد أن العمكك  فككي المشككاري  القاصككة الصككغيرة والمتوسككطة لككيا ف ككط لصككغار السككن أو العككخاب كمرحلككة 

ةما هي أي ا  بيةة ثابت  لعدد كبير من ال ءمةقتة في حيات ص يطورون م ارات ص ل ةت ا  إلى شي عاةلين اقر واا
 تقدص أسرهص اقتصاديا  ب  أة ا تدمن ص بالمنتم  بصرة إينابية ليةثرون ويتنثرون ب .

وبم ارة  ةسبة الكصين أةنبكوا أطركا   بعكد حصكول ص علكى العمك  مك  النكةا تبكين أنظ ال يمكة اإلحصكاةية لمةشكر 
ة وصلك  كمكا اإلةناب بعكد الحصكو  علكى عمك  حسكب النكةا تو كل ونكود د لكة إحصكاةية بمسكتوج متوسكط

 .(18)في الندو  
 مقارنه هل رزقت بأوالد بعد عملك في المشروع مع جنس العامل( 33)جدول 

عككام   بعككد التحككاق ص  110وقككد بيةككت الةتككاةد أن معككد  المواليككد بلككغ لكامكك  العيةككة عككدا العككخاب وعككددهص     
نبوا أطرا   بعد عمل ص في % ت ريبا  أة60بةسبة  78مواليد ت ريبا ل وتبين أن عدد  0بالعم  في المشاري  إلى 

مولودا  ت ريبا ل وهصا ما يشير إصا ما ر بكط بمتوسكط العمكر للعكاملين  160هصو المشاري  وبمعد  مواليد لك  أسرة 
وعدد العاملين العخاب ةند أة ا كل ا تةشر إلى أن للمشاري  الصغيرة والمتوسطة إصا ما اةتشرت وتوسعت ل ا 

 ملية الةس  وبالتالي التمت  بحياة أف   وفرص صحة وتعليص أكثر تةوع.دور وارتباط وثي  في تة يص ع
% مكن 0066( أن ةسبة الصين أنابوا بنن خوان ص كان بعكد عمل كص فكي المشكاري  هكي 11ويتبين من الندو  )

  :% من العاملين بيةوا أن للمشروع دورا  مباشرا  في خوان ص0864العاملين وأن ما ةسبت  
 وخي  التكرار  والةسبي لبيان دور العم  في خواج المبحوثين( الت11ندو  رقص)
 امجاوع ال نعم البيان

 هل للاشروع دور ف  زوامجك
 112 50 32 عدد

 %100 %25.6 %30.1 نسبة

بفارق  أي  % زوامجهم بعد الاشروع8833ابحوث بنسبة  83وعند السؤال عن زان الزواج قبل الاشروع ام بعده فكانت اإلمجابة 
2831% 

% يبين أن للمشروع بشك  غير مباشر دورا في ا ست رار ا نتماعي ولو من 1060والرر  بين الةسبتين 
الةاحية الةرسية التي دفعت ص ل ست رار وتكوين أسرةل أ  أن للمشروع أي ا  دورا  في است رارهص الةرسي 

 وا نتماعي )غير مالي( في حيات ص.

 النوع

 عدد المواليد )ذكور وإثاث( حسب جنس العامل المشروع في العمل بعد بأوالد رزفت هل

 Total p.value ال نعم
قبل العمل في 

 المشروع

بعد العمل في 

 المشروع
 المجموع

 95 32 63 ذكر

0.028 

145 120 265 

 72 26 46 18 11 7 أنثى

 337 146 191 113 43 70 المجموع
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 :الثاةي ال سص
 لميداني )للُمالَّك(تحليل نتائج البحث ا

مة ا فردا  من أصحاب المشاري  الصغيرة والمتوسطة  08ة صكر بعدد العيةة المست دفة للدراسة م     هي     
مشكروعا ل والمشكاري  القدمكة 46م     من اإلةاث تكوخع إنمالي كا علكى مشكاري  تناريكة  12م     صكور و 62
مشكاري  عكدد العكاملين  6عا ل وصةرت بحسب معيار العمالة إلى مشرو  16مشروعا ل والمشاري  صةاعية  10

مشككروع عككدد العككاملين في ككا بككين  14عككام  ل  4-0مشككروعا  عككدد العككاملين في ككا بككين  28في ككا اثةككين ف ككطل و
 عام  .28مشاري  عدد العملين في ا أكثر من  2ل و18-28
كك    با سككتبيان تككص اسككت داح هككصو المشككاري  وفكك  القطككة المبيةككة سككاب ا  وبالو    (A2)شككروط المحككددة لعيةككة الم 

 وفي هصا ال سص ةستعرم ةتاةد البحث بداية بالبياةات األولية لعيةة البحث وتحلي ت ا كالتالي.
 .البيانات األولية: أوال  

 .العمر ومتوسط الجنس بيانات  -1
عيكككة للمبحكككوثين كمكككا ت   كككر صلككك  الحالكككة ا نتمااةي التكككالي يتبكككين اقكككت ح الةكككوع و مكككن النكككدو  والرسكككص البيككك  

 المتغيرات التالية.
 التوخي  الةسبي والعدد  عيةة البحث م     حسب النةا ومتوسط العمر (10)الندو  رقص 
 البيان

 إناث ذكور
 إمجاال 

 نسبة عدد نسبة عدد

 80 %18.29 19 %81.39 69 التوزيع حسب المجنس

 سنة 22 سنة 25.9 سنة 26.1 اتوسط العار

( مشككروعا  يملككك  صكككور 62( مشككروعا  موخعككة فككي كافككة المككديريات العشككر ألماةككة العاصككمة مة ككا )08دد )عكك
( مشككروعا  تملككك  إةككاث سككواء  كاةككت تككديرو المالكككة أو يككدرو عمككا  يعملككون لحسككاب ال وبككصل  تكككون ةسككب 12و)

ةاثككا ل وهكككصا ممكككا يكككد % صككككورا  10672%ل 01602ى التكككوالي نككةا عيةكككة المشكككاري  علككك   علكككى أن المشكككاري  واا
ح وأن األعكككرا حككككرا  علكككى الرنكككا  أو م رككك  علكككي ص الصكككغيرة والمتوسكككطة وال طكككاع ا قتصكككاد  عامكككة لكككص يعكككد

 بيانات األسرة.المرأةل  ا نتماعية لص تعد عاة ا  أماص
 .المستوى التعليمي -2

 الةسبي للمستوج التعليمي لعيةة البحث م    .التوخي  التكرار  و  (10)ندو  رقص 

 
  د. عليا مجااعة ثانوية أعدادي يقرأ ويكتب أا 

  نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 69 %6.3 1 %11.6 35 %31.6 16 %13.2 8 %10.8 2 %1.9 1 ذكر

 19 %6.2 1 %36.2 1 %12.2 3 %12.2 3 %12.2 3 %36.2 1 أنثى

 80 %6.2 9 %11.2 22 %33.9 18 %13.9 10 %11.2 5 %6.2 9 الكل

مكن م ارةكة بياةككات الحالكة التعليميككة مك  النكةا لعيةككة الم ك    تتبككين أن هةكا  د لكة إحصككاةية عاليكة حيككث    
كككك    وبةسككككبة p.value  =86812كاةككككت قيمككككة  % مككككن حملككككة 4160ل كمككككا تو ككككل البياةككككات أن غالبيككككة الم 

%ل ويتبين أن ما ةسبت  0062دة الثاةوية وبةسبة أو ليساةال ويلي ص حملة الش ا االش ادة النامعية بكالوريو 
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12 

م     حاصكلين علكى  2% من العيةة هص من المتعلمين الصين يحملون الش اد الثاةوية وما فوق ال مة ص 7861
دراسات عليا وهصا مالص ةتوقع ل وبم ارةة هصو األرقاص م  أرقاص عيةة البحث عما  ةند أن ةسبة المتعلمين في 

كك   لالعمككا  أكبككر  كك    الةسككاء أكبككر مة ككا عو  مة ككا عةككد الم  ةاثككا ل وأنظ األميككة بككين الم  غالبيككة ةككد العمككا  صكككورا  واا
حملة الش ادة النامعية م     من الكصكور بعككا عيةكة العمكا  حيكث ةسكبة المتعلمكات اإلةكاث أعلكى مكن ةسكبة 

صو  المةه ت بسبب قلة فرص العم  العاملين الصكورل تد  هصو المةشرات على م دار عم  مشكلة البطالة 
حسككب ا قتصككاص لككدج الناةككب الحكككومي أو الشككركات والمةسسككات الكبيككرة علككى األقكك  فككي أماةككة العاصككمة 

 ميدان البحث. 
 .بيانات السكن -3
ككك    تبكككين أن مكككا ةسكككبت      مكككن أصكككحاب  % 6160عةكككد السكككةا  عكككن ةكككوع السككككن الحكككالي لعيةكككة البحكككث الم 

للنكدو  ونكود د لكة إحصكاةية م بولكة ل كصا  p.value  مسكاكن ملك ل وقكد بيةكت قيمكة  المشكاري  يعيشكون فكي
% قكالوا بكنن للمشكاري  التكي يملكوة كا دور كامك  فكي بةكاء 1064المتغيرل كما بيةت الةتاةد أن مة ص ما ةسكبت  

ح العيةككة % قككالوا أةكك ظ كككان للمشككاري  دور نخةككي فككي تملكك  هككصا السكككنل بيةمككا ةصكك0866وتملكك  هككصا السكككن و
اقك  مكن قيمكة مسكتوج   p.valueت ريبا  قالوا ليا للمشروع أ  دور في بةاء أو تمل  السكن وقد كاةت قيمة 

مما يد  على ونود د لة إحصاةية عالية ل كصا النكدو ل وفكي الم ابك  ةنكد مكا   a=0.05الد لة اإلحصاةية 
ويعيشككون فككي مسككاكن باإلينككارل  % مككن عيةككة أصككحاب المشككاري    يملكككون سكككن قككاص ب ككص0067ةسككبت  

% لكص يتغيكر و ك  كمكا هكو 0066تغيكر سككة ص مكن بعكد تملك كص للمشكروع م ابك   7764هة ء مة ص ما ةسكبت  
% تغيككر إلككى  460% مككة ص تغيككر سكككة ص لألف كك ل و6667قبكك  المشككروعل ولترصككي  هككصا الةسككبة ونككدةا أن 

كن إلى ةرا المستوج الص  ككاةوا فيك  أ    يكرون فكر  علي ل والب ية يرون أة ظ تغير ول امستوج أق  مما كاةو 
وعةكد م ارةكة مةشكر التغيكر فكي السككن مك  مسكتوج السككن تحسكن السككن  بين السكن السكاب  والسككن الحكاليل

تبين أن هةا  د لة إحصاةية عالية لمةشر التحسن في سكن  Paired Samples Testبواسطة اقتبار 
 اإلينار لدج عيةة البحثل 

 لة الزواجية واإلنجاب.الحا -4
 (: التوخي  الةسبي للحالة الخوانية لعيةة الم    .12الندو  رقص )

الحالة             
 االمجتااعية

 النوع
 مجاال اإل أرال اطلق اتزوج أعزب

 ُاالَّكعينة ال

 69 %2.1 3 %0 0 %29.1 15 %31.9 11 ذكور

 19 %30 2 %6.2 1 %60 5 %12.2 3 إناث

 80 %6.2 9 %1.2 1 23.9 98 %30 16 الكل
 
 

ل الكك أرمكك  ( إلنمككالي  -مطلكك   -متككخوج  -أ  ككرت البياةككات تةككوع الحالككة الخوانيككة للنةسككين بككين )أعككخب    
ةاثككا    (28)للنككدو وبيةككت ونككود فككرو  صات د لككة إحصككاةية عاليككة  ت تككرب مككن   p.valueحيككث أنصكككورا  واا

وهككصا عكككا عيةككة العمككا  الغالككب -% مككن العككخاب 08 % مككن المتككخونين م ابكك 7062كمككا تبككين أن  الصككررل
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ص ربطةا صل  بمتوسط العمر لك  النةسين الص  بلغ للصكور الم     -في ا من العخاب أق  من اإلةكاث  0661واا
سةةل فةستةتد أن المرأة   تلتحك  بسكو  العمك  كمالكك  إ  فكي سكن أعلكى مكن سكن  0462المالكات والمبين بك 
مرأة التي تخونت في سن صغيرة يكون التحاق ا بسو  العم  بشك  أقك  مكن غيرهكا وبكصل  الصكرل حيث أن ال

تكككون ل ككا الرككرص أكثككر ل ةنككاب بنعككداد أكثككر مككن مككاهي عةككد المككرأة والككصكر العككاملينل وهككصا مككا أكككدو البحككث 
كك    بعكد إةشككاء المشكروع أو العمكك  ف  0644يك  بلككغ حيكث بلكغ معككد  المواليكد بككين شكريحة المتككخونين عمكا  وم 

 ف ط.

كك    أةنبككوا أطرككا   بمتوسككط معككد  المواليككد 6864فككةصا مككا علمةككا أن مككا ةسككبت    مولككودال وهككصو  061% مككن الم 
واألسككرة الممتككدة  660ةسككبة نيككدة إصا قارةاهككا بمتوسككط عككدد أفككراد األسككرة المالكككة للمشككروع عيةككة البحككث: الةككواة 

 عدص ونود د لة إحصاةية ل صا الندو . p.valueتبين قيمة فردا ل كما تبين ساب ا ل وفي الم اب   10
% مكن المطل كين واألرامك  علكى 060 -%461ومن ةاحية أقرج تو ل لةا البياةات المعالنة ونود ما ةسكبت  

التوالي والتحاق ص بركب العم  القاص وقرون ص إلى سو  العم  في مث  هصو المشاري  يساهص بشك  مباشر 
فككككككككي رفكككككككك  الحالككككككككة 

لمعيشككككككككككككككككية ل ككككككككككككككككص ا
ويعمكككككككككككككككككك  علككككككككككككككككككى 

 تحسية ا. 
   

% 00% للم     وأنظ ما ةسكبت  00ةسبة الصين أنابوا بنن خوان ص كان بعد تملك ص للمشاري  هي كما أن     
ككك    بيةككوا أن للمشكككروع دور مباشكككر فككي خوان كككصل وهككصا مكككا يشكككير إلككى دور مثككك  هككصو المشكككاري  علكككى  مككن الم 

% الكككص  يشكككير إلكككى أن 4لألفكككراد ويتبكككين صلككك  فكككي الركككر  بكككين الةسكككبتين تحسكككين وتكككنمين الو ككك  ا نتمكككاعي 
 تكوين أسرة.و  للمشروع دور ولو معةو  في إقداص المال  على ا ست رار

ةسككتةتد أن العمكك  فككي المشككاري  القاصككة الصككغيرة والمتوسككطة لككيا ف ككط لصككغار السككن أو العككخاب كمرحلككة 
ةمككا أي ككَا بيةككة ثابتكك  لعككدد كبيككر مككن العككاةلين  ءإلككى شككيمةقتككة فككي حيككات ص يطككورون م ككارات ص ل ةت ككا   اقككر واا

 ب .  نتقدص أسرهص اقتصاديا  ب  أة ا تدمن ص بالمنتم  ليوثروا ويتنثرو 

 التوخي  العدد  والةسبي ألفراد العيةة الصين للمشروع دور في خوان ص (17)ندو  رقص 
 p.value النسبة امجاوع بنسبة ال بنسبة نعم البيان

 0.001 %100 61 %20.2 19 %35.2 15 اشروع دور ف  زوامجكهل لل

 إقااةتزومجوا بع  بأنهم 2بزيادة أي  ابحوث36 اإلمجابةوعند السؤال عن زان الزواج هل قبل الاشروع ام بعده فكانت 

 الاشروع
 لمةشر دور المشروع في خواج المال  إلى ونود د لة إحصاةية عاليةل كما يتبكين p.valueيبين قيمة 

كككاةوا قككد قككاموا بتنسككيا  64% مككن منمككوع العيةككة باسككتثةاء العككخاب وعككددهص 0467مككن النككدو  أن مككا ةسككبت  
اللبةكككة األولكككى فكككي المنتمككك  وتخونكككوا بعكككد إةشكككاة ص المشكككاري  القاصكككةل مكككة ص ثككك ث إةكككاثل أمكككا الكككصين ككككاةوا 

 .42% وعددهص  7860متخونين قب  إةشاء مشروع ص فةسبت ص 

 

 التوزيع النسب  والعددي (16)مجدول رقم 
 تالك الاشروعللذين أنمجبوا أطفاالً بعد  

 p.value اعدل الاواليد ال نعم 

 0.08 3.1 %25.1 39 %60.5 25 ُاالَّك
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لى الكصين قكالوا أةك ظ لكيا للمشكروع دور مباشكر فكي خوان كص وسكةال ص هك  تخونكوا قبك  وحين كرر السةا  ع    
% تخونكوا بالرعك  بعكد امكت ك ص المشكروعل 4866مالككا  أ  مكا ةسكبت   06العم  في المشروع أص بعدو؟ ونكدةا 

أن  األمككر الككص  قككد يكككون للمشككروع بشككك  غيككر مباشككر دور فككي صلكك  ولككو مككن ةاحيككة ا سككت رار الةرسككيل أ 
 للمشروع دور غير مالي وبن  شك  كان بالمساهمة في خوان ص.

 تحليل نتائج البحث عن وضع المرأة واستقصاء آراء الُمالَّك والمعوقات: القسم الرابع
 .أوال : المرأة والعمل الحر

ككا  بلككغ     كك    وع م  بت  إنمككا   إمككرأة بمككا ةسكك 74ممككا سككب  علمةككا أن إنمككالي عككدد إلةككاث فككي كامكك  العيةككة م 
% من إنمالي عيةة العما ل وبلغ متوسط 0466عاملة وبما ةسبت   64%ل وأن عدد العام ت اإلةاث 00.0

سككة ل وكككان أقكك  مككن متوسككط العمككر عةككد العككاملين بككنكثر مككن سككةتينل وعلمةككا أن 0260العمككر عةككد العككام ت 
الم ك   ل وبلكغ متوسكط عمكر المكرأة % مكن إنمكالي عيةكة 10672مالكك  وبمكا ةسكبت   12عدد الةسكاء المالككات 

سكككةةل ولم ارةكككة الحالكككة ا نتماعيكككة ل ةكككاث ةكككورد 1460سكككةةل أ  بخيكككادة عكككن عمكككر العاملكككة ب 0462المالككككة 
 البياةات التالية.

 ( الحالة الخوانية للمرأة العاملة والمالكة10ندو  رقص )

 مجاال اإل أرالة اطلق اتزومجين عزباء 

 19 %30 2 %6.2 1 %60 5 %12.2 3 إناث االكات

 61 %0 0 %2.1 3 %39 16 %21.5 16 إناث عااالت

 25 %2.8 2 %2.8 2 %21.6 39 %60.8 18 اإلناثامجاوع 

يتبين أن ةسبة المالكات المتخونات أعلى من المالكات العاخباتل وبالعكا ةسبة العام ت العاخبات     
ةما مالكاتل مما يد  على أن أعلى من العام ت المتخوناتل كما   يوند في العةي   عام ت أرام  واا

للخواج دور في تمل  المرأة للمشروعل كما أن الةسبة العالية ل ةاث العام ت العاخبات تد  على أهمية هصو 
دور في أسرت ا والمنتم ل ويتبين بشك  عاص التوخي  الةسبي    في مساعدة المرأة بنن يكون ل االمشاري

على التواليل وهصا الرقص ل  مدلو ت كثيرة ليا منا  ة اش ا  48ل 68عاخبات ت ريبا   للةساء عاخبات وغير
هةال وأشير إلى ما قلصت إلي  الباحثة ةبيلة عبدهللا في توصيات رسالة الدكتوراو " ا هتماص بتمكين األسرة 

للمنتم ... واصا كان هةا   في الم اص األو  وليا التركيخ على تمكين المرأة باعتبار األسرة الركيخة األولى
رغبة في تطوير و   المرأة فينب ا هتماص بصل  في اطار األسرة "ل وفي بحثةا هصا بالة ر إلى حنص المرأة 
في األسرة اليمةية ةند أة ا أكبر من حنص الصكورل أ  ا هتماص باألسرة في منا  العم  الحر يعةي ا هتماص 

 .(14)هصو األرقاص في الندو  بالمرأة في الم اص األو ل ةستعرم 
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 حجم المرأة في األسرة. (11)الجدول رقم 

 عدد عينة البحث نوع األسرة
إجمالي عدد 
 أفراد األسرة

 إناث

 نسبة عدد

 %52.2 815 1716 286 أسرة نواة

 %55.1 381 711 55 أسرة ممتدة

 353 2535 1285 52.7% 

%ل وهكي أعلكى مكن الكصكور أي كا  فكي األسكرة 060على من الصكور بم كدار ةسبة اإلةاث في األسرة الةواة أ      
نمكككا   461الممتكككدة بةسكككبة  % أ  أكثكككر مكككن الكككصكور بكككك 2067بلغكككت ةسكككبة اإلةكككاث إلكككى ةسكككبة الكككصكور  %ل واا

كاةكت ةسكب الةكوع فكي النم وريكة  م0884%ل ل وتندر اإلشارة هةا إلى أن وفك  ةتكاةد التعكداد السككاةي 067
ص والص  كان ةسبة 1440% إةاثا ل باةقرام عدد الصكور عما كان علي  في تعداد 4461را  % صكو 2864هي:

 % إةاث.4060%صكور و2160الةوع هي 
وبالةسكككبة لكككدعص المكككرأة فكككي مشكككاريع ا )دعكككص      

% مككككن 08قككككارني( أ ن كككككان ةوعكككك ل تبككككين أن 
مالكات المشكاري  حصكلن علكى دعكص وتسك ي ت 

مشروع نن الحاليل  قارنية ساعده نن في أقامت
% أي ككا  حصككلن علككى دعككص قككارني 08وةسككبة 

 % لص يحصلن على أ  ةوع من أةواع الدعص.68نخةيل والب ية بةسبة 
حاولةكا قيككاا حريكة المككرأة فكي التصككرح بكدق  المشككروع الكص  أةشككنت  وتعمك  علككى إدارتك  بةرسكك ا أو يكديرو ل ككا 

% صكرن أة ظ 08كن حرية التصرح بدق  المشروع و% يمل7060عام ت أو عما  اقرينل فوندةا أن ةسبة 
% صككككرت أة كككا   تملككك  حريككككة 667أحياةكككا  يسكككتطعن التصكككرح بالكككدق ل وتب كككى مالككككة واحكككدة ف كككط وةسكككبت ا 
 التصرح في الدق  ولأله  أو الخوج ح  السماح ل ا بصل  من عدم . 

 دج مساعدو األه  ل ا( قياا مستوج حرية تصرح المرأة في عاةدات مشروع ا وم01الندو  رقص )
 البيان

 أحياناً  ال نعم

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 %30 2 %6.2 1 %22.2 11 ؟هل تالكين حرية التصرف بدخل الاشروع

 %30 2 %22.2 9 %16.2 2 ؟الاشروع إدارةف   األقارب أو أحد هل يساعدك الزوج

% مككن الةسككاء أنككبن بككنة ن يحصككلن 46.7وفككي الم ابكك  ونككدةا     
علككى مسككاعدة مككن قبكك  الككخوج أو أحككد األقككارب فككي إدارة المشككروع 

% أحياةكككا  يحصكككلن علكككى هكككصو المسكككاعدةل بيةمكككا 08بشكككك  داةكككصل و
 %   يحصلن على أ  ةوع من أةواع المساعدة والدعص.00.0

 املرأة والدعم اخلارجي (30)اجلدول رقم 

 البيان
 ال نعم مجزئ  نعم

 بةنس عدد نسبة عدد نسبة عدد

هل  إارأةكونك 
 تسهيالت حصلت على 

2 30% 2 30% 5 60% 

 

 (11المجدول رقم )

 الاالكة للنساء الارأة نصيحة 

 ال نعــــــم

 نسبة عدد نسبة عدد

19 100% 0 0% 
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مشكروع ن من أرقاص الندو  التالي الص  يعرم إنابة المرأة على سةا : ه  تةصكحين غيكر  مكن الةسكاء بةقامكة       
يةصحن غيكرهن بالعمك  علكى امكت   مشكروع ن القكاص الكص  يتكرنص ونكودهن نماع بةعص القاص؟ كاةت اإلنابة باإل

ويتمكن من ق ل  ال ياص بدور اقتصاد  وانتماعي يقدم ن بالمرتبة األولى ويقدص أبةاء وبةكات هكصا الكوطنل وفكي صلك  
مكاص إحسكاا المكرأة بكنن ل كا دور وأة كا تسكتطي  أن تكنمين دقل كا كك  الع بكات ت كون أ عل ت إحدج المبحوثات ب ول كا إن

ودق  أو دها وأسرت ال كما صكرت أقرج أن هةا  منا ت يمكن للمكرأة أن تتركو  علكى الرنك  مكن ق ل كا وبع ك ا   
 يستطي  الرن  أن يةافس ا في  قاصة في المنتم  اليمةي.

أهكص اإلشككا ت التكي توانك  المكرأة المالككة كوة كا أةثكىل وككصا  كما تص توني  سةالين للمرأة المالكة حو  مكا هكي
من ون ة ة كرهن مكا هكي أهكص الميكخات التكي ينكب أن 
تتككككوافر فككككي المككككرأة المالكككككة إلدارة مشككككروع ا بةنككككاح؟ل 
فكاةت إنابات ن كما في الندو  الم اب  الص  بين  أن 
أبككككرخ هككككصو الع بككككات أمككككام ن هككككي عككككدص تككككوافر المككككا  

قلة قبرت ن م ارةك  بغيكرهن  مكن الرنكا ل  الكافيل وكصا
وأنظ المكككرأة تقكككرج إلكككى المةافسكككة بمشكككروع ا وغالبكككا  مكككا 
يكككون مرت ككر للتقطككيط المسككب ل وأقيككرا  صكككرَن أن مككن 
الع بات سكماع أراء وتعلي كات اآلقكرين والتكي غالبكا  مكا 

 تكون است خاء أو ة رة استة اص.
فكككككي تكككككد  هكككككصو الع بكككككات علكككككى أن المكككككرأة طموحكككككة    

توسعة وتطوير مشروع ا ولككن التمويك  ي كح عكاة  أمام كال وككصل  أة كا غالبكا  تككون قليلكة قبكرة وتحتكاج إلكى 
مراككخ أو حا ككةات أعمككا  تعمكك  علككى مسككاعدت ا فككي التقطككيط السككليص لمشككروع ا بدايككة ثككص مسككاعدت ا وت ككديص 

المنتمكك  ماخالككت تة ككر للمككرأة  المشككورة بالككصات فككي بدايككة مشككروع ا وكلمككا تطلككب األمككرل كمككا أن عةاصككر فككي
 التي تمل  مشروع تنار  وتعم  في  بة رة استغراب أو عيب أو است خاء.

أما ما يقص رأي ن في أهص الميخات التي تتمت  ب ا المرأة المالكة الةانحة فننبَن أن المكرأة التكي تقكرج لسكو  
الترويد والتسوي  بشك  نيد ولدي ا م ارات  العم  غالبا  ما تتمت  بالصكاءل فةصا كاةت تستطي  أن ت وص بةشاط

 اإلقةاع ف صا من ون ة ة رهن أهص ما ي مكن المرأة من الةناح في مشروع ا.
 .المتوسطة في اليمنتواجه المشاريع الصغيرة و ثالثا : المعوقات التي 

يراها  من ا ستبيان القاص بالم     يةاقم المعوقات وأسباب المعوقات التي (A2-G)في النخء     
  -المةاقشة األكاديمية للع بات تمت في الرص  الثاةي –ة رهص الم      وأرباب العم  ويةاقش ا من ون ة

فا ستبيان أحتوج عدد من المعوقات التي توان  المشاري  الصغيرة والمتوسطة في النم ورية اليمةيةل وقد 
ب دح معرفة األسباب األكثر تكرارا  كما  أسباب أدت إلى هصا المعو  6-4و عةا لك  معو  أو ع بة من 

 الاالكات اإلناث ف  رأي( 18مجدول رقم )
الت  يمجب أن  واا ه  أهم الايزات إشكاالتاا يوامجهن ان  

 الاالكة النامجحة ةأتتوافر ف  الار

 الاهـــــــــارات البنــــــد

رأي النساء المالكات 
التي  في أهم العقبات

 تواجه المرأة المالكة 

.عدم توفر المال الكافي 

.قلة الخبرة 

.انعدام التخطيط المسبق 

.اإلحباط عند سماع أراء الناس 

رأي النساء المالكات 
التي  في أهم الميزات
ة أتختص بها المر

 لمالكة .ا

.الذكاء يميز المرأة المالكة 

.التمتع بإمكانية الترويج والتسويق 

.تتمتع بمهارات اإلقناع 
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يراها الم     أة ا وراء هصو الع بةل م  م ح ة أةةا اعتبرةا العاة  الص    يوند علي  اقتيار اعتبرةا اإلنابة 
 هصو البياةات. (04)علي  بك ) ( كما سمل بتعدد اقتيار األسباب لك  عاة ل ويبين الندو  

 

 أمام المشاريع وأسبابهاالمعوقات  (22)جدول رقم 

 السبب اإلجابة العائق

عدم التخطيط والدراسة الجيدة 

 السابقة للمشروع؟ 

يتم ولكن  00 نعم

 بضعف

 باالندفاع

 ال يتم

 بالجهل

 بالشيء

 بضعف

 القناعة به
  

 2 نوعاً ما

   22 20 30 03 12 ال

 

تدني خبرة المالك في مجال 

 المشروع؟

رة ال توجد خب 30 نعم

 مسبقة

خبرة في 

 مجال آخر
 خبرة قليلة

خبرة كافة 

 ولكن.
  

 32 نوعاً ما

   12 32 20 22 12 ال

 

عدم توافر المال المناسب إلقامة 

 المشروع؟

ال يعلم كيف  79 نعم

 يوفره

يعلم ولكن ال 

 يستطيع

يعلم ولكن 

صعوبة 

 توفيره

التخوف من 

المغامرة 

 بالمال

عدم الرغبة 

 باالفتراض
 

 0 نوعاً ما

  20 22 02 17 33 1 ال

 

صعوبة توفير التمويل المالي الذي 

يحتاجه المشروع أثناء عمله 

 )قروض(؟

صغر حجم  2 نعم

 القروض

إجراءات 

القرض 

 الصعبة

كبر فوائد 

 القرض

ضمانات 

القروض 

 الكبيرة

تكاليف 

 القرض كبيرة

عدم الرغبة 

 70 نوعاً ما باالفتراض

 39 20 20 02 32 20 2 ال

 

 مشكلة توافر العمالة المناسبة؟

 قلة عمالة 72 نعم

 بشكل عام

ال توجد عمالة 

 مؤهلة

قلة العمالة 

 المؤهلة

عدم وجود 

التخصص 

 المطلوب

متوفرة ولكن 

 رديئة

السعر المرتفع 

 0 نوعاً ما لذوي الخبرة

 70 13 20 12 20 22 2 ال

 

 صعوبات تتعلق بالتسويق؟

عدم المعرفة  22 نعم

 بالتسويق

مكان غير 

مناسب 

 للمشروع

ديكورات غير 

 مناسبة

السعر أعلى 

من السعر 

 المشابهة

قلة اإلمكانيات 

 التسويقية

اإلغراق 

بالسلع 

 20 نوعاً ما المستوردة

 00 32 0 10 20 20 12 ال

 

 السبب اإلجابة العائق

ضعف أو عدم توافر البنية الفوقية 

شاء وتطور المشاريع الصغيرة إلن

 والمتوسطة؟

عدم توافر  20 نعم

قوانين تدعم 

 المشروعات

عدم تطبيق 

القوانين 

الداعمة 

 للمشروعات

 تعقيد

اإلجراءات 

 الحكومية

بيروقراطية 

 اإلجراءات

ال توجد هيئات 

وجمعيات 

 مختصة

توجد ولكن 

غير مفعلة 

لصالح 

 المشاريع
 22 نوعاً ما

 21 10 10 30 12 00 2 ال

 

عدم توافر البنية التحتية المناسبة 

 إلنشاء المشاريع

افتقار  30 نعم

للمناطق 

 الصناعية

افتقار 

للمناطق 

 التجارية

افتقار طرق 

تخدم 

 المشروع

افتقار لشبكة 

الماء 

 ولكهرباء

زيادة أسعار 

الخدمات 

 السابقة

االفتقار 

 لالستقرار

 9 نوعاً ما األمني للبلد

 22 20 2 10 12 32 21 ال
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 (22تابع  جدول )

ضعف اإلدارة أو لتخوف من تحمل 

 المسئولة؟

ضعف من  2 نعم

 النشأة
 طلب الراحة

 الرغبة في

عدم تحمل 

 المسئولية

ضعف 

الحماس عند 

 الكثيرين

التخوف من 

فقدان رأس 

 المال

 
 22 نوعاً ما

  30 10 12 0 29 27 ال

 

الوضع صعوبات تتعلق ب

 االقتصادي العام؟

تدني دخل  2 نعم

 الفرد

تدني سعر 

 العملة

الركود 

 االقتصادي

الوضع 

المحلي غير 

 مستقر

الوضع الدولي 

 والعولمة

االفتقار 

 لالستقرار

 70 نوعاً ما األمني للبلد

 72 2 11 13 22 22 0 ال

 

التخوف من زيادة المخرجات 

 المالية مثل الضرائب وخالفة، أو

 تدخل بعض المتنفذين؟

الجهل  13 نعم

بالقوانين 

 والنظم

عدم تطبيق 

القانون على 

 الجميع

ال وجود 

 لقانون

 او نظم

الوساطات 

 والمحاباة

وجود متنفذين 

 في البالد
 

 22 نوعاً ما

  20 22 11 20 20 22 ال

ة  األكثكر تككرارا  فكاةكت العواةك  كمكا اترك  قمةا بررخ ةتاةد ا ستبياةات وترتيب ا ةتاةن ا تةاخليا  حسب العكا    
 .غلب المبحوثين كالتاليعلي  أ 

%ت ريبا  هول عدص توافر الما  المةاسكب إلقامكة المشكروعاتل وسكبب 44وبةسبة  74وبتكرارات  العائق األول:
ا  إن المككواطن الراغككب فككي ا سككتثمار يعلككص كيككح يككوفرو ولكككن هةكك -1هككصا العككاة  حسككب األكثككر تكككرارا  هككي: 

التقكوح مكن المغكامرة بالمكا  المونكودل  -0صعوبة بالغة في صلك ل قكد تتعلك  بمتطلبكات ال كروم أو غيرهكا. 
حتككى لككو ونككد ممككو  وونككد صككاحب الركككرة المةرككص للمشككروع ي كك  صككاحب رأا المككا  متقككوح علككى ف داةكك  

مكدقرين وأصكحاب قاصة في ال روح مث  طروح ب دةا الحاليةل األمر الص  يحتاج إلى تطمين وتشني  لل
يعلككص ولككن   يسككتطي  لسككبب  -2عكدص الرغبككة فككي ا قتكرام.  -4  يعلككص كيكح يككوفرو.  -0رةوا األمكوا . 

 ما. 
صكككعوبة تكككوفير الكككدعص المكككالي الكككص  يحتانككك  المشكككروع أثةكككاء عملككك  )قكككروم أو مرابحككككة(ل  العرررائق الثررراني:

تطكور مكن ةرسك ال وهكصا العكاة  حكاخ علكى عكدد فالمشاري  تحتاج إلكى الكدعص أثةكاء عمل كا لتوانك  األخمكات أو ل
% واألسككككباب وراء هككككصا العككككاة  مككككن ون ككككة ة ككككر 4762ةوعككككا  مككككاء وبةسككككبة 78ةعككككص و 0مة ككككا  70تكككككرارات 

 -0كبكككر فواةكككد ال كككروم.  -0صكككغر حنكككص ال كككرم.  -1المبحكككوثين مرتبكككة حسكككب األكثكككر تككككرارات هكككي . 
تكككاليح الكبيككرة  -6إنككراءات ال ككرم الصككعبة.  -2عككدص الرغبككة بككا قترام.  -4 ككماةات ال ككروم الكبيككرة.

 لل رم.
 عح أو عدص تكوافر البةيكة الروقيكة إلةشكاء وتطكور المشكاري  الصكغيرة والمتوسكطةل وبتككرارات  العائق الثالث:
عككدص تككوافر  -1% واألسككباب ل ككصا العككاة  هككيل 4762وةسككبة  70ةوعككا مككا بةنمككالي  00و  28مككن قككالو ةعككص 

أن مثك  هككصو ال كواةين مونكودة ولكككن هةكا   ككعح  -0وعات الصكغيرة والمتوسككطة. قكواةين وة كص تككدعص المشكر 
  تونككد  -2عككدص تطبيكك  ال ككواةين الداعمككة للمشككروع.  -4تع يككدات اإلنككراءات الحكوميككة.  -0فككي تطبي  ككا. 

 بيروقراطية اإلنراءات. -6هيةات ونمعيات متقصصةل 
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ةوعكا مكا بمنمكوع 78مكرات ةعكص و 4وبعكدد تككرارات  اصصعوبات تتعل  بالو   ا قتصاد  العك العائق الرابع:
 -0تككدةي دقكك  الرككرد.  -0ا فت ككار ل سككت رار األمةككي للبككد.  -1%ل واألسككباب فككي صلكك . 4060وةسككبة  74

الو كككك  الككككدولي  -6الو كككك  المحلككككي غيككككر المسككككت ر.   -2الركككككود ا قتصككككاد .  -4تككككدةي سككككعر العملككككة. 
 والعولمة.

% واألسكباب ل كصا العكاة  48وبةسبة  70العمالة المةاسبة للمشروع وبتكرارات مشك  توفير  العائق الخامس:
  تونكد عمالك  مةهلكة وقكد علك  أحكد المبحكوثين أن  -0السكعر المرترك  لكصو  القبكرة ةتينكة ل لكت صل  -1هي: 

العمالكة قلكة  -0األماةة تعتبر من التنهي  حيث أة ظ   يحتاج إلى عام  متعلص ولكن يحتاج إلى عام  أمين. 
 متوفرة ولكن رديةة. -6قلة العمالة المةهلة.  -2عدص ونود التقصص المطلوب.  -4بشك  عاص. 

مكن قكالو ةوعكا   0وعكدد  68عدص التقطيط والدراسة النيدين قبك  إةشكاء المشكروع وبتككرارات  العائق السادس:
عحل أ  أن المالك  يقطكط يكتص ولككن ب ك -1%ل وأسباب هصا العاة  حسب األكثر تككرارا  هكي:02ما بةسبة 

لكككص يكككدر  صكككاحب المشكككروع أهميكككة التقطكككيط  ءبالن ككك  بالشكككي -0لةرسكك  ولككككن بشكككك  غيكككر ككككاٍح أو سكككليص. 
 با ةدفاع   يتص.  -0والدراسة الساب ة للمشروع بشك  سليص فلص ينب  ل ا لصل    تتص بسبب ن ل . 

  عح ال ةاعة ب .-4
% وأسككباب  0160ةوعككا  مككال أ  بةسككبة  48قككالو ةعككص و 02  وبعككدد صككعوبات تتعلكك  بالتسككوي العررائق السررابع:

قلككة  -0قلككة المعرفككة بنسككاليب وطككر  بالتسككوي .  -0اإلغككرا  بالسككل  المسككتوردة األرقككص ثمةككا  .  -1هككيل 
كككان  6الككديكورات غيككر مةاسككبة. أمككا السككبب  -2مكككان المشككروع غيككر مةاسككب.  -4اإلمكاةككات التسككوي ية . 

 ت صرر.ةصيب  من التكرارا
وبةسكبة  00وةوعكا مكا  08تدةي قبكرة المالك  فكي منكا  المشكروع بعكدد تككرارات مكن قكالو ةعكص  العائق الثامن:

قبككرة مككن منككا  اقككر غيككر منككا  المشككروع.  -0  تونككد قبككرة مسككب ة.  -1%ل واألسككباب هككي: 7762للككك  
 قبرة كافية ولكن....!. -4قبرة قليلة .-0

ل وقكد ل أو تكدق  بعكم المتةركصين المقرنكات الماليكة مثك  ال كراةب وق فكتقكوح مكن خيكادة  العائق التاسع:
%ل وترتيب األسباب 6060بةسبة إنمالي   40ومن قالوا ةوعا  ما  10حص  على عدد تكرارات من قالوا ةعص 

عدص تطبيك   -0ونود متةرصين في الب د.  -0الن   بال واةين والة ص.  -1حسب أكثر التكرارات كما يلي:  
   ونود لة ص أو قواةين. -2الوساطات والمحاباة.  -4 اةون على النمي . ال

إنابكةل وةوعكا   08بعدد تكرارات من قالو ةعص  البةية التحتية المةاسبة إلةشاء المشاري   عح العائق العاشر:
ار ا فت ككك -1%ل وترتيكككب األسكككباب ل كككصا العكككاة  حسكككب األكثكككر تككككرارا ل 4060وبةسكككبة  04ل بةنمكككالي 4مكككا 

خيكككككادة أسككككعار القكككككدمات السكككككاب ة )المكككككاء  -0ا فت كككككار ل سككككت رار األمةكككككي للبلكككككد.  -0للمةككككاط  الصكككككةاعية. 
 كككعح شكككبكة المكككاء  -6ا فت كككار للمةكككاط  التناريكككة.  -2ا فت كككار لطكككر  تقكككدص المشكككاري .  -4والك ربكككاء(. 
 والك رباء.

وةوعا  2وبعدد تكرارات من قالوا ةعص  ةي عح اإلدارة  أو تقوح من تحم  المسةول العائق الحادي عشر:
التقوح من ف دان  -1%ل وأسباب هصا العاة  حسب األكثر تكرارا  هي. 4160وبةسبة  00بةنمالي  00ما 
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 عح الحماا عةد -4الرغبة في عدص تحم  المسةولية. -0ال عح من المةشن.  -0رأا الما . 
 طلب الراحة.-2الكثيرين. 

 ستقبلية.رؤية ُمالَّك المشاريع الم
في واقعةا المحلي ون ةا المشاري  الصغيرة والمتوسطة وكما أن هصو المعوقات من المرترم أة ا ت ح أماص 

سةا  للم     )المستثمرين( لمعرفة أين ت ح هصا المشروعات وما و ع ال وه  لمالك ا طموح معين 
 .(52)ل ستمرار في تطويرها وتةميت ا؟ فكاةت البياةات كما في الندو  

ندو  رقص 
(52) 

التوخي  
العدد  
والةسبي 
لرةية 
م     
المشاري  
حو  
مست ب  
 مشاريع ص

 اإلمجابات السؤال

يتحول أن  هل تطاح
إلى  اشرعك ان صغير

 ان اتوسطأو  اتوسط
 كبيرإلى 

ف   أرغب -ال 
كاا  عليهالحفاظ 
 اآلنهو 

ارغب ف   ولكن-ال
تحسينه وبقائه 
 ضان فئته

نعم ولكن ليست 
 دي فكرة اا افعلل

نعم واعلم اا 
سأفعل ولكن 
 ينقصن  التاويل

على  وأسيرنعم 
خطة واضحة 
 تهدف لذاك

نعم والاشروع 
حالياً ف  طور 

 التحول

9 9 11 31 10 39 

632% 632% 1238% 20% 1339% 2132% 

حاليا  إلى أف    طور التطور من ق   هصا السةا  استةتنةا أن قرابة ثلث المشاري  يرج أصحاب ا أة ا في
هي علي  آلنل وقرابة الثلث يعلص ما يريد بال بط ولكن ية ص  التموي  الص  أن وند سيساعدو في تةريص مما 

مقططات التطوير والةمو وقاصة كوة  أصبل من صو  القبرة في السو  اليمةية وقادر على تطوير 
ين للت دص والتوس   ولكن ليا لدي ص % هص من الطامح1060مشروع  وقدمة المنتم  بشك  أف  ل وةسبة 

% 1066فكرة عما سيرعلون ومث  هة ء بحانة ماسة إلى الرعاية من قب  المة مات المتقصصةل وةسبة 
ةصر ص يريد الحرا  على مشروع  كما هو ويقاح أن ير دول والةصح اآلقر يريد توسعت  ولكن بب اة  

تد أن غالبية المشاري  يمكن أن تتطور وتتحو  من صغير  من فةت  التي هو في ال ومن هصو البياةات ةستة

 

 /أ ( التوزيع النسبي لحالة السكن لعينة أصحاب المشاريع33جدول رقم )

 البند
 سكن إيمجار سكن الك

p.value 
 النسبة العدد النسبة العدد

 0.011 %28.2 21 %61.2 15 الاشاريع ُاالَّكحالة السكن ل
 

 ( التوزيع التكراري والنسبي لدور المشاريع في  التملك السكن /ب 33جدول )

 البند
 ليس له دور له دور مجزئ  له دور كاال ف  التالك

p.value 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 الاشروعدور 
 ف  التالك

5 18.1% 19 20.6% 39 91% 0.018 

 

 تحسن سكن اإليجار كراري والنسبي لدور المشاريع في ج( التوزيع الت/33) جدول

 نسبةعدد و اإلمجابة البند
 p.value أقل استوى ال فرق لألفضل

T.test النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

هل تغير 
 السكن

 %22.1 31 نعم
16 66.2% 2 

35.3
% 

1 1.3% .0.001 
 %33.6 2 ال
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الوطةي إصا ساهمت الحكومة وعملت على  دإلى متوسط ومن متوسط إلى كبير لتس ص في تحسن ا قتصا
 تصلي  الصعاب التي توان  ا.

  Conclusions And Recommendations االستنتاجات والتوصيات

 Conclusions   أوال  االستنتاجات
المشكروعات الصكغيرة والمتوسكطة فكي دحكر المشككلة السككاةية  و  تنثير   دراستةا وت ييمةا حمن ق

والتقريح مة ال دراسة لعيةة من المشاري  سواء تل  المشاري  الممولة أو التكي ةشكنت بعيكدا  عكن م لكة الكدعص 
 في أماة  العاصمةل ف د بيةت الدراسة الةتاةد التالية: 

 ري  الصغيرة والمتوسطة تنصب السكان المحليين وتوفر ل ص سب  كسب الرخ  وهصا تبين الةتاةد أن المشا
وهي قابليت ا للتوطين أين ما وندت  ةما يوكد لةا قاصية م مة من قواص المشاري  الصغيرة والمتوسط

% ل ص 6160% من العما  يتمتعون بسكن مل ل ومن عيةة الم     ةسبة 4860حيث تبين أن ما ةسبت  
 مل . سكن 

  على اإلةرا من  بداية المقتلرة اإلةرا  أون  في ملحو ا   كان المعيشي الو   تحسن أن الةتاةدبيةت 
ثص اإلةرا  على الملبا والصحة والتعليص  سلص أولويات اإلةرا ل  من األولى المرتبة في كانالص   الغصاء

لة ية وأدوات الة افة والصرح الصحي وكصا والمسكن واقتةاء األدوات الك رباةية الحديثة والتمت  بالمياو ا
تمل  وسيلة مواص ت قاصةل حيث بيةت الةتاةد أن ةسب التحسن عةد عيةة الم     أعلى من عيةة 

% عما ل وبصل  تكون ةسب التحسن عةد إنمالي العيةة 47664% م     و70680العما  فكان 
% وعةد 4060تحسن إص بلغت عةد الم     %ل ومن الم ح  أن بةد الغصاء ح   أعلى ةسبة 20640
%ل وادةى ةسبة تحسن كاةت في بةد تمل  وسيلة مواص ت قاصة حيث كاةت عةد الم     7060العما  
% م     48% عةد العما ل بيةما كاةت ةسب التحا األقرج كالتالي: اللباا1660% م اب  2160

 –% عما  4060% م     و7762التعليص  –% عما  2660% م     و78الصحة  –% عما  7860و
 4164% م     و72التمت  باألدوات الك رباةية الحديثة  –% عما 0260% م     و 2762المسكن 
% م     م ب  2660التمت  بالمياو الة ية وقدمات الصرح الصحي وأدوات الة افة فكاةت  -عما 
   % عما .0061

 أن وتبين ،للعيةة( أرم  -مطل  -متخوج -أعخب) بين للنةسين الخوانية الحالة اقت ح البياةات أ  رت 
ةاثا   صكورا   العما  فعةد العخابل من في ا الغالب % من 70% مة ص عخابل 2662حوالي  أن ات ل واا

% 08% متخونين م اب  7062 أن % من الصكورل وعةد الم     تبين20اإلةاث عاخبات م اب  حوالي 
 لةسبة الباقية موخعة بين األرام  والمطل ين.من العخاب وا

  بيةت الدراسة أن للمشاري  الصغيرة والمتوسطة أثر على خيادة ةسبة الدق  وبالتالي على تقريح الر ر
من إنمالي العيةتين كاةوا عما   بننر في مشاري   %04.7بشك  ملحو ل حيث بيةت الةتاةد أن ةسبة 

م اب  كام  العيةة اآلنل وتبين أن متوسط الدق  الساب  لعيةة  اقتصادية أو أصحاب مشاري  ساب ة
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لاير ف طل 4068لاير ت ريبا ل ولكام  العيةة متوسط دق   00460العما  للمشتغلين في هصا المنا  كان 
الح لاير وبمتوسط  08وحاليا  أصبل الغالبية في عيةة العما  أنورهص في الرةة الثاةية أ  أكثر من 

من إنمالي رأا الما ل  %04.40كام  العيةة العما ل أما متوسط دق  عيةة الم     مبلغ لاير ل 47100
مليون سةويا ل أ  بمتوسط صافي دق  064.4 وبصل  يكون متوسط صافي دق  المشاري  ما ي ارب الك

 ة ش ريا  ف ط لمن كان ل ص مشاري  ساب 000ل20لاير ش ريا ل م اب   001،028ش ر  للمشروع الواحد 
ل وفي الم اب  تبين الةتاةد أن المشاري  الصغيرة والمتوسطة 407ل00وبمتوسط لكام  عيةة الم     مبلغ 

 08تعطي أنور متدةية ةسبيا  ولكة ا م بولة في حدها األدةى م ارةة بمستوج الر ر العالميل )مثا  مبلغ 
 دو رات ت ريبا (.  467دو ر أمريكي أ  ما يعاد  دق  يومي بك 148الح يساو  حاليا  

  بيةت الةتاةد عدد من الع بات التي ت ح أماص المشاري  الصغيرة والمتوسطة كما اتر  علي ا أغلب
المبحوثينل وق صة تحليل ا هي أةةا ة ح  أن مشكلة التموي  سواء أثةاء إةشاء المشروع أو لتطويرو 

التي توان  المشاري  في النم ورية اليمةيةل  ومساعدت  على تقطي أخمات  المحتملة هي المشكلة الرةيسية
 عح البةية الروقية التي تدعص ب اء وتطور المشاري  وتعم  على ح   ةية تنتي ع بةوفي المرتبة الثا

الع بات التي توان  ا وتصلي  كافية الصعابل وهةا  صعوبات تتعل  بالو   ا قتصاد  العاصل 
بة متعل ة بالبةية التحتية وهصو العواة  كل ا مرتبطة بالحكومات وصعوبات توفير العمالة المةاسبةل وصعو 

بشك  مباشرل وباقي العواة  وهيل التقطيط والتسوي  والقبرة والتقوح من  ياع رأا الما  والمتعل  
ب عح اإلدارةل معوقات تتعل  بالم     أصحاب رأا الما  أةرس ص ويمكن حل ا عن طري  تدق  

 لممثلة للدولة والمتقصصة في دعص المشاري  الصغيرة والمتوسطة. المة مات وال يةات ا

 Recommendations:  ثانيا  التوصيات
 من ق   ةتاةد البحث تص التوص  إلى توصيات من أهم ا ما يلي:

  علككى المسككتوج الككوطةيل مككن قكك   تسككتح ص  الصككغيرة ا هتمككاص األكككاديمي الكك لمشككروعاتإيكك ء فكككرة ا -1
والمعاهد ومراكخ األبحاث على إنراء األبحاث األكاديمية والدراسكات المتعل كة بمو كوع تشني  النامعات 

 المشروعات الصغيرة في النم ورية اليمةية.
وعمكك  اليمةككي الدراسككات ا قتصككادية المتعل ككة با حتيانككات الملحككة للمنتمكك   إنككراءالتنكيككد علككى  ككرورة  -2

وبشككك  دور ل لدراسككة وةشككرها للنم ككور ة يككنم ور علككى مسككتوج الوالمتوسككطة قارطككة للمشككاري  الصككغيرة 
واقككك  المشكككروعات الصكككغيرة ال اةمكككة بالرعككك  وتمو كككع ا فكككي القريطكككة النغرافيكككة وت يكككيص نكككدوج األةشكككطة 

 .المغصية والمكملة ل صو المشروعات

ي ة كككا الكككدعص والمتوسكككطة  كككرورة ا هتمكككاص الحككككومي بالمشكككروعات الصكككغيرة  -3 والمسكككاةدة الرةكككي المكككالي و واا
والشكر ية  وواقعيكا  بعيكدا  عكن التة يكربعيدا  عن الكدعص ا سكت  كي ا هتماص عمليا  هصا وأنظ يكون نادانل ال

أو الككدورات والمككةتمرات التروينيككةل وصلكك  عككن طريكك  ا هتمككاص المباشككر مككن قكك   الككوخارات المقتصككة أو 
ثكك  دعمككا  ح ي يككا  سكك   لتما هتمككاص عبككر المة مككات وال يةككات والصككةادي  المتقصصككة وتطككوير برامن ككا 

 الوصو  إلي . 
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في المةكاط  الريريكة واألكثكر احتيانكا ل وتن يكخ البةيكة التحتيكة المةاسكبة  المشروعات الصغيرةتشني  إقامة  -2
مككن  لشككباب العككاطلين عككن العمكك ا تمكككينلوسككيلة  سككت رار هككصو المشككاري  واسككت رار أصككحاب ال باعتبارهككا 

 بيت ص في مةاط  ص.تثإيناد فرص عم  ح ي ية ل صل و 

الصين يرت رون ة و إةشاء حا ةات األعما  لمساةدة المبادرين من أصحاب المشروعات النديد العم  على -2
الحككرص علككى تة ككيص ال طككاع ال امشككي الغيككر ل وكككصا إلككى الم ومككات الماديككة واإلداريككة إلقامككة مشككروعات ص

الصككغيرة التككي تةرككص بةشككراح الن ككة وصلكك  عبككر اشككتراط التككرقيص الة ككامي علككى نميكك  المشككاري   لمككة ص
 .الراعية سواء المشاري  الصغيرة النديدة أو ال اةمة التي تطلب التوسعة والتطوير

 :المراجع

حصكككاةيات الت ريكككر صكككدارات الن كككاخ المرككككخ  ل حصكككاءل إإ (.0884). وخارة التقطكككيط والتعكككاون الكككدولي -
 .السةو  لمسل التنارة الداقلية

يككر الة ككاةي لةتككاةد إصككدارات الن ككاخ المركككخ  ل حصككاءل الت ر  (.0884). تعككاون الككدوليوخارة التقطككيط وال -
 المسل الصةاعي.

تككككنثير ا تحككككاد النمركككككي العربككككي علككككى الصككككةاعات الصككككغيرة  (.0887) المطلككككب.حسككككين عبككككد  لاألسككككرج -
 .مصر المصريةلوخارة التنارة والصةاعة  العربيةلوالمتوسطة في الدو  

 .والبطالةل مصرمونخ الت رير العربي األو  حو  التشغي   (.0880). العربيةمة مة العم   -
م ابلكك  أي ككابل المشككروعات الصككغيرة والمتوسككطة أهميت ككا ومعوقات ككال  (.0886)حسككن. مككاهر  لالمحككرو  -

 .األردن مركخ المةشيت الصغيرة والمتوسطةل

المةسسكككات الصكككغيرة والمتوسكككطة ةحكككو إدرا  واتناهكككات مكككدراء  (.0887)ل أحمكككد. منكككد و  هكككوار معكككراج  -
 0التنككارة ا لكتروةيككة فككي النخاةككرل منلككة األكاديميككة العربيككة للتعلككيص المرتككوح فككي الككداةمار  العككدد 

 .40ص. 0887: األولىل الدةمار السةة 
ةشكككرة شككك رية تصكككدر عكككن قطكككاع سياسكككات تةميكككة صكككادرات المشكككروعات الصكككغيرة  -ا قتصكككاد   ىالملت ككك -

 .0887مايو  –العدد الثاةي والعشرون  - اهرةال–والمتوسطة 
ديسككمبر  لالعككاص للسكككان والمسكاكن والمةشككنةالة اةيككة للتعكداد  دالةتككاة (.0884). ل حصكاءالن كاخ المركككخ   -

 .117صل ص0884
مركككككخ التككككدريب والدراسككككات ل 1طككككر  وتطبي ككككاتل ط علككككص السكككككان تأساسككككيا (.0880.) نامعككككة صككككةعاء -

 ء.السكاةيةل نامعة صةعا
 أطروحككة الككيمنلدور المةشككيت الصككغيرة فككي ت لككيص مشكككلة الر ككر والبطالككة فككي  (.0818.) ةبيلككة عبككدهللا -

  ل عمان.األردننامعة  غير مةشورةل دكتوراو

الصنننندوال  -الصنننندوال االجتمننناعي للتنمينننةل المسنننم القاعننندي للمنشنننفي الصنننغيرة واألصنننغر فننني النننيمن  -

 EIM Business and Policy Reseاالجتماعي للتنمية بالتعاون مع و " 


