
 عوامل نجاح المشاریع الصغیرة في محافظة
السلیمانیة

امجد محمد عبدهللا



المقدمة
المتتبع لألحداث والتحّوالت اإلقتصادیة التي حدثت في أواخر القرن 
الماضي وما زالت تحدث في معظم دول العالم، یرى أن ھناك توجھاً كبیراً 
في األلفیة الثالثة لدى معظم الدول، للمشاریع الصغیرة مقارنة بالسنوات 
الماضیة، ولھذا فإن نسبة المشاریع الصغیرة، بدأت بالتزاید بشكل كبیر 
ومستمر في الدول المتقدمة والنامیة كافة، وتختلف األرقام التي تبّین 
األھمیة النسبیة لھذه المشاریع وتلك المتعلقة بمساھمتھا في بناء وتطویر 

المجتمع



  وفي محافظة السلیمانیة، نرى أن ھناك اھتماماً كبیراً 
بالمشاریع الصغیرة التي نفذت عن طریق الدعم الحكومي من 
خالل صندوق دعم المشاریع الصغیرة للشباب ومنظمات غیر 
حكومیة في إقلیم كوردستان العراق وبدعم من المنظمات 
الدولیة وباھتمام متزاید من قبل القطاع الخاص، وإن ھذه 
المشاریع أحدثت نمواً في الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي 

وتطویر العمل المنظمي للفئات المختلفة في المجتمع



ھدف السیمینار

 نحاول في العرض تسلیط الضوء على واقع
 المشاریع الصغیرة في محافظة السلیمانیة، وھل

تمتلك عوامل نجاح على مستوى أنشطتھا؟
¢



معاییر اختیارالمشاریع الصغیرة
¢التركیز على المشاریع الصغیرة المتاحة والمتوفرة في حدود محافظة السلیمانیة.

¢المشاریع الصغیرة العاملة والناشطة التي استمرت في العمل.
¢التنویع في المشاریع الصغیرة من حیث التخصص(الصناعیة والتجاریة والزراعیة 

والسیاحیة والخدمیة).
¢التوافق مع المعاییر والشروط المتبعة في اقلیم كوردستان العراق للمشاریع الصغیرة كعدد 

العاملین.
¢الشمولیة من خالل شمول اكبر عدد من المشاریع الصغیرة العاملة في مركز مدینة 

السلیمانیة واالقضیة التابعة لھا.                                   



 اختیار العینة
أختیرت عینة دراسیة عشوائیة مكونة من (296) مشروع من         

المشاریع الصغیرة و بعض المؤسسات التي لھا عالقة بإدارة ودعم 
المشاریع الصغیرة في المحافظة، من خالل إستبیان مكون (20) فقرة  

حول عوامل نجاح المشاریع الصغیرة.





















الوزن النسبي لعوامل نجاح المشاریع الصغیرة



االستنتاجات

 كان معدل االتفاق الكلي لبُعد عوامل نجاح المشاریع الصغیرة ما مقداره (%70.03)، من مجموع المستجیبین الذین¢
،یؤكدون وجود العوامل والمتطلبات الكفیلة لضمان نجاح المشاریع الصغیرة

(تمتلك إدارة المشروع رؤیة ورسالة مستقبلیة واضحة ومحددة، وتشیر نسبة االتفاق على ھذا المتغیر ما مقداره (¢69.9%

،(یمتلك المشروع إدارة كفوءة قادرة على  تنفیذ النشاطات اإلداریة للمشروع) باتفاق مقداره (57.8%)¢

 یعمل في المشروع أفراد لدیھم تراكم في الخبرات والمعارف ذات العالقة بالعمل في المشاریع الصغیرة)، وجاء المتغیر¢
(باتفاق قدره (62.2%

 توجد ھناك قدرات إبداعیة لتقدیم منتجات وخدمات جدیدة بما یتوافق مع حاجات السوق)، ِمن أكثر المتغیرات التي أسھمت¢
(في تعزیز نسبة ھذا العامل، باتفاق قدره (54.4%



، في المرتبة األولى، ویعود ذلك إلى أھمیة مضامین  72.0% §الرؤیة اإلستراتیجیة للمشروع جاء بنسبة اتفاق قدرھا 
الرؤیة اإلستراتیجیة وحساسیتھا بصفة عامة، ومن المنطقي أن تأخذ أھمیة أكبر ضمن أسباب نجاح المشاریع الصغیرة 
بصفة خاصة، ومن ثّم یُمكن لتوافر مضامین وضوح الرؤیة اإلستراتیجیة والتمسك بتحقیقھا في رسم إستراتیجیة األعمال 

أو عدم توافرھا أن تكون الفیصل في نجاح المشروع الصغیر أو فشلھ
، معبراً عن أھمیة المزایا التي یُمكن الوصول إلیھا عبر  71.54% القدرات التسویقیة في المرتبة الثانیة وباتفاق قدره 
توافر اإلستراتیجیة التسویقیة والمزیح التسویق المناسب لمتطلبات السوق، وتعكس القدرات التسویقیة مضامین مھمة لكل 

من الموارد الحرجة التي ینبغي توافر لنجاح المشروع الصغیر.
، فإلى جانب توافر الرؤیة اإلستراتیجیة للمشروع  69.78% األكفاء جاء في المرتبة الثالثة وباتفاق قدره  العاملین
والقدرات التسویقیة ینبغي توافر المورد البشري من ذوي الكفاءة والمعرفة الالزمة على مستویات مختلفة ومتعددة، 

بوصفھا عوامل ضروریة لنجاح مشروع وفشل مشروع آخر
اإلداریة تُمثل العامل في المرتبة األخیرة من بین عوامل نجاح المشاریع الصغیرة في سوق العمل، وباتفاق قدره  القدرات
، وعلى الرغم من أن نسبة االتفاق لیست منخفضة مقارنةً بنسب العوامل األخرى، غیر أنھا تجسد رؤیة  66.8%
المبحوثین بالتفاوت النسبي ألھمیة القدرات اإلداریة بوصفھا قدرات یُمكن اكتسابھا بمرور الوقت، نسبةً إلى العوامل 

األخرى التي تُمثل مرتكزات تتسم بالثبات النسبي.

¢



التوصیات

¢على المنظمات مجتمع الدراسة والمنظمات المبحوثة توسیع إھتمامھا 

والتركیز على فھم عوامل نجاح المشاریع الصغیرة وإدراكھا والتعّرف على 
مستویاتھا وتحلیلھا ومعرفة ما ھو المناسب لھا لتعظیم فائدتھا.

¢ضرورة تعزیز الدعم المالي والفني للمشاریع الصغیرة في إطار أدوار 

حاضنات األعمال لتعزیز فرص إقامة مشاریع ناجحة تعمل على مواجھة 
تحدیات البیئة التنافسیة في ظل مضامین العولمة واإلنفتاح التجاري.

¢إقامة مؤتمرات علمیة ودعم بحوث وأفكار جدیدة للقیام بانشاء مشاریع 
صغیرة جدیدة والمساھمة في إیجاد األفكار الجدیدة للمشاریع واإلنتاج الجدید 

في المجاالت المختلفة.
¢ بناء استراتیجیة وطنیة لإلھتمام بالمشاریع الصغیرة بحیث تؤدي إلى بناء 

تكامل مع المشاریع المتوسطة والكبیرة وتؤدي إلى تطویر الجانب اإلقتصادي 
للمجتمع.

¢




