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 دور المنشآت الصغيرة في تحقيق سمة التكافل االجتماعي والرقي بالمجتمع
 (دراسة نظرية)

 •محمد الهادي خليل

 ملخص
دراسدة دور المشآددوا والمآددروعاا الصدد يرة قددم ت ليدا سددمة التكاقددل االجتمدداعم قددم المجتمدد ،  إلدد هدد ا الورقددة الب  يددة  تهدد 

وكددد لي بيدددام االهتمدددام المت ايدددد الددد ه تللدددااك م دددل هددد ا المشآدددوا كوشهدددا عداة هامدددة قدددم ت سدددم الو ددد  االجتمددداعم واالقتصددداده 
الشظددر إلد  بعدث ا  دار اييجابيدة لهدا مددم  كمددا يعدود االهتمدام بهدا مدم صد ل ألصد ابها بآدكل صداو، وللمجتمد  بآدكل عدام 

 بيشها المساهمة قم  يادة قرو التوظي  وت سيم مستوى معيآة العامليم قيها 

ه ا ويتمكم م ي ه ا المشآوا مم اسدت مار مهداراتهم ايبداعيدة كريدادييم بالعمدل يتمتعدوم بالصدساا والسدماا الآصصدية التدم 
رار واللددرة علد  االسدتمرار بدالرمم ممدا قدد يددقعهم للتوقد  بالعمدل المعديم، باي داقة تكسل بت ليا ع  مهم وع يمتهم قم ايصد

 ومم تم االشدماج م  المجتم   ؛إل  ت ليلهم لدصل مستمر يؤده إل  ت سيم المستوى المعيآم واالجتماعم لديهم

المعرقدة  ،مروشدة ايدارة ،المسئولية االجتماعية ،إتا ة قرو العمل ،قوة الع قاا بالمجتم ، الص يرة المشآوا الكلمات الدالة:
  التسصيلية بال بائم والسوا

 قدمةم -1

يللدددد  مو ددددوت المشآددددوا الصدددد يرة اهتمامددددا  مددددم قبددددل الهيئدددداا 
الرسمية ومير الرسمية قم معظم بلددام العدالم بآدكل عدام، وقدم 
الدددول العربيددة بآددكل صدداو، ويعددود هدد ا االهتمددام لمددا للمشآددوا 
الصدددد يرة مدددددم ب دددددار إيجابيدددددة ش دددددو ال دددددد مدددددم ظددددداهرة الب الدددددة، 

قددم ت سدديم  وت سدديم شوعيددة الوظددائ ، وبالتددالم ش ددو المسدداهمة
مسدددتوى المعيآدددة قدددم هددد ا الددددول  قلدددد عظهدددرا الدراسددداا التدددم 

مم الوظائ   (%80)عجريا قم عدد مم دول العالم بأم قرابة 
الجديدددددة المسددددتصدمة قددددم هدددد ا الدددددول تعددددود للمشآددددوا الصدددد يرة 
والمتوسدددد ة، شاهيددددي عددددم مسدددداهمة هدددد ا المشآددددوا قددددم ت سدددديم 

آدددة العدددامليم شوعيدددة الوظدددائ  قدددم هددد ا المشآدددوا، ومسدددتوى معي
 قيها 

هددددد ا ويشدددددت  عدددددم الدددددروت ايبداعيدددددة والمبدددددادراا السرديدددددة  سدددددم 
است  ل السرو المتا ة مّما يدعم المشاقسة، و يادة اللددرة علد  

ويعدد   مددم قددرو األمددم االقتصدداده و مايددة الشسددي   ،التكامددل
 االجتماعم 

     وتددددؤده المآدددداري  الصدددد يرة دورا  مهمددددا  قددددم ت ليددددا مسددددتهدقاا
   

  التشميددددة االقتصددددادية واالجتماعيددددة قددددم المجتمدددد ،  يدددد  تآددددّكل 
شسدددبة كبيدددرة مدددم المآددداري  الصدددشاعية وال راعيدددة والصدميدددة وقدددم 

كبيرة  مجاالا متشوعة، وبالتالم قهم تكسهم قم امتصاو ععداد  
    مدددم األيدددده العاملدددة والتصسيددد  مدددم مآدددكلة الب الدددة، كمدددا تدددؤده 

السشيدددة والتلشيددددة، وهدددم كدددد لي دورا  مهمدددا  قددددم اكتسدددا  المهدددداراا 
صدددا بة الددددور األكبدددر قدددم تلبيدددة ا تياجددداا السدددكام مدددم السدددل  

 والصدماا 

تظهر عهمية ه ا الورقة الب  ية قم عم سمة التكاقل االجتماعم 
مدددم عهدددم الصصدددائو المميددد ة لهددد ا المشآدددوا، وسددديتم  لدددي مدددم 
ظهدددار دورهدددا قدددم عه  صددد ل التعدددّر  علددد  شآدددأة المآدددروعاا واأ

 ام كوشها مرتب ة ارتبا ا  و يلا  بالمجتم   مام ومك

تهد  إل  دراسة دور المشآدوا الصد يرة وع قتهدا بالتكاقدل كما 
االجتمددددداعم وتشميدددددة المجتمددددد ، ومدددددم  دددددمم األهددددددا  الهامدددددة 
والرئيسددية للمشآدددوا عو المآددروعاا الصددد يرة هددو الل دددا  علددد  

 والعمدددل علدد  إعدد   قيمددة الددد اا ،المآدداكل االجتماعيددة لدقددراد
دشدد  مددم المعيآددة لكددل األ ددد الوالتعدداوم قيمددا بيددشهم بمددا ي لددا 

 قرد 
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تباعددف قددم هدد ا الب دد  هددو المددشه  اإم المددشه  العلمددم الدد ه تددم 
الوصددسم الدد ه يعتمددد علدد  جمدد  المددادة العلميددة والمتعللددة لكددل 

 ،وت ليلهدا ،ج يئاتها ومسرداتها مدم مصدادرها ومراجعهدا المصتلسدة
للوصدددول إلددد  شتدددائ  ت ليدددا عهددددا  الب ددد   ؛والدددرب  قيمدددا بيشهدددا

المتعللددة بت ديددد الدددور االجتمدداعم للمآددروعاا الصدد يرة مراعيددا  
 ب لي عصول وعسلو  الب   العلمم مم  ي  التو يا  

 المنشآت الصغيرة:  -2

ال يوجددددد تعريدددد  وا ددددد للمشآددددوا والمآددددروعاا الصدددد يرة  إ  ال 
عريد  م ددد لهد ا يوجد اتساا بيم الدول المتلدمة والشامية عل  ت

الشدددوت مدددم المآددداري   وقدددد جدددرا م ددداوالا للمسا دددلة بددديم عددددة 
معايير، و لي بهد  إع ا  تعريد  م ددد للشآدا اا الصد يرة  
ومم ه ا المعايير ) جم ايشتاج،  جم المبيعاا،  جدم األجدور 
المدقوعة،  جم ال اقة المستهلكة و جم العمالدة(  ويعتبدر  جدم 

عاا الصدد يرة عهددم معيددار قددم تعريسهددا  اللددوة العاملددة قددم المآددرو 
لكم ما يسم  بالمآروت الصشاعم الص ير قإشف يمكدم عم ي دم 

عامدل قدم الواليداا  100عام   قدم بلجيكدا واليوشدام، و 50ش و 
سددددباشيا،  200المت ددددة األمريكيددددة، و ي اليددددا واأ عامددددل قددددم كشدددددا واأ

يرلشدداعامل قم الدشماري وقرشسدا وعلماشيدا  500و ة   وقدم مالبيدواأ
هددد ا البلددددام تكعددددع المآددداري  التدددم يلدددل عددددد عمالهدددا عدددم عآدددرة 
عمددال عو عآددريم عددام  ، إّمددا مآدداري  صدد يرة جدددا  عو مآدداري  

ّما تسدتبعد مدم اي صدا اا الرسدمية )جدواد،  : 2007ص رى، واأ
23 – 24 ) 

كمددا عم ال كددم علدد  مآددروت بكوشددف صدد يرا  عو متوسدد ا  عو كبيددرا  
، ويتعددديم عم تؤصددد  قدددم االعتبدددار ت كمدددف عددددة  دددواب  ومعدددايير

الظددرو  التددم يعمددل قيهددا المآددروت والبيئددة الم ي ددة بددف ومر لددة 
 ت ور المجتم  وععراقف وتلاليدا 

قسم  يم يستشد برشام  األمم المت دة للتشمية والتجارة قم تعريسف 
إلددد   جدددم العمالدددة،  يددد  يعدددّر  المآدددروت الصددد ير بأشدددف  لدددي 

عامدددل قأقدددل، عمدددا  100 إلددد  20 المآدددروت الددد ه يعمدددل بدددف مدددم
االت ددداد األوروبدددم قيصددد  المآدددروت بأشدددف صددد ير إ ا كدددام عددددد 

 عامل  50العامليم عقل مم 

إم اسددددددددتصدام عدددددددددد العمددددددددال كمعيددددددددار لتعريدددددددد  المشآددددددددوا عو 
يدة تسهيل عمل المآروعاا الص يرة يمتا  بعدد مم الم ايا مشها:

 ابدددا مليدددام ومعيدددار ، ووجدددود الملارشدددة بددديم الل اعددداا والددددول
قهدددددا ومو ددددد صصوصددددا  عشددددف ال يددددرتب  بت يددددراا األسددددعار واصت 

السددددهولة جمدددد  المعلومدددداا ، و مباآددددرة  وت يددددراا عسددددعار الصددددر 
  ول ه ا المعيار 

وهشدداي دول عصدددرى تسدددتصدم  جدددم رعم المدددال لتعريددد  المآدددروت 
الصدددد ير، ممددددا يددددؤده إلدددد  صددددعوبة الملارشددددة بدددديم هدددد ا الدددددول 

: 2012لهيدددوه والدددواده، الصدددت   عسدددعار صدددر  العمددد ا )ال
14 – 15 ) 

كمدا شجددد عي دا  اصددت   ا را  كد لي بآددأم ت ديدد تعريدد  دقيددا 
للمآدددروعاا الصددد يرة بدددديم دولدددة وعصددددرى بددداصت   ايمكاشيدددداا 
واللددددددراا االقتصدددددادية للدولدددددة ومرا دددددل شموهدددددا ومسدددددتوى التلددددددم 
التكشولدددوجم المسدددتصدم بهدددا، مّمدددا تكدددوم ع دددد التعددداري  الآددداملة 

 دا قم ه ا الآأم كما يلم:والتم ور 

هم تلي المآروعاا التم تتميد  باشصسداث رعسدمالها وقلدة العددد 
الدد ه تسددتصدمف مددم العمددال وصدد ر  جددم مبيعاتهددا وقلددة ال اقددة 
ال  مة لتآ يلها، كمدا تتميد  بارتبا هدا الو يدا بالبيئدة واعتمادهدا 
علد  الصامدداا المتددوقرة م ليددا  وعلدد  تصددري  وتسددويا مشتجاتهددا 

التم يشآأ بهدا والمشدا ا المجداورة لهدا )جدواد،  لمش لة شسسهااقم 
29 ) 

وهم تلي األشآ ة االقتصادية  اا تأ ير م ددد والتدم يمكدم عم 
( عآدددصاو، وتمدددارم 10 – 5) يتدددراوت عددددد العدددامليم قيهدددا مدددم

عملهددددا وقاعليتهدددددا االقتصددددادية قدددددم مش لددددة م دددددددة )ال  دددددا ، 
2010 :178 ) 

ي بأشدددددف  لدددددي المآدددددروت الددددد ه ويعدددددّر  المآدددددروت الصددددد ير كددددد ل
يستصدم عددا  قلي   مم العامليم ويددار مدم قبدل المدالكيم ويصددم 

 السوا الم لية 

وهددو المآددروت الدد ه يصلددا عمدد   بدرجددة مصددا رة عاليددة عو عدددم 
تأكدددد عدددالم ل دددرث ت ليدددا الرب يدددة والشمدددو عدددم  ريدددا التعدددر  
علدددددد  السددددددرو المتا ددددددة وتجميدددددد  المددددددوارد ال ددددددرورية يشآددددددا  

 ( 15: 2012المآروت )الع ية، 

كمددا عددر  قدداشوم الآددركاا البري دداشم المآددروت الصدد ير بددد لي 
  المآروت ال ه يسم بآر يم عو عك ر مم الآرو  ال   ة وهم: 
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، إسددترليشم مليددوم جشيددف  جددم تددداصل سددشوه ال ي يددد عددم  ماشيددة
عدددد عمددال ال و  ،مليددوم جشيدف 3.8 جدم رعم مددال ال ي يدد عددم و 

  عام    250ي يد عم 

ومددم جهددة عصددرى قددإم هشدداي عددددا  مددم المعددايير الشوعيددة والتددم 
 يتعيم عل  المآروت الص ير عم يستوقيها، ومم عهمها:

قالمآددددروت الصدددد ير يم ددددل قددددم : م دوديددددة ال صددددة السددددوقية  -
العددادة  صددة سددوقية م ددددة ال تمكشددف مددم التددأ ير علدد  عسدددعار 

 المشتجاا التم يلدمها 

يتمت  مالبا  صا   المآروت باسدتل لية : استل لية المآروت  -
كاملدددة قدددم إدارة آدددؤوم مآدددروعف، ولددديم عليدددف عم يعدددود لجهدددة 

 ععل  مشف إداريا  التصا  اللراراا 

آدددددمولية ايدارة: بمعشددددد  عم صدددددا   المآدددددروت يمدددددارم عو   -
يآدداري قددم جميدد  األعمددال ايداريددة،  يدد  ال يوجددد قددم العددادة 

اري  الكبدددرى، وبالتدددالم ال يوجدددد الدددشم  ايداره المتبددد  قدددم المآددد
 ( 19 – 18تسويث للسل اا )اللهيوه والواده، 

كمددددا و دددد  بشددددي اال تيددددا م السيدددددرالم األمريكددددم عي ددددا  تعريسددددا  
م دددددا  للمآدددروعاا الصددد يرة يجعلدددف األسدددام عشدددد تلريدددر مدددش  
بعدددددث التسدددددهي ا والم ايدددددا الصاصدددددة بالمآدددددروعاا الصددددد يرة، 

شدف المشآدأة المسدتللة قدم الملكيدة قيعّر  المآروت الص ير عل  ع
)عددددد م،  وايدارة ويسدددددت و  علددددد  شصدددددي  م ددددددود مدددددم السدددددوا

1993 :4 ) 

وللد جرا م اوالا عديدة مم قبل هيئة إدارة األعمال التجاريدة 
الصدددد يرة قددددم الواليدددداا المت دددددة األمريكيددددة، مددددم عجددددل تعريدددد  
المآروت الص ير وت ديد  جمف وآكلف بصورة دقيلة، و لي مم 

ل: االسدددددددتصدام عو العمالددددددة، و قيمدددددددة الموجددددددوداا،  جدددددددم صدددددد 
 المبيعاا 

إال عم جميدد  هدد ا الم دداوالا لددم ت لددا الهددد  المشآددود إلدد   ددد 
مددددا، و لددددي ت كددددم الصصددددائو المتعددددددة للمآددددروعاا الصدددد يرة 

 ( 12 – 11: 2010)عساشة وعبو عيد، 

يعدددّر  كددد لي بكوشدددف  Business Smallوالمآدددروت الصددد ير 
عو مشآدددأة عو مؤسسدددة عو عه كيدددام اقتصددداده عبدددارة عدددم آدددركة 

ويتصدددد  بللددددة  جددددم  ،يمدددّول ويدددددار ويراقدددد  مددددم قبدددل عصدددد ابف

العمالددة قيددف، ويآددتمل علدد  و ددداا إداريددة م ددددة، ويآدد ل  يدد ا  
صددد يرا   دددمم ق دددات األعمدددال ويلددددم صدماتدددف عو مشتجاتدددف إلددد  
مش لة ج راقية م ددة، ويم دل اللاعددة عو األسدام الد ه تؤسدم 

 ( 22: 2006مآروعاا الكبيرة قيما بعد )ال سيشم، عليف ال

وهشددداي مدددم عدددّر  المآدددروت الصددد ير بأشدددفك  لدددي المآدددروت الددد ه 
يعتمدددد علددد  ال سدددا  الصددداو للعمالدددة والعدددامليم، والددد ه يعمدددل 
عل  صلا قرو عمل لصا بف ولآلصريم، بما قدم  لدي العمالدة 

 ( 241 :2010 )عساشة وعبو عيد، األسرية مير مدقوعة األجر

 أهمية المشروعات الصغيرة:  -3

تبر  عهمية مآروعاا األعمال الصد يرة قدم عشهدا تسدتصدم عك در 
% مددم ق ددات اللددوى العاملددة الصاصددة، كمددا عشهددا تآددتمل 50مددم 

% مددددم عصدددول األعمدددال الكليددددة، وتتصددد  هدددد ا 25علددد  ش دددو 
المآددددروعاا بك اقددددة العمالددددة، وعليددددف قإشهددددا تهيدددد  قددددرو عمددددل 

 ( 28 :2006 )ال سيشم،

تكمدددم عهميتهدددا كددد لي قدددم اللددددرة علددد  ايسدددهام السّعدددال قدددم كمدددا 
عمليدددددة التشميدددددة وت ليدددددا مجموعدددددة مدددددم األهددددددا  االقتصدددددادية 
واالجتماعيددة، مشهددا دعددم الشمددو االقتصدداده، واال دهددار، وتشآددي  
العجلدددددة االقتصدددددادية، وتدددددوقير قدددددرو العمدددددل، وت دددددوير وتشميدددددة 

ية )اللهيددددوه ال اقدددداا البآددددرية والتلشيددددة، وتع يدددد  اللدددددرة التشاقسدددد
 ( 27: 2012، والواده

ولهدد ا كددام االهتمددام بتشميددة المآددروعاا الصدد يرة شتيجددة لعوامددل 
اشصسددداث التكلسدددة ، و بسدددا ة التكشولوجيدددا المسدددتصدمة ك يدددرة مشهدددا:

شآددر الرقاهيددة ، و سددهولة عمليددة الصددياشة، و االسددت مارية الم لوبددة
ا وت سدديم مسددتوياا المعيآددة وتو يدد  عوائددد التشميددة علدد  مشددا 

صلا قرو العمل والمعاوشة قم  دل مآدك ا ، و الدول المصتلسة
 ( 9 :1993 الب الة )ع م،

إم  مدوت األقددراد قددم ت ليددا الدد اا واالسددتل لية والتملددي يت لددا 
بآكل كبير قم المآروعاا الص يرة، ه ا باي اقة إل  تعظديم 
درجدددددددة الر دددددددا وو ددددددد  مسدددددددتوى معيآدددددددة األقدددددددراد، وتسدددددددت ي  

، وال يوجدد  اتدف إآدبات كدل  لدي قدم الوقدا المآروعاا الص يرة
 مشاقم لها قم ه ا المجال 
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إم المآددددددروعاا الصدددددد يرة تسدددددداعد بآددددددكل جددددددوهره قددددددم  ددددددل 
مآدددك ا المجتمددد  مدددم صددد ل مدددا تدددوقرا مدددم قدددرو عمدددل، ومدددا 
تلدمدف مددم صدددماا اجتماعيدة للمجتمدد ، إ دداقة إلد   يددادة درجددة 

والتددأشم بصددر  اي سددام وايدراي لدددى األقددراد بأهميددة التددراب  
الشظدددددر عدددددم الدددددديم عو اللدددددوم عو الجدددددشم  قالكدددددل يتكدددددوم لديدددددف 
اي سددام والددوعم بأهميددة الم ددي  الصددارجم، إ دداقة إلدد  مدددى 
مسدداهمة م ددل تلددي المآددروعاا قددم ت ددوير شوعيددة ال يدداة و يددادة 
درجة الرقاهية، وت سيم مستوى المعيآة لدقراد، وت وير ودعدم 

 جددة الر ددا عددم الوظيسددة )عدد م،الع قدداا ايشسدداشية، و يددادة در 
1993: 12 ) 

ولم ت ل استراتيجياا التشمية االقتصادية المتبعة قم العديدد مدم 
دول العالم مم  رورة االهتمدام بتشميدة ودعدم وت دوير المآداري  

 الص يرة،  ي  يرج  ه ا االهتمام إل  ا تم:

تكعددد المآدداري  الصدد يرة ع ددد عهددم بليدداا الت ددور التلشددم مددم   -
 ،قدرتها عل  ت وير وت دي  عملياا ايشتاج بآكل  عسرت  ي 

 وبتكلسة عقل ملارشة بالمآروعاا ال صمة 

للمآاري  الص يرة دور قاعل قدم ت ليدا التشميدة االقتصدادية   -
 – 27واالجتماعيدددددة المتوا شدددددة والمسدددددتدامة )اللهيدددددوه والدددددواده، 

28 ) 

عمدددل عم األعمدددال الصددد يرة تدددوّقر شسدددبة كبيدددرة مدددم قدددرو ال  -
األساسدددية، وتعمدددل علددد  ت ّمدددل مسدددئولية التددددري  ع شدددا  العمدددل 

 وتشمية مهاراا الآبا  

إم مآددروعاا األعمددال الصدد يرة تددوّقر الددر ا والعددي  سددوا     -
  (30 :2006 بآكل  مباآر عو مير مباآر )ال سيشم،

ايسدهام قدم الشدات  ، و ساهمة قم شسبة كبيرة قدم المبيعدااالم  -
  (182 – 181 : 2010 )ال  ا ،الم لم ايجمالم 

 خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة:   -4

تتصددد  المآدددروعاا الصددد يرة بالعديدددد مدددم الصصدددائو والم ايدددا 
مددة لل الددة  التدم تمي هددا عدم المآدداري  الكبيدرة وتجعلهددا عك در م 
مددددة ل بيعددددة  االقتصددددادية لددددبعث الدددددول، بددددل تكددددوم عك ددددر م 

بكية قددم ق اعدداا معيشددة الشآددا  االقتصدداده  اا الع قددة التآددا
 داصل الدولة شسسها،  ي  يمكم إجمال ه ا الصصائو با تم:

  :الطابع الشخصي للخدمات المقدمة للزبون 

يتمي  المآروت الص ير بللة عدد العدامليم قيدف وم ليدة الشآدا ، 
وكدددل هددد ا يدددؤده إلددد  وجدددود شدددوت مدددم األلسدددة والع قدددة الو يددددة 

 ( 21 :1993 بال بائم )ع م،

وتآدددددب  هددددد ا المآددددداري   اجددددداا كدددددل مدددددم المسدددددتهلي الشهدددددائم 
 ( 22 :2012 والمستهلي الوسي  الم لم )اللهيوه والواده،

  :المعرفة التفصيلية بالزبائن والسوق 

يعتمد شجات المآروعاا الص يرة مم ص ل الدراسة عل  سرعة 
االسدددددددتجابة يآدددددددبات ال اجددددددداا وتلبيدددددددة الرمبددددددداا للمسدددددددتهلكيم 

 ( 179 :2010 )ال  ا ،

 يدد  يعتبددر سددوا المآددروعاا الصدد يرة م دددود شسددبيا  والمعرقددة 
الآصصددددددية بالمسددددددتهلكيم يجعددددددل مددددددم الممكددددددم التعددددددر  علدددددد  
آصصددياتهم وا تياجدداتهم التسصددديلية، وت ليددل هدد ا اال تياجددداا، 
ودراسددددددة اتجاهدددددداا ت ويرهددددددا قددددددم المسددددددتلبل، وبالتددددددالم سددددددرعة 

 واال تياجدددداا )عدددد م،االسدددتجابة أله ت ّيددددر قددددم هدددد ا الرمبدددداا 
1993: 21 ) 

وتواجف ه ا المآاري  قم ال ال  سوقا  م ددودة، إ  تلبدم رمبداا 
عدددد م دددود ومميدد  مددم المسددتهلكيم بمددا يسددم  بت  يددة سددريعة 
للسدددددوا، والتعدددددر  علددددد  عددددداداا الآدددددرا ، وعشمدددددا  االسدددددته ي 

 ( 22 :2012 )اللهيوه والواده،

صددورة الم لوبددة ومدددى كمددا عم ملابلددة ا تياجدداا المسددتهلكيم بال
ر ددددداهم عدددددم جدددددودة وسدددددعر المشدددددت  يشددددددرج  دددددمم المسدددددئولية 

 ( 168: 2008االجتماعية للمؤسسة الشاج ة ) ل ة، 

 :قوة العالقات بالمجتمع 

مم عهم ما يمّي  المآروعاا الص يرة الع قاا اللوية بالمجتم  
الم لم الم ي  بها،  ي  يكدوم ال بدائم والمجتمد  بصدسة عامدة 

وسدددددشد ألصدددد ا  هدددد ا المآدددددروعاا عشددددد مواجهدددددة صيددددر عددددوم 
 المآك ا التم تعوا العمل  

وتسدددددتسيد المآدددددروعاا الصددددد يرة بتشاقدددددل عصبارهدددددا بواسددددد ة عهدددددل 
المش لة الم ي ة، وبالتالم قهم يآكلوم قريدا التدروي  لمشتجداا 

 ( 22 :1993 ه ا المآروعاا )ع م،
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لمش لدة قتتمي  تلي المآروعاا بكوشها م لية إل   د كبير قم ا
 ( 13 :2010التم تعمل بها )عساشة وعبو عيد، 

قعشدددددددما يددددددتمكم عصدددددد ا  المآددددددروعاا الصدددددد يرة مددددددم ت ددددددوير 
ع قددداا جيددددة بدددالمجتم ، مّمدددا يجعلهدددم عك دددر قددددرة علددد  تلدددديم 
صدمددددة متميدددد ة لهددددا  دددداب  آصصددددم، ممددددا يددددؤده لر ددددا ال بددددوم 
 والمورد للدرة مشآوتهم عل  المروشة قيما يتعلا بمواعيدد وكميداا
التسدددليم مددد   ، وهددد ا ممدددا يجعدددل تلدددي المشآدددوا عك دددر قددددرة علددد  

  (25: 2012البلا  واالستمرار )الع ية، 

 :إتاحة فرص العمل 

بسددددب  اسددددتصدام هدددد ا المآدددداري  وعسددددالي  إشتدددداج وتآدددد يل ميددددر 
معلدددة، قإشهددا تسدداعد علدد  تددوقير قددرو العمددل ألكبددر عدددد مددم 

آددر بدديم عصدد ابها العددامليم، كمددا تتددي  التلددار  واال تكدداي المبا
علددددد  عو دددددات العدددددامليم وتلريددددد   واال ددددد توالعدددددامليم لدددددديهم، 

الع قدداا الآصصددية وايشسدداشية بيددشهم ممددا يددشعكم إيجابددا  علدد  
إشتددددداجيتهم، و لدددددي بسدددددب  شآدددددو  روت السريدددددا واألسدددددرة العاملدددددة 

 ( 20 :2012 الوا دة )اللهيوه والواده،

امليم قدددددم كمدددددا عم ك يدددددرا  مدددددا تكدددددوم الع قددددداا بددددديم جميددددد  العددددد
المآروت وصا   المآروت ع قة ميدر رسدمية ال تليددها قواعدد 
الددروتيم واللددوائ  المعروقددة قددم المآددروعاا الكبيددرة، وهدد ا يجعددل 
التصددرقاا سددريعة واللددراراا قوريددة وتددت  م و بيعددة المآددكلة عو 
الموقددددددددد  ممدددددددددا يدددددددددشعكم إيجابيدددددددددا  علددددددددد  الكسدددددددددا ة والساعليدددددددددة 

 ( 23 :1993)ع م،

 مرونة اإلدارة: 

تتصددد  هددد ا المآدددروعاا بعددددم وجدددود التعليدددداا الروتيشيدددة قدددم 
اتصدددا  اللدددراراا، ووجدددود الو دددوت قدددم ايجدددرا اا والسدددرعة قدددم 

 ( 23 :2006 إشجا  األعمال ايدارية )ال سيشم،

 ي  تكوم لهدا اللددرة علد  االشتآدار شظدرا  للددرتها علد  التكيد  
ا م مدد  مصتلدد  الظددرو  مددم جاشدد  ممددا يددؤده إلدد  ت ليددا التددو 

 ( 32 :2012 قم العملية التشموية )اللهيوه والواده،

ولهددد ا ش  دددظ عم المآدددروعاا الصددد يرة عك دددر قددددرة علددد  تلبدددل 
الت يددر وتبشددم سياسدداا جديدددة علدد  عكددم المآددروعاا الكبيددرة، 
 يددددد  تتعددددددد المسدددددتوياا ايداريدددددة وتك دددددر معهدددددا مراكددددد  اتصدددددا  

 تددد  قددددم اللدددراراا  وبالتدددالم قدددإم المآدددروعاا الصددد يرة مرشدددة 
 دددداالا الرمبددددة قددددم االشسدددد ا  مددددم السددددوا عو الدددد مم المؤقددددا 
للشآا ، قاألمر يتوق  عل  قرار صدا   المآدروت ومتد  يلدرر 

 ( 23 :1993  لي )ع م،

 :أداة التدريب الذاتي 

تعتبددددددر المآدددددداري  الصدددددد يرة مراكدددددد  تدددددددري   اتيددددددة ألصدددددد ابها 
والعدددددامليم قيهدددددا بدددددالشظر لممارسدددددتهم ععمدددددالهم باسدددددتمرار وسددددد  

الماليدة، المسئولياا التلشية والتسويلية و عملياا ايشتاج وت ملهم 
مّمددا ي لددا اكتسددابهم الم يددد مددم المعلومدداا والمعرقددة والصبددراا، 
األمر ال ه يؤهلهم لليادة عملياا اسدت مارية قدم المسدتلبل تسدوا 
 جم مؤسستهم ال الية، ومم  م قهم تعتبر مجاال  صصدبا  لصلدا 

 يددادة االسددت ماراا  التددم هددم األسددام قددم وتشميددة قئددة المشظّمدديم
الشاج دددة وتو يددد  قدددرو التشدددوت قدددم الملددددرة ايشتاجيدددة )اللهيدددوه 

 ( 21 :2012 والواده،

 :المسئولية االجتماعية 

تستمد المآروعاا الص يرة مآروعية إقامتها مم إمكاشية قيامها 
بدور  م دد  مم إ ار عملية التشمية االقتصادية واالجتماعية، 

 :2006ولهدددددا مسدددددئولية عص قيدددددة واجتماعيدددددة بدددددار ة )ال سددددديشم، 
23 ) 

وتعشددددم المسددددئولية االجتماعيددددة بأشهددددا: الع قدددداا المتسددددا عليهددددا 
بددددديم مشظمدددداا األعمدددددال والمجتمددددد  وااللت امدددداا والواجبددددداا مددددا 

المتصددددددلة بددددددالمؤ راا المآددددددتركة قددددددم ت ليددددددا سددددددعادة ورقاهيددددددة 
 المجتم  

 التكافل والمسئولية االجتماعية للمشروعات الصغيرة:  -5

تت مددل معظددم المآددروعاا الصدد يرة مسددئولياا اجتماعيددة تجدداا 
عصدد ا  المصددال  قددم عه مآددروت، وهدد ا تم ددل الت امدداا علدد  

اللتد ام والوقدا  بهدا، وتد داد عهميدة المسدئولية المآروعاا يشب دم ا
االجتماعيدددة الشاتجدددة عدددم مت لبددداا المجتمددد  ب دددرورة عم يكدددوم 
سدددلوي المشظمدددة موجهدددا  وم كومدددا  بمسدددئوليتها االجتماعيدددة، وعم 
عصدد ا  المصددال  يددؤ روم ويتددأ روم بإشجددا  المآددروت ألهداقددف 

لعامددة وماياتددف ورسددالتف، قهددم يتجدداوبوم بسددرعة مدد  االتجاهدداا ا
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للبيئدددة االجتماعيدددة، والتدددم ت ددداول التدددأ ير علددد  شآدددا  المآدددروت 
 ( 71 :2006 بال    المباآر عليف )ال سيشم،

وبهدد ا قددإم المسددئولية االجتماعيددة قددادرة علدد  إع ددا  المسددئوليم 
الددددددق  المعشدددددوه التصدددددا  اللدددددراراا التدددددم تتدددددي  للمشظمدددددة ت ليدددددا 

لتدددم يعيآدددها األقدددراد، عهدددداقها المتعللدددة باالرتلدددا  لشوعيدددة ال يددداة ا
وبالتالم يمكم اللول عشها موق  قلسسم وعص قم عك ر مم كوشها 

 عدا  عو  ريلة للتعامل م  المجتم   

شجا هدا  إ  عشها تت مم بمداها الواسد ، ع قاتهدا مد  المجتمد ، واأ
للوظائ  والمهام مير االقتصدادية، والتدم ال تش صدر قدم  ددود 

دماا إشما تمتد إل  المساهمة قم تلبية ا تياجاتف مم السل  والص
عمليدددة الت ليددد  االجتمددداعم وتع يددد  التشميدددة االجتماعيدددة، و لدددي 
مم ص ل امت كها اللوة التأ يرية والمواق  المتساعلة م  المجتم  

 ( 66 – 64: 2011)الر ا لة، 

 ي  عم آعور المآروت بمسئوليتف االجتماعية يؤده قم المدى 
ا مصددددال  المآددددروت،  يدددد  عم اهتمددددام المآددددروت يدددد للتالبعيددددد 

بشوعيددددددة  يدددددداة عبشددددددا  المجتمدددددد ، يددددددؤده لرقدددددد  مسددددددتوى  يدددددداتهم 
االقتصدددادية ممدددا يدددؤده  تمدددا  ل يدددادة رب يتدددف مسدددتلب   )الع يدددة، 

2012 :200 ) 

إم مسهوم المسئولية االجتماعية لمشظمة األعمال يآير إل  تلدي 
عمدددددال قدددددم الدرجدددددة التدددددم تتصدددددر  إليهدددددا شآدددددا اا مشظمدددددة األ

الم اقظة والت وير لجواش  المجتم  بما هو عك ر مم  لي ال د 
الدد ه تلت ددديف مصدددل ة مشظمدددة األعمددال اقتصددداديا  وقشيدددا   وهدددم 

 تش لا  ليلة  مم اآترا اا عساسية عبر ها:

التصميم ال وعم للمسداهمة قدم قعاليداا المجتمد  مدم صد ل  -
 تمويلها بج   مم األربات 

عص قم قدم عمليداا المشآدأة ععلد  مدم ال دد االلت ام بمستوى  -
 العر  ل ه ي لبفك عو يآتر فك اللاشوم و األدش  ا

االصتيدددار مدددم بددديم المآدددروعاا متعدددددة السدددرو االقتصدددادية  -
 عل  عسام قيمة المساهمة االجتماعية لكل مشها 

عدددم قددرث معددايير المصددل ة ال اتيددة للمشآددأة علدد  السعاليدداا  -
شمددا قبددول تليدديم المجتمدد   اتددف  ؛مجتمدد التددم تتوجددف بهددا ش ددو ال واأ

 ( 212: 2011لم ل تلي السعالياا )الديره والص ي ، 

 دور المنشآت الصغيرة في تنمية المجتمع:  -6

وعمليددة مددم عمليدداا  ا  تعدددع المشآددوا الصدد يرة م ددورا  عساسدديا  قويدد
التشميدددة، كمدددا تدددؤده مآددداركة تلدددي المشآدددوا إلددد  بشدددا  شدددوت مدددم 

عور باالشتمدددددا  بدددديم المدددددوا شيم مددددم شا يدددددة األلسددددة والدددددوال  والآدددد
ومآدددددروعاا التشميدددددة مدددددم شا يدددددة عصدددددرى بمدددددا يدددددؤده إلددددد  قهدددددم 
المددوا شيم لهدد ا المآددروعاا، ومددم  ددم االسددتسادة مشهددا و مايتهددا 
لد   ومتابعتها، باي اقة إل  تعميا    الموا شيم لمجدتمعهم واأ
تعظددديم رمبدددتهم قدددم إع دددا  بعدددث التشدددا الا قدددم سدددبيل صدمدددة 

 ( 275: 2003)سيد وعبد الموجود، ا صريم 

قسددددم العديددددد مددددم الدددددول الشاميددددة تكلّدددد  المؤسسدددداا بمسددددؤولياا 
إ اقية بلصد صدمة األهدا  االجتماعية للمجتم  بما قدم  لدي 
إعادة تو ي  الددصل، والتشميدة ايقليميدة المتوا شدة، وتمكديم بعدث 
السئددددداا االجتماعيدددددة لل ددددداا بركددددد  المجتمددددد  وتصسددددديث شسدددددبة 

 ( 143: 2008عم العمل ) ل ة،  العا ليم

كمدددددددا ال يمكدددددددم إهمددددددددال الجواشددددددد  الصاصددددددددة بمددددددددى مسدددددددداهمة 
المآددددروعاا الصدددد يرة قددددم ت ددددوير شوعيددددة ال يدددداة و يددددادة درجددددة 
الرقاهيددددة وت سدددديم مسددددتوى المعيآددددة، وت ددددوير دعددددم الع قدددداا 
ايشساشية، و يادة درجة ر ا األقراد عدم الوظيسدة باي داقة إلد  

األواصدر االجتماعيدة مدم صد ل االتصدال عشها تعمل عل  تلوية 
المستمر واليومم، قالمتعامليم م  المآروعاا الصد يرة م ليديم 
عملدبهم قدم ك يدر مدم األ دوال بدل وعصددقا ، والتعامدل معهدم يدتم 
قم جوٍّ مم التول  والود وال رو المتبادل عل  مشداق  ال درقيم 

 ( 20 )ع م،

 النتائج:  -7

ة المآدددددروعاا الصددددد يرة مدددددم صددددد ل التعدددددر  علددددد  دور وعهميددددد
بالمجتم  ومدى مساهمتها قم ت ليا سدمة التكاقدل االجتمداعم  

 تم التوصل إل  الشتائ  التالية وهم كما يلم:

تساعد المشآوا الص يرة عل  ت وير عقراد المجتم  واالشتلال  -
بهدددم إلددد  درجدددة االعتمددداد علددد  الددد اا بددددال  مدددم االعتمددداد علددد  

 ا صريم 
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وا قدم الل دا  علد  المآداكل االجتماعيدة، تساهم ه ا المشآد -
ممددددا يددددؤده بددددأقراد المجتمدددد  باالشتلددددال والتدددددرج قددددم المسددددتوياا 

 االجتماعية بسهولة 

تسدداعد علدد  إعدد   قيمددة الدد اا والعمددل والتعدداوم، بمددا ي لددا  -
 سمة التكاقل االجتماعم 

قلددة االهتمددام مددم جاشدد  الدولددة بدددعم وتآددجي  عصدد ا  م ددل  -
ديمها للمسدداعداا السشيددة قددم مجدداالا إكسددا  كتلددهدد ا المشآددوا 

المهدددددداراا وملومدددددداا العمددددددل ألصدددددد ابها ومددددددا لدددددد لي مددددددم شسدددددد  
وصلدددا قدددرو عمدددل  ؛شسددد  الب الدددةومسددداهمة قدددم التلليدددل مدددم 

 مصتلسة 

يبادر عص ا  المآروعاا الص يرة مم تللا  عشسسدهم بأقعدال  -
تتجداو  مت لبداا العمدل، رمبدة مشددف قدم إشجدا  األعمدال قبددل عم 

 تسر ها عليهم األ دا  

المروشددة والملدددرة علدد  االشتآددار شظددرا  للدددرتها علدد  التكيدد  مدد   
مصتل  الظرو  مم جاش  مما يؤده إل  ت ليا التوا م قم  -

 العملية التشموية 

 التوصيات:  -8

 ومم عهم التوصياا التم توصم بها الورقة ما يلم:

م  يدد  يجد  االهتمدام مددم قبدل الدولددة بم دل هد ا المشآددوا مد -
 تلديم صور الدعم وايعاشاا المشاسبة لها 

علددددددد  عصددددددد ا  المشآدددددددوا والمآدددددددروعاا الصددددددد يرة التليدددددددد  -
بالمسئولية االجتماعية تجاا مشآوتهم ومدا لهدا مدم دور  بدار   قدم 

 الشجات والرقم بها واستمرارها 

و   إ ار قاشوشم متكامل ل مايدة المآدروعاا الصد رى إ ا  -
 التشمية قم الدولة  ما اعتبرا ع د الرواقد

تددوقير الصدددماا السشيددة واالستآدددارية، و لددي مددم صدد ل الليدددام  -
 بعلد الشدواا العلمية وتصصيو المراك  االستآارية 
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