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 تقييم التوجه الريادي في إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 -تجربة االردن وماليزيا انموذجا  -

 
Evaluate the entrepreneurial trend in the success of small and medium 

enterprises (Jordan and Malaysia experience as a model) 
 

 

 

 المستخلص:
ماليزيا , اذ ازداد االهتمام بريادة يهدف هذا البحث الى بيان أهمية ريادة االعمال في دولة المملكة االردنية الهاشمية ودولة      

االعمال في الوقت الحالي , بسبب التقدم التكنلوجي والبيئة التنافسية للمشروعات المحلية والدولية والعالمية والتي كان لها 

لمشروعات االثر الكبير في بيئة االعمال ,  وتعد ريادة االعمال مهمة في نمو اقتصاد البلد على المستوى الكلي وعلى نمو ا

وتوسعها وحصولها على الموارد المادية والمالية , وذلك من اجل كسب رضا الزبائن وزيادة الربحية والحصة السوقية , وال 

يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تزدهر اال في مجتمع يتوفر فيه روح الريادة وحب العمل الحر واالستعداد 

هم اليات التنافس في السوق العالمي . وتبرز مشكلة البحث في بيان مستوى ريادة االعمال للمخاطرة وتبني االفكار الجديدة وف

في االردن وماليزيا , وسوف يتم ذلك من خالل ثالثة مباحث , يتمضن البمحث االول الجانب النظري للبحث , والمبحث 

المبحث الثالث تحليل بيانات االردن في ريادة الثاني يتضمن تحليل تجارب المملكة االردنية الهاشمية وماليزيا , ويتمضن 

 االعمال.

 

 ريادة االعمال، االبداع ، التنافسية ، االبتكار ، االستباقيةالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 
     This research aims to demonstrate the importance of entrepreneurship in the Hashemite 

Kingdom of Jordan and the State of Malaysia, as interest in entrepreneurship has increased at 

the present time, due to technological progress and the competitive environment of local, 

international and global projects that had a great impact on the business environment. 

Entrepreneurship is important in the growth of the economy The country at the macro level and 

on the growth and expansion of projects and their access to material and financial resources, in 

order to gain customer satisfaction, increase profitability and market share, and small and 

medium enterprises can only thrive in a society in which there is an entrepreneurial spirit, love 

of free work, willingness to take risks, adopt new ideas and understand the mechanisms of 

competition In the global market. The research problem arises in showing the level of 

entrepreneurship in Jordan and Malaysia, and this will be done through three sections, the first 

one includes the theoretical side of the research, and the second topic includes an analysis of 

the experiences of the Hashemite Kingdom of Jordan and Malaysia, and the third topic includes 

an analysis of Jordan’s data on entrepreneurship... 

 

Keywords: entrepreneurship, creativity, competitiveness, innovation, proactivity. 
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 :مشكلة البحث  

تعد ريادة االعمال من الحقول الهامة والواعدة في  

اقتصاديات الدول اذ تسهم المشاريع الريادية اسهاماً فاعالً 

في تطوير الدول في التنمية االقتصادية الشاملة لكونها 

النواة االولى في بناء منظمات االعمال الصغيرة والكبيرة 

 , ومن هنا يمكن طرح االسئلة التالية : 

 االردنفي  مشاريع االعمال الريادية  ما مستوى .1

 وماليزيا؟ 

في  مشاريع االعمال الريادية ر يما مستوى تأث .2

 اقتصاد الدولة ؟ 

 :اهمية البحث 
يستمد البحث اهميته في كونه من اهم المواضيع      

المعاصرة والتي تبحث على التطور واالبداع واالبتكار 

 وكما يلي : 

يتناول البحث موضوع ريادة االعمال  .1

والذي يعد من والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الموضوعات المهمة في حياة مشروعات 

 .االعمال 

مشاريع االعمال تشخيص مستوى واهمية ريادة  .2

 وماليزيا . في االردن 

 :فرضية البحث 
تتفاوت الدول فيما بينها في تطبيق مقومات ريادة  .1

 االعمال . 

الدول في تحقيق مؤشرات قياس ريادة  تتفاوت .2

 مشاريع االعمال .

  :اهداف البحث
يهدف البحث على معرفة دور ريادة االعمال في التقدم      

 وذلك من خالل :  االردن وماليزياالحاصل في 

 االردن مشاريع االعمال الريادية فيدراسة  .1

 . ومدى تقدمها وماليزيا

ريادة  تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه .2

 االعمال في االقتصاد ومدى تقدمه .

بيان المشاكل والتحديات التي تواجه ريادة االعمال لغرض 

وضع الحلول المناسبة ومعالجة هذه المشاكل بالشكل الذي 

 .النهوض بهذا النوع من المشاريع  يحقق النجاح من اجل

 

 االطار المفاهيمي للبحث: المبحث االول

 المقدمة:
 الموضوعات من األعمال ريادة موضوع يعد        

 األعمال بيئة في التغيير معدالت تسارع ومع المهمة

 التي الخيارات أحد بوصفه الموضوع هذا أهمية ازدادت

لتكون قادرة على التكيف والتطور  المنظمة إليها تلجأ

لتحقيق الدور  والتغيير المنافسة متطلبات مع والتالؤم

ريادة االعمال  وسيلة حيوية وتعد  ،الجوهري للمنظمة  

للمنظمات القائمة كي تستمر في اكتشاف واستثمار الفرص 

من أجل تحرك المنظمات واالشخاص  إلى حالة جديدة 

من الوجود، وال سيما بعد أن ازدادت حاجة المنظمات 

لتكون أكثر ابتكاراً وابداعا من أجل البقاء وتسريع النمو 

وتؤدي   .والتغير الحركيفي بيئة عالمية شديدة التنافس 

ً في االقتصاديات العالمية لكونها ابرز  الريادة دوراً مهما

محركات النمو االقتصادي، من خالل إنشاء منظمات 

أعمال محلية فاعلة تسهم في التطور المحلي، عن طريق 

توفير فرص العمل وزيادة العوائد، لتفعيل دورها في 

ادة النشاط الذي ينشأ تحقيق النجاح للمشروع . اذ تمثل الري

ويدير منظمة جديدة من أجل استثمار فرصة مبتكرة 

ومتفردة، وهذا ما يطلق عليه بالريادة الخارجية، كما تكون 

الريادة ضمن المنظمة القائمة اذ تمثل عندها مغامرة جديدة 

من خالل إيجاد أعمال جديدة أو إعادة التجديد االستراتيجي 

ة الداخلية أو ريادة الشركة. وقد فيها وهذا ما يدعى بالرياد

أصبحت ريادة الشركة وسيلة حيوية للمنظمات القائمة كي 

تستمر في اكتشاف واستثمار الفرص من أجل تحرك 

المنظمات واالشخاص  إلى حالة جديدة من الوجود، وال 

سيما بعد أن ازدادت حاجة المنظمات لتكون أكثر ابتكاراً 

 ي بيئة عالمية شديدة التنافسمن أجل البقاء وتسريع النمو ف

. 

 اوال  : مفهوم ريادة االعمال

 هناك عدة تعاريف لريادة االعمال ونذكر مها ما يأتي :   

هي انشاء شيء ذو قيمة , وتسخير الوقت و الجهد و المال  

له ,و تحمل المخاطر و تلقي العوائد الناتجة , فهي عملية 

دينامية لتامين تراكم الثروات , وهذه تُقدم عن طريق 

األشخاص الذين يُخاطرون بأموالهم ,و يلتزمون بالتطبيق 

او  لكي يضيفوا القيمة التي قد تكون او ال تكون جديدة

 .(Kuratko and Hodgetts,2001,:29)فريدة 

عملية البحث عن الفرص و أكتشافها و تشخيصها و  هي 

تهيئه الموارد الالزمة لألستثمار بشكل متميز و ملبي 

 ( . ( Jones,2003,:69لرغبة الزبائن و توقعاتهم 

القدرة على التنبؤ بالفرص النادرة   الريادة بأنها كما تعرف

بشكل أفضل واعتماد المخاطرة المحسوبة إذا واستثمارها 

تطلب األمر وتحقيق نتائج أفضل من المنافسين بشكل 

 يفاجئ الزبائن ويثير اهتمامهم ويلبي احتياجاتهم المتجددة

(Ken et al, 2007 :595) 

النشاط الذي يتضمن اكتشاف الفرص كما يمكن تعريفها 

وإدارة  لتقديم سلع وخدمات غير تقليدية عن طريق تنظيم

 Piirala , 2012) الموارد والجهود التي تعتمد في ذلك

:12) . 

عملية تقديم وتنفيذ أفكار جديدة في المنظمات القائمة ، من 

خالل االستفادة من المهارات واإلمكانات اإلبداعية 

 (.(Majala, 2016:9 للعاملين وتفعيلها إلى عمل

 ثانيا  : اهمية ريادة االعمال 
ان تحقيق الريادة يعني بلوغ المنظمات لذاتها و من ثم      

متابعة  المستجدات ذات العالقة و هذا يفترض عليها 

توظيف إسهاماتها بغية الكشف عن اهميتها ومن ثم 

التحري عن مردوداتها في أطار دورها المتمثل في احداث 

 Shah and  -اثار ايجابية تتمثل باالتي:

Bhutta,2013:79)) 

التغيير و التحول ,اذ يُعد اإلبداع من احداث  .1

الصفات المميّزة للريادية , خاصة وان المنظمات 

الريادية تعمل كدالة للتغيير من خالل ممارسات 

 النشاطات الريادية .

ايجاد العديد من المشروعات التي تُعد مهمة  .2

 لتطوير االقتصاد وتنميته .

ايجاد فرص العمل المهمة على المدى الطويل من  .3

 اجل تحقيق النمو االقتصادي .
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زيادة الكفاءة بزيادة التنافسية , اي ان دخول  .4

منافسين جدد يحفز المنظمة لالستجابة بشكل كفوء 

 و فعال .

احداث التغيير في هيكل السوق و العمل من خالل  .5

 زيادة تبني االبتكار التنظيمي و التقنيات الحديثة .

ثرا ً احتمالية ادخال ابتكارات جذرية يترك ا .6

ايجابيا ً في االقتصاد بشكل كامل نتيجة البداء 

 بأنشاء المنظمات الجديدة .

التنوع النوعي و الكمي الكبير , اذ ان المشاريع  .7

 الجديدة تقدم افكارا ً جديدة , ابداعيا ًو اقتصاديا .

 ثالثا  : خصائص ريادة االعمال

الخصائص المعتمدة و الواجب  هناك مجموعة من 

مراعاتها عند تبني الريادة  وأهمها يتمثل باالتي : 

(Donald and Richard , 2002 : 29 ) 

الريادية ناتجة عن الفرص , فالفرص غير متاحة  -1

دائما ً بل هي نادرة , ولهذا يجب اتخاذ السرعة في 

تكييف الثقافة الى المناسب منها و اعتماد المستهلك 

تحديد الخيارات مع اخذ التوجهات االجتماعية في 

 و السياسية باالعتبار .

الريادية المستحدثة, اي تكون بفترات قريبة مع  -2

اغتنام الفرص و سبق المنافسين و التفوق عليهم 

من خالل التوجه الى الفرص المستحدثة دون 

تردد, بقبول قدر معقول من المخاطرة رغم 

 محدودية القرارات .

لمهام الريادية بمراحل متعددة , مع تفحص تنفيذ ا -3

دقيق و مركز لكل مرحلة من مراحلها, و يكون 

التركيز هنا على نقص المقدرات على التنبؤ 

باالحتياجات للمنظمة من الموارد ونقص السيطرة 

على البيئة , وضرورة مالئمة المتطلبات 

االجتماعية للموارد المستثمرة , ومن ثم التنافس 

 االستجابة بقدرة لتلك المتطلبات . الخارجي و

ربط الموارد المطلوبة مع محددات استعمالها من  -4

خالل زيادة الموارد المستخدمة من خالل 

تخفيضها, وموازنة استعماال لموارد مع الحاجات 

الفعلية لها و االنتباه الى مخاطر التقادم و مخاطر 

 االتزان بتشخيص الفرص .

باعتمادها هياكل مفلطحه المنظمات الريادية تتميز   -5

مع تعدد الشبكات غير الرسمية, وفي مثل هذه 

 الحاالت البد من تنسيق الموارد الرئيسة فضال ً 

 .عن رغبة العاملين باالستقاللية

ريادة االعمال ودورها في نجاح المشاريع  رابعا :

 الصغيرة والمتوسطة
ان لريادة االعمال دور  ايجابي في نجاح أي مشروع من  

حيث ادارة التكامل لألنشطة المنظمة باالعتماد على ادارة 

الوقت، النطاق ،التكلفة ، الجودة ، الموارد البشرية ، 

االتصاالت ، ادارة المخاطر والمشتريات وغيرها من 

المجاالت التي تساعد في تقريب العالقة ريادة  المنظمة 

ً تتم  ومدى تحقيقها لعوامل النجاح في مشاريعها ، وغالبا

معالجة العالقة بين ادارة المنظمة واالداء الجيد في تطور 

المشروع وترتبط نتائجها ارتباطاً وثيقاً بنجاح المنظمة ، 

كما تعكس هذه العالقة امكانية اصحاب العمل من فهم 

عوامل نجاح المشروع والتي ينتج عنها تطور وطرح 

منتجات وتقنيات جديدة في السوق وبشكل استباقي من 

خالل بحثها عن االسواق الجديدة واستثمار الفرص 

المحيطة وخلق ميزة تنافسية ال تتوفر لدى المنظمات 

 . ( Machado,et al , 2016 : 1619) المنافسة

يشير نجاح المشروع الى التميز ودرجة المقارنة بين 

مل مكونات المشروع ام مفهوم النجاح سواًء أكان يش

ً بإدارة المشروع ، فالهدف االساس من ذلك هو  متعلقا

تطبيق ادوات النجاح من خالل حجم المشروع والتكلفة 

والموعد النهائي للتسليم ومدى توفر الكفاءة والفعالية التي 

تعتمد على مستوى اداء العمل بالمشروع وارتباطه مع 

الريادي الذ يمثل المنظمة االم من خالل بناء توجهها 

الموقف االستراتيجي نحو ريادة اعمالها ، والمتعلقة 

بالسياسات والممارسات االساسية لتطوير اجراءات 

وقرارات العمليات التي يستعملها صناع القرار لتعزيز 

غرض منظماتهم ودعم رؤيتهم وخلق مزايا تنافسية 

(Martens,et al , 2017:3,4  . ) 

 خامسا  : مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة منظمات وجدت بفعل 

المبادرات الفردية او الجماعية بهدف تحقيق عوائد وارباح 

من خالل تقديم سلع وخدمات مفيدة للمجتمع ) شهرزاد , 

( . وال يوجد مفهوم واضح ومقبول لتعريف  15:  2005

ا يرة والمتوسطة الحجم متفق عليه يحدد مالمشاريع الصغ

  storey,1994:9)ه ) هية المشاريع الصغيرة والمتوسط

حيث انه بشكل عام ان تعريف المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة يمكن ان يتم ايضاحه بطرق مختلفة ويمكن ان 

يتم تصنيف االعمال على انها كبيرة او صغيرة على اساس 

يعات , حجم المشروع , راس , حجم المنتجات , حجم المب

المال , ولكن المفهوم االكثر انتشارا يركز على عدد 

العاملين في المشاريع , لذلك فالمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة هي التي يتم ادارتها باقل من خمسين عامل , 

او االعمال التي يتم ادارتها من قبل مالك المشروع , 

متوسطة ) ويشار اليها على انها مشاريع صغيرة و

Schrier , 2005 : 4 . ) 

 سادسا  : اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن غيرها بأنها 

عادة ما تدار من قبل مالكيها , ال سيما يكون صاحب 

المشروع هو المدير العام وربما يكون المدير المالي 

( .  16:  2010واالداري ومدير المبيعات ) خضير , 

وتبرز اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يأتي ) 

Aziz and Mahmood , 2011 : 891  :  ) 

مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اشباع  .1

حاجات المجتمع المختلفة من سلع وخدمات من 

جهة وتحقيق العوائد المالية الصحابها من جهة 

 اخرى , والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة .

تستقطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .2

احتياجات المشاريع الكبيرة العاملين الذين ال يلبون 

نتيجة تراجع مستوى مؤهالتهم العلمية والميدانية , 

وتوفر فرص كبيرة اليدي عاملة لم يسبق لها العمل 

 في القطاع الرسمي .
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استقرار السكان وتخفيض نسب الهجرة الداخلية  .3

من الريف الى المدن كونها تعتمد على الموارد 

ها في خدمة واالسواق المحلية , مما يعني تركز

المجتمعات التي تعيش فيها مما يسهم في الحد من 

 الهجرة الداخلية.

تساهم في تصدير منتجاتها من السلع والخدمات  .4

الى الخارج , االمر الذي ينعكس على االقتصاد 

القومي وميزان المدفوعات وارتفاع االحتياط من 

النقد االجنبي لمواجهة متطلبات التنمية 

 االقتصادية.

مل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنلوجيا تستع .5

ادة المتقدمة االبتكارات في عملياتها االنتادجية لزي

ة االنتاج واالنتاجية فيها وتعزيز الميزة التنافسي

  لمنتجاتها .

 سابعا  : دعم الحكومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها اهمية استراتيجية 

اقتصاد وطني , إذ تظهر الحكومة مثل هذا االهتمام  لكل

في دعم ريادة االعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وذلك للمساعدة في خلق وظائف جديدة ونمو في الناتج 

( . إذ ان  Hair , 2010 : 502المحلي االجمالي ) 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصاديات 

السوق هي محرك التنمية االقتصادية , ونظرا لملكيتها 

الخاصة وروح المبادرة الخاصة بها ومرونتها وقدرتها 

على التكيف فضال عن قدرتها على االستجابة للتحديات 

والبيئات المتغيرة , تسهم المشروعات الصغيرة 

طة الحجم في تحقيق نمو وتوليد فرص العمل والمتوس

( .  Kuratko et al , 2007 : 70بطريقة مهمة ) 

ولذلك فان وضع نهج شامل ومتماسك ومتسق التنظيم 

لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في شكل 

استراتيجية لدعم الحكومة لريادة االعمال والمشاريع 

ية مطلقة , ومن شان الصغيرة والمتوسطة الحجم هي اولو

اتباع نهج حكومي شامل يوفر التنسيق الكامل النشطة 

العديد من المؤسسات الحكومية ) غرف التجارة , ومكاتب 

العمالة وغيرها ( والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل 

مع ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ة شاملة لتنظيم , و أن باالضافة الى تصميم استراتيجي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة , فان تطوير المؤسسات 

والشبكات الوطنية الداعمة للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة هو احد الشروط االساسية للنجاح , وال شك 

في ان الحكومات يجب ان تنشىء انواعا مختلفة من 

مؤسسات الدعم التي تساعد في تقديم جملة من المهام ومن 

 ( :  Kreiser , 2012 : 290ا ) اهمه

تقديم المشورة بشان تخطيط االعمال والتسويق  .1

 والمحاسبة ومراقبة الجودة وضمانها . 

تقديم معلومات عن اللوائح والمعايير  .2

والضرائب والرسوم الكمركية وقضايا التسويق 

 . 

المساعدة في البحث عن شركاء من اجل تحفيز  .3

عمال للمؤسسات ريادة االعمال وتحسين بيئة اال

 الصغيرة . 

انشاء وحدات حاضنة لتوفير المساحة والبنية التحتية 

للمبتدئين والشركات المبتكرة ومساعدتهم في حل المشاكل 

 التكنلوجية والبحث عن المعرفة وتشجيع االبتكار .

 

تحليل تجارب المملكة االردنية  :المبحث الثاني

 الهاشمية وماليزيا

 اوال  : تجربة االردن في ريادة االعمال 

فقد عمل االقتصاد االردني على تنظيم  2018في عام  

االصالحات واصبح من بين تسعة اقتصادات من حيث 

التطور والتحسن اكثر من غيرها من حيث سهولة القيام 

ن الجدول باالعمال بعد تنفيذ االصالحات التنظيمية , ويبي

اتي:تسعة دول محسنة وهي كما ي  ( 1) 

التنظيمية تسعة دول محسنة نفذت االصالحات: ( 1الجدول ) 

Source: R. Malpass, David, (2020), “doing business database “, Comparing regulation in 

190 Economic, World Bank Group  

اصالحاً تنظيميا في عام  59حيث نفذت هذه الدول التسعة 

, وهو ما يمثل خمس اجمالي االصالحات  2018/2019

المسجلة في جميع انحاء العالم , وركزت جهودهم في 

المقام االول على مجالت بدء االعمال التجارية , والتعامل 

اقتصاد 

 الدولة

التغير  التصنيف

في 

درجة 

اقامة 

 المشاريع

بدء 

 االعمال

التعامل 

مع 

تصاريح 

 البناء

الحصول 

على 

 الكهرباء

تسجيل 

 الملكية

الحصول 

على 

 االئتمان

حماية 

المستثمرين 

 االقلية

دفع 

 الضرائب

التجارة 

عبر 

 الحدود

فرض 

 العقود

حل 

 االعسار

 * * *  * *  * * * 7.7 62 السعودية 

 *   *  *     7.6 75 االردن

 * * * * * * * * *  5.9 43 البحرين 

   *   *    * 5.7 106 طاجاكستان

   * *   * * * * 5.6 108 باكستان

   *  * * * * * * 4.7 83 الكويت

 * * * * *   * * * 4.0 31 الصين 

 *  *      * * 3.5 63 الهند

  * *    * * * * 3.4 131 نيجيريا
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مع تصاريح البناء , والحصول على الكهرباء , وتسجيل 

الملكية , والحصول على االئتمان , وحماية المستثمرين 

االقلية , ودفع الضرائب , والتجارة عبر الحدود ,وفرض 

العقود وحل االعسار , ويالحظ ان االردن قد ركزت 

جهدوها على الحصول على االئتمان ودفع الضرائب وحل 

كانت في المركز الثاني من حيث تطور االعسار , و

االقتصاد االردني بالنسبة لتسعة دول نفذت هذه 

 .  ( Malpass , 2020 : 8 )  االصالحات التنظيمية 

ومن المتوقع بأنه يتم دعم جهود ونشاطات التعليم للريادة 

في النظم التعليمية من قبل وزارات التربية والتعليم , ومع 

ص ومؤسسات المجتمع المدني أن ذلك يمكن للقطاع الخا

تلعب دوراً مهماً وفعاالً في هذا المجال , ومثل هذا الدور 

يمكن ان يتم عن طريق تنفيذ نشاطات تعليمية , او عن 

طريق توفير الخدمات والتسهيالت للمدارس , ومد يد 

العون لها للتجاوب مع بعض الحاجات الخاصة لها , ومن 

د والمبادرات التي يتوالها المتوقع ان تساعد بعض الجهو

القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على دعم 

االبداعات والريادة , ويشكل نظام ) الجوائز ( اداة معروفة 

في هذا المجال , حيث ان الجوائز توفر الحوافز لتحقيق 

االهداف المحددة , ويتوافر في االردن العديد من هذه 

يادة واالبداع باساليب الجوائز التي تساهم في دعم الر

ومقاربات مختلفة , ومن هذه الجوائز ) جائزة الملكة رانيا 

العبد هلل للمعلم المتميز , جائزة الملكة رانيا لمدير المدرسة 

المتميز , جائزة االمير الحسن للشباب ( ) المصري , 

2010  :32 . ) 

 ثانيا  : تجربة ماليزيا 

فقد تم تقييم ماليزيا من قبل خبراء مراقب  2018في عام 

(1الريادة العالمي وكما موضح في الشكل )

2018 ملخص تقييم ماليزيا في ريادة االعمال :(1)الشكل   

Source:Emeritus Ehud Menipaz ,“GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 2018” 

 

( مدى تطور ريادة االعمال في 8حيث يوضح الشكل )

%( 4.69ماليزيا في تمويل الرياديين حيث بلغت نسبتها )

%(, وبلغت نسبة 4.66, بينما بلغت نسبة دعم الحكومة)

ت نسبة اعداد البرامج %(, بينما بلغ4.05الضرائب )

%(, في حين بلغ تعليم 3.49التدريبية لريادة االعمال )

%( , بينما بلغت 4.61الريادة فيما بعد المدارس نسبة  )

%(, بينما بلغت نسبة البنية 3.99نسبة البحث والتطوير)

%( , وبلغت نسبة 4.65التحتية والتجارية والقانوية )

, بينما بلغ التنظيم  %(5.95ديناميكيات السوق الداخلي )

%(, و بلغت العوامل المادية 4.25الداخلي في السوق )

%( , بينما بلغ معيار 6.57والبنية التحتية للخدمات)

%( , وهذه النسب 5.27االعراف الثقافية واالجتماعية)

تدل على مدى تقدم ماليزيا في ريادة االعمال بالمقارنة مع 

 السنين السابقة .

ومما تقدم يمكن القول بأن هنالك تفاوت في تطبيق مقومات 

ريادة االعمال وبالتالي هذا ما يثبت الفرضية االولى 

ريادة تتفاوت الدول فيما بينها في تطبيق مقومات )

 . (االعمال

 

تحليل بيانات الممكلة االدرنية  :المبحث الثالث 

 الهاشمية وماليزيا في ريادة االعمال

 اوال  : المملكة االردنية الهاشمية 

اتخذت السلطات االردنية مجموعة من االجراءات التي 

تهدف الى دعم وتطوير المشاريع الصغيرة في المملكة 

االردنية الهاشمية , ومن اهمها وضع االطار العام للسياسة 

الصناعية , وتخصيص المساعدات لتنفيذ برامج مساعدة 

قطاع الصناعة , وتوفير التمويل الميسر بأسعار فائدة 

للصناعات , وتنفيذ مؤسسة تنمية الصادرات منخفضة 

(  2والمراكز التجارية االردنية , ويوضح الجدول ) 

,  2016موقف االردن في ريادة االعمال للسنوات ) 

 :(  على وفق االتي  2018,  2017
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بيانات ريادة االعمال للمملكة االردنية  : ( 2الجدول ) 

 الهاشمية %

 

 السنة          

 المؤشرات

2016 2017 2018 

اوال  : ريادة 

 االعمال

   

ادراك الفرص 

 المتاحة

0.363 0.449 0.363 

مهارات البدء 

 بالمشروع

0.435 0.578 0.435 

 0.12 0.121 0.12 قبول المخاطر

شبكات العالقات 

 واالتصاالت

0.4 0.618 0.4 

 0.49 0.624 0.49 دعم الثقافة

ثانيا  :  النشاط 

 الريادي

   

بدء فرصة 

 التشغيل

0.42 0.346 0.42 

 0.45 0.077 0.233 الجاهزية التقنية

رأس المال 

 البشري

0.266 0.339 0.358 

 0.373 0.339 0.348 المنافسة

ثالثا  : الطموح 

 الريادي

   

 0.864 0.42 0.209 ابتكار المنتجات

عملية ابتكار 

 تقنيات جديدة

0.074 0.312 0.467 

النمو المرتفع 

 والمستمر

0.11 0.517 0.29 

االنتشار الدولي 

 ) التدويل (

0.324 0.201 0.332 

) رأس المخاطرة

 المال المخاطر (

0.066 0.262 0.414 

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

 . 2018,  2017,  2016ريادة االعمال العالمي لسنة 

 

للمملكة االردنية  بيانات ريادة االعمال : ( 2الشكل ) 

 الهاشمية %

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

 2018,  2017,  2016ريادة االعمال العالمي لسنة 

 

 Entrepreneurshipادة االعمال ري .1

Attitudes 

يحتوي هذا المؤشر على خمسة مؤشرات فرعية وهي 

 ادراك الفرص , ومهارات البدء في المشروع , وقبول

المخاطر , وشبكات العالقات , ودعم الثقافة . وترجع 

اسباب ارتفاع وانخفاض مؤشرات ريادة االعمال الى عدة 

عوامل ومنها الحرية االقتصادية , حيث ان مؤشر الحرية 

قد بلغ  2016االقتصادية في دولة االردن في سنة  

الى  2017واخذ باالنخفاض في سنة  %(68.3)

,  2018%( في نهاية سنة 64.9%(  وقد بلغ  )66.7)

 2016حيث احتلت االردن المركز الثاني عربياً في سنة 

فاحتلت االردن المركز الرابع عربياً  2018, اما في سنة 

 Theعلى مستوى مؤشر الحرية االقتصادية ) 

Heritage foundation , 2016 , 2017 , 2018  , )

لتعليم في ( عالمياً في جودة ا45واحتلت االردن المركز )

( 69, بينما حصلت االردن على المرتبة ) 2016سنة 

, ويعتمد مؤشر جودة التعليم على  2018عالمياً في سنة 

عدة عوامل , مثل تأهيل التدريسيين تأهيل عالي على جودة 

التعليم وتقديم مناهج تنمي من مهارات التفكير وملبية 

المتاحة لسوق العمل , والتشجيع على االستفادة من الفرص 

وتوفير بنية تحتية وتجهيزات تعليمية واجهزة كافية 

 , Economic forum , 2016لتحقيق جودة التعليم ) 

2017 , 2018 World( وحل االردن في المرتبة , )54 )

عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية حسب تقرير شركة  

KPMG ( عالمياً  57, وحصلت االردن على المرتبة )

( في سنة 59, بينما حصلت على المرتبة )  2016في سنة 

على مستوى  2018( في سنة 58وعلى المرتبة ) 2017

 Transparencادراك الفساد في المشاريع والشفافية ) 

International 2016 , 2017 , 2018 (  ويساهم .

البنك المركزي االردني في دعم المشروعات الصغيرة 

لتمويل , حيث بلغت والمتوسطة وذلك من خالل منحهم ا

0
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( مليار 6.4التسهيالت المقدمة من قبل الحكومة االردنية )

( 10.6وبلغت التسهيالت المقدمة ) 2017دينار في عام 

, وهذه النسب تشير الى زيادة 2018مليار دينار في سنة 

اهتمام البنوك بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما ساهمت 

رص عمل جديدة  , (  ألف ف14هذه التمويالت بتوفير )

كما وقعت الحكومة االردنية اتفاقية مع البنك الدولي من 

( مليون 50اجل أنشاء صندوق للريادة بمبلغ مقدراه )

(. وان هذه النسب تفسر عملية  1,  2017دوالر) عمون , 

االرتفاع واالنخفاص في المؤشرات وهنالك فرصة 

 . لتحسين هذه المؤشرات من خالل العمل على تحسينها

ومن هنا يمكن القول أنه من الممكن للملكة االردنية 

الهاشمية ان تتقدم في مجال الريادة اذا ما دعمت المشاريع 

وحققت تطورا ملحوظاً في المؤشرات آنفة الذكر , وذلك 

من خالل زيادة القدرة على بدء تشغيل المشاريع ودور 

ق الحكومة في عملية التنظيم لهذه المشاريع من اجل تحقي

الحرية االقتصادية , وايضاً من الممكن ان تتقدم في جودة 

التعليم من خالل توفير المستلزمات الضرورية والمؤهلة 

والمحفزة للتوجه نحو المشاريع الريادية , وتوفير البنية 

التحتية لبناء شبكات من عالقات االعمال وشبكات 

ل االتصال بما يسهل من عملية ادارة هذه المشاريع والعم

على تطويرها بالتكنلوجيا الجديدة , والعمل على الحد من 

ظاهرة الفساد المتفشية في المشاريع واستثمار الموارد 

واالمكانات في الشكل الصحيح , االمر الذي يجعل من 

المشاريع ريادية ومنافسة للمشاريع الموجودة في العالم 

 وهذا ما يحقق ريادة االعمال. 

 ثانيا  : ماليزيا 
ريادة األعمال اليوم حافز أساسي لالبتكار وزيادة  تعد

اإلنتاجية ، وهي ضرورية ليس فقط لنمو االقتصاد الوطني 

ولكن أيًضا لضمان تلك الميزة التنافسية في السوق العالمية 

, ومن المقرر أن تصبح ماليزيا دولة صناعية كاملة وأن 

ً , وتولي ماليزيا اهتما ً رئيسيا ً عالميا ً جاداً تكون العبا ما

 لتطوير وتدريب رجال االعمال

 2018في عام  58وقد حلت ماليزيا ماليزيا على المرتبة 

في تصنيف مؤشر الريادة العالمي , وفيما يلي بيانات 

 ( وكما يأتي : 2018,  2017, 2016ماليزيا للسنوات ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات ماليزيا في ريادة االعمال  % : ( 3الجدول ) 

 السنة             

 

 المؤشرات

2016 2017 2018 

    اوال  : ريادة االعمال

ادراك الفرص 

 المتاحة

0.402 0.515 0.402 

مهارات البدء 

 بالمشروع

0.158 0.316 0.158 

 0.558 0.585 0.558 قبول المخاطر

شبكات العالقات 

 واالتصاالت

0.578 0.681 0.578 

 0.215 0.233 0.215 دعم الثقافة 

ثانيا  :  النشاط 

 الريادي

   

 0.61 0.608 0.61 فرصة بدء التشغيل

 0.092 0.004 0.092 الجاهزية التقنية 

 0.625 0.905 0.625 رأس المال البشري 

 0.408 0.561 0.408 المنافسة 

ثالثا  : الطموح 

 الريادي

   

 0.115 0.235 0.115 ابتكار المنتجات

عملية ابتكار تقنيات 

 جديدة 

0.905 0.713 0.905 

النمو المرتفع 

 والمستمر

0.131 0.08 0.131 

االنتشار الدولي ) 

 التدويل (

0.446 0.382 0.446 

المخاطرة ) رأس 

 المال المخاطر (

0.144 0.233 0.144 

المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

.2018,  2017,  2016لسنة المي ريادة االعمال الع  

 (: بيانات ماليزيا في ريادة االعمال3الشكل )

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تقرير مؤشر 

 2018,  2017,  2016ريادة االعمال العالمي لسنة 
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 Entrepreneurshipريادة االعمال  .3

Attitudes   

يحتوي هذا المؤشر على خمسة مؤشرات فرعية وهي 

ادراك الفرص , ومهارات البدء في المشروع , وقبول 

المخاطر , وشبكات العالقات , ودعم الثقافة . وترجع 

اسباب ارتفاع وانخفاض مؤشرات ريادة االعمال الى عدة 

%( في سنة 71.5عوامل , ومنها الحرية االقتصادية بلغ )

وحقق نسبة  2017%( في سنة 73.8)وارتفع الى  2016

حيث يقيس مؤشر الحرية  2018%( في عام 74.5)

االقتصادية مدى قدرة االقتصاد على التنمو والتنمية 

 , The Heritage foundation , 2016االقتصادية ) 

( عالمياً 23( . وحلت ماليزيا في المرتبة )2018 , 2017

ً في سنة ( عالمي23وحلت في المرتبة ) 2016في سنة  ا

( 34فقد حصلت على المرتبة ) 2018, اما في سنة  2017

عالمياً في مؤشر جودة التعليم , ويعتمد مؤشر جودة التعليم 

على عدة عوامل , مثل تأهيل التدريسيين تأهيل عالي على 

جودة التعليم وتقديم مناهج تنمي من مهارات التفكير وملبية 

دة من الفرص المتاحة لسوق العمل , والتشجيع على االستفا

وتوفير بنية تحتية وتجهيزات تعليمية واجهزة كافية 

 , Economic forum , 2016لتحقيق جودة التعليم ) 

2017 , 2018 World وحصلت ماليزيا على المرتبة .)

, بينما حصلت على المرتبة   2016( عالمياً  في سنة 55)

 2018( في سنة 61وعلى المرتبة ) 2017( في سنة 62)

على مستوى ادراك الفساد في المشاريع والشفافية ) 

Transparenc International 2016 , 2017 , 

عمال في تعزيز . واعترافاً بأهمية تعليم ريادة األ ) 2018

تنمية ريادة األعمال واالقتصاد ، اتخذت وزارة التعليم 

العالي الماليزية هذه المبادرة بجعل مواد ريادة األعمال 

إلزامية لجميع الطالب في الجامعات الحكومية الوطنية, 

وفي الوقت نفسه  يتم تشجيع هؤالء الطالب على المشاركة 

 -في جامعاتهم في العديد من أنشطة ريادة األعمال 

التدريب والندوات والدورات القصيرة والمؤتمرات 

وفعاليات ريادة األعمال, و يمكن أن تؤدي نتائج هذا الجهد 

إلى انخفاض عدد الخريجين العاطلين عن العمل وزيادة 

فرص العمل , مما سيكون له تأثير مباشر على تحقيق 

ال في مكانة الدولة المتقدمة, ويسير تعليم ريادة األعم

ماليزيا إلى األمام في االتجاه الصحيح, إال أن القضايا 

( Hardy et al , 2015 : 5والتحديات ال تزال قائمة. ) 

. وان هذه النسب تفسر عملية االرتفاع واالنخفاص في 

المؤشرات وهنالك فرصة لتحسين هذه المؤشرات من 

 خالل العمل على تحسينها . 

كان ماليزيا التقدم في مستوى ومما تقدم يمكن القول أن بأم

مؤشرات ريادة االعمال والتقدم الى تصنيف اخر يجعل 

من ماليزيا دولة متقدمة اكثر في ريادة االعمال , وذلك 

يمكن ان يكون من خالل التنمية االقتصادية وزيادة 

االهتمام بالتعليم وثقافة المجتمع بكافة اصنافه والعمل 

 بشفافية في المشاريع . 

تقدم يوجد هنالك تفاوت في تحقيق مؤشرات ريادة ومما 

االعمال بين الدول وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية ) 

تتفاوت الدول في تحقيق مؤشرات قياس ريادة مشاريع 

 االعمال (

 

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات 
تعد االردن  من الدول المتوسطة في ريادة االعمال  .1

الدول الجيدة في ريادة االعمال , وتعد ماليزيا من 

,  وذلك من خالل التصنيفات التي حصلت عليها 

وهذا ما يمكن   2018,  2017,  2016في سنين 

 مالحظته من خالل المشاريع القائمة في هذه الدول.

تشكل المشروعات الريادية عامالً لالستقرار  .2

والتنمية االجتماعية واالقتصادية بما توفره من 

, اضافة الى توجيه المدخرات نحو فرص للعمل 

الفرص المربحة واستغاللها في الشكل الصحيح 

 االمر الذي يحقق رغبات اكثر للمجتمع.

يرتكز نمو االقتصاد على القدرة على االبتكار  .3

وانشاء المشروعات الريادية وتقديم الفرص 

االستثمارية الجديدة باستمرار , مما يعزز القدرة 

 الهدف بإقامة مشروعات ريادية.التنافسية وتحقيق 

 التوصيات 
القيام بنشر التثقيف والتوعية بأهمية انشطة  .1

االبتكار واالختراع على كل المستويات ) 

 المدارس , الجامعات , المعاهد (.

تقديم برامج الدعم االداري والفني واالستشاري  .2

عن طريق الدورات والندوات والمؤتمرات 

للفرص االستثمارية العلمية ودراسات التقييم 

 وجدوى المشروعات الريادية .

دعم الصناعات المحلية وتبني براءات االختراع  .3

من اجل ان يكون االبتكار جزءاً من ثقافة 

 المجتمع .

االبتعاد عن التخطيط طويل االمد واستبداله  .4

بالمشروعات الريادية المستندة على اغتنام 

 الفرص التي تتناسب مع المتغيرات البيئية

 المتسارعة.

 

 قائمة االختصارات

1. GEM: Global Entrepreneurship 

monitoring  العالمية.مراقب ريادة األعمال 

2. GEDI: Global Entrepreneurship 

Development Index  مؤشر تطور ريادة

 العالمي.األعمال 

3. GDP: Gross Domestic Product الناتج 

 االجمالي.المحلي 

4. SMEs: Small and Medium 

Enterprises والمتوسطة.الصغيرة  المشاريع 

5. GDI: Gross Domestic Income الدخل 

 االجمالي.المحلي 
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