
دراسة ميدانية  -حاضنات ريادة األعمال وتنمية المجتمع المحلى
 لبعض طالب جامعة حائل

 منى عمارةد. 
 :ملخصال

هتدف فكرة البحث ىف حماولة التوصل لدور مؤسسات حاضنة ريادة األعمال وأمهيتها 
من خالل تشجيع  هومدى قدرهتا ىف خدمة مجيع مؤسساتاألساسية ىف تنمية اجملتمع احمللى 

بتكارية حتقق أحالمهم على أرض والى تبىن فكرة عمل مشروعات رائدة  عنيلطالب واخلرجيا
يف زيادة  الناتج  األهليللمشاريع مبا يعزز دور القطاع  الواقع وكذلك  زيادة القدرة التنافسية

من  القوميمسامهته يف خلق املزيد من فرص العمل وزيادة معدالت الناتج  احمللي ومن مث
  شروعات الرائدة  خالل امل

، احلضاري التنمويعام هم الفئة املستهدفة هلذا املشروع  حيث يعد الطالب بوجه
على أرض الواقع وذلك  تطبيقهوخباصة الشباب الذين ميلكون فكرة مشروع صغري ميكن 

لدعم رواد األعمال احلاليني واملتوقعني مستقبال وأيضا لتمكينهم من التغلب على التحديات 
قد تبّنت الباحثة أسلوب املسح   ولا عند تسويق أفكارهم ومشروعاهتميواجهوهن اليت
مت اختيارهم ضمن جمموعة من احملددات وتركزت على بطريقة العينة العشوائية و  يجتماعاال

ولقد مت  ،جبامعة حائل واآلداببعض طالب كليات احلاسبات واملعلومات والطب والتمريض 
( 072قوامها ) ووزعت على عينة استبيانقد صممت استمارة و  التطبيق على منطقة حائل 

مفردة من مفردات الدراسة مقسمة حسب فئات العمر واملستويات الدراسية املختلفة ومت 
( 002ليبلغ حجم العينة النهائي ) واكتماهلانظرا لعدم صالحيتها  استمارة 02 استبعاد

 استمارة مكتملة لغرض الدراسة و التحليل 
   

                                           
  جامعة المنوفية -كلية اآلداب   -المدرس بقسم االجتماع 
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Abstract 

The aim of this research is to try to find the role of the 

entrepreneurship incubator institutions and their fundamental 

importance in the development of the local community, and 

their ability to serve all its institutions by encouraging students 

and graduates to adopt the idea of creating innovative and pilot 

projects that make their dreams materialise. They also increase 

the competitiveness of projects, thus enhancing the role of the 

civil sector in increasing the GDP. Accordingly, more jobs will 

be created and the rates of national income will increase 

through pilot projects. 

Students are generally the target group for this urban 

development project, especially young people who have the 

idea of a small project that can be applied on the ground to 

support current and prospective entrepreneurs and to enable 

them to overcome the challenges they face when marketing 

their ideas and projects. The researcher adopted the method of 

social survey with a random sample, selected within a set of 

determinants and focused on some students of the faculties of 

Computers and Information, Medicine, Nursing and Arts at the 
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University of Ha'il. It was applied to the region of Ha'il. A 

questionnaire was designed and distributed to a sample of (270) 

individuals, divided according to the age groups and different 

levels of study. Fifty forms were excluded due to their 

invalidity and incompleteness to reach a total of (220) 

completed forms for the purpose of study and analysis. 

Key words: Entrepreneurship – Development – Local 

Community 
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 المقدمة:
واالقتصادية اليت  االجتماعيةالقطاعات  حدأثل مؤسسات حاضنات ريادة األعمال مت

 ،عات واهليئات الدولية واإلقليميةواملشرو  ،مل كافةلعاتستحوذ على اهتمام كبري من ِقَبل دول ا
وذلك يرجع  لدورها احملوري  ،ت والتحوالت االقتصادية العامليةوالباحثني يف ظل التغريا

باملسامهة ىف اإلنتاج والتشغيل وزيادة الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي عالوة على دورها 
 %02جبميع قطاعات الدول  هذا فضال عن أن  يةواالجتماع االقتصاديةيف حتقيق التنمية 

أمريكا  وباألخص األعماليادة ر الدول املتقدمة تأتى من حاضنات  واستثمارات اقتصادمن 
من مستوى عايل من التنمية   األعمالرجال  حيققهوالصني فهما يعتمدون على ما 

يادة األعمال، االقتصادية من خالل تبين ودعم سياسيات واضحة لتفعيل دور حاضنات ر 
 وارتقاءوقد ظهر ذلك يف حماولة القضاء على البطالة واحلد من الفقر، بل وحتقيق تقدم 

 اجملتمع                                                
أنة يف إطار السعي حنو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية باجملتمع، يتم الرتكيز و 

ل السيما املشاريع الصغرية واملتوسطة واليت تلعب دورا حموريا يف  على مشروعات ريادة األعما
ن بالتنسيق مع اجلهات املعنية من القطاعني و لئو ة مفاصل االقتصاد، لذا يعمل املسكاف

لتشجيع منو املشاريع  إسرتاتيجيةاحلكومي واخلاص واملنظمات غري احلكومية على وضع 
 وهتدف مجيع إسرتاتيجيات الدولة إىل زيادة الصغرية واملتوسطة من خالل تلك احلاضنات

لتحقيق التنمية احمللية وزيادة القيمة املضافة للسلع واخلدمات  األعمالالقدرة التنافسية لريادة 
ا فهو يساهم مب اإلمجايلاليت تنتجها هذه املشاريع مبا يعزز دور هذا القطاع يف الناتج احمللي 

ق الثروة مسامهته يف خلق املزيد من فرص العمل وخلمن الناتج احمللي، ويزيد  %02نسبته 
( ويهتم موضوع الدراسة احلالية بتوضيح مدى أمهية مؤسسات 0222 االقتصادية  )هيكل،

جديدة للطالب واخلرجيني الباحثني عن  ودورها ىف خلق فرص عمل اإلعمالحاضنة ريادة 
وة فعالة لتنمية اجملتمع احمللى كمحاولة وخط  وابتكاريةعمل،والذين لديهم أفكار ريادية فرص 
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األعمال الراغبني والقادرين على العمل  عن طريق تفعيل مناخ التشغيل وتقدمي الدعم لرواد
 حلساهبم اخلاص بتأسيس مشروعات صغرية ومتوسطة 

ىف  األعمالوتتلخص فكرة البحث بالرتكيز على دور تلك املؤسسات احلاضنة لريادة 
وتواصل وتشبيك مع اجلهات املعنية من  إرشاد وتوجيه وتدريب على تقدمي خدمات االقتصار

يف احلصول على  اللمحتضنني وميكن مساعدهت الكايفقبلها ىف حالة عدم توفر التمويل 
وأن تكون هذه  ا مؤسسات معنية باملشروع لتمويلهمن خالل الوصول إىل الكايفالتمويل 

لتحقيق تنمية اجملتمع  يف إطار السعيو  املؤسسات مهزة الوصل بني املمول ورواد األعمال 
 ،مة واملتطورةهغدت من اآلليات امل اليتت ريادة األعمال احمللى، يتم الرتكيز على مشروعا

واليت تستطيع املسامهة الفعالة يف القضاء على املشكالت االقتصادية واالجتماعية املواجهة 
 يخالقلة والتطرف والفساد األشكلة البطاللشباب والشابات على حد سواء وعلى رأسها م

راية التقدم وهم  وحاملي، لعصب األمة واجملتمع الثقايفللشباب واحندار املستوى  يوالقيم
 األعمالوهتتم قضية حبث حاضنات ريادة  (0220 ، وآخرون،شباب اجملتمع  )عجمية

لك جديدة للباحثني عن عمل مستقبال، وذ خلق فرص عمل يةمبحاولة الوصول لتوصية كيف
أو دعم  عن طريق تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه بتأسيس مشروعات صغرية ومتوسطة

  وتطوير املشروعات القائمة 
 :األهداف والتساؤالت ،االختيارات ر مشكلة الدراسة:مبر  -أواًل 

 مبررات الدراسة:  -أ
عدد احلاضنات يف  ات مل يتعديالتقارير الدولية أنه منذ بداية الثمانين أوضحتهما  -1

حاضنة فقط، واآلن أصبحت متتلك حوايل  02لواليات املتحدة األمريكية أكثر منا
 500حاضنة يف الواليات املتحدة األمريكية مبفردها، ىف حني متتلك الصني  1222

حاضنة لكل منها بينما متتلك  022حاضنة وكل من كوريا اجلنوبية والربازيل حوايل 
حاضنة ىف وقت 02من  منها ىف السعودية أكثر من احلاضنات نذكر ا  الدول العربية عدد

، تونس انياثنت، والبحرين واحدة، املغرب اتحاضن12ومتتلك مصر  ،جدا   قصري
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ858ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مل تتوقف منظومة احلاضنات عن التطور حىت أصبحت اليوم متثل صناعة قائمة واحدة  و 
ة ( حاضن2022بذاهتا يطلق البعض عليها "صناعة احلاضنات" ووصلت حاليا  حوايل )

 أعمال يف خمتلف دول العامل 
مستوى املعيشة ىف  اخنفاض، فضال عن آلنمشكلة البطالة وتفاقمها حىت ا استمرار  -0

وصلت به نسبة البطالة إىل  الذي السعوديومنها اجملتمع  الناميمعظم دول العامل 
 (0220تقارير التنمية اإلنسانية ) وأكدتهمنظمة األمم املتحدة  أكدتهوهذا ما  25%

أن الدول العربية ترتفع هبا نسبة البطالة عن الدول  األساسيةيث تؤكد املؤشرات ح
  واألسيوية األوربيةاملتقدمة 

أكدت الدراسات والتقارير الدولية أن املشروعات الريادية الصغرية تعد من الناحية   -2
ببحثها ما  مييالنظرية والعملية نواة أساسية لتنمية اجملتمع احمللى، إال أن االهتمام األكاد

زال قليال نسبيا يف الدول النامية، وما زالت الدراسات اليت تناولت هذا القطاع اهلام 
، وبشكل خاص يف اململكة العربية بيا  بشكل عام ىف الدول العربيةنس قليلة

بصفة عامة  والرتكيز  السعودية األمر الذي شكل حافزا  للباحثة للخوض يف هذا اجملال 
وص على دراسة وتقييم األثر التنموي ملؤسسات حاضنات ريادة على وجه اخلص

اصة فيما يتعلق وخبالتنمية االقتصادية واالجتماعية،  األعمال ومردودها على عملية
 بدورها يف خلق فرص عمل جديدة واحلد من ظاهرة البطالة، وحتسني مستوى الدخل

  وبالتايل التخفيف من حدة الفقر واملعيشة
راسة ىف إلقاء الضوء على أمهية حاضنات ريادة األعمال ودورها ىف تنمية وتأمل هذه الد -5

 االستثماراتاجملتمع احمللى وتوفري فرص العمل وتعزيز سياسات مكافحة البطالة وجذب 
وتطوير وتنمية الطاقات البشرية  األسواقواستغالل املوارد احمللية املتاحة وتوسيع  األجنبية

)اجلوهري  داخل السعودية  لتنافسية جملتمع حائل احمللىوالتقنية وتعزيز القدرة ا
 ( 0221،وآخرون

 



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ852ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 مشكلة الدراسة: -ب
على الرغم من أن املشروعات الريادية الصغرية تعد من الناحية النظرية والعملية نواة 
أساسية لتنمية اجملتمع احمللى، إال أن االهتمام األكادميي ببحثها ما زال قليال نسبيا يف الدول 

السيما على  -قليلة نسبيا   ملهمراسات اليت تناولت هذا القطاع ازالت الدمية، ومااالن
للخوض يف هذا اجملال  األمر الذي شكل حافزا   يف اململكة العربية السعودية  -املستوى احمللى

بصفة عامة  والرتكيز على وجه اخلصوص على دراسة حاضنات ريادة األعمال ومردودها على 
شروعات ة االقتصادية واالجتماعية، وهلذا فقد مت اختيار عينة عشوائية من املعملية التنمي

هيئة التشغيل وتنمية املشروعات على الصعيدين االقتصادي الصغرية املمولة من قبل "
اصة دورها يف خلق فرص عمل جديدة واحلد من ظاهرة البطالة، وحتسني خبواالجتماعي و 

ن أمهية قطاع ريادة إلتخفيف من حدة الفقر، حيث تايل امستوى الدخل واملعيشة وبال
 الفعال يف عملية التنمية بأنواعها وجماالهتا اإلسهامتكمن يف قدرة هذا القطاع على  األعمال

وتوفري فرص العمل وتعزيز سياسات مكافحة  جتماعيواالوحتقيق دعم للنمو االقتصادي 
ومن  ،األسواقرد احمللية املتاحة وتوسيع واستغالل املوا األجنبية االستثماراتالبطالة وجذب 

تطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة التنافسية فضال عن القدرة على خلق  مث
من خالل خطوط  ،عمل على تعميق التكوين الرأمسايلالتنافسية اليت ت اإلنتاجيةالتجمعات 

   مة املضافة عن هذه الصناعاتالقي وشبكات االرتباط التبادلية اليت تعمق اإلنتاج
احلاضنات يف الواليات املتحدة  إلقامةات حيث البداية الفعلية يفمنذ بداية أعوام الثمانين

األمريكية، مل تتوقف منظومة احلاضنات عن التطور حىت أصبحت اليوم متثل صناعة قائمة 
يف العامل نذكر أن بذاهتا يطلق البعض عليها "صناعة احلاضنات" تطورت احلاضنات كصناعة 

 1222يوجد منها حوايل  ة أعمال يف خمتلف دول العامل( حاضن2022هناك حاليا  حوايل )
حاضنة وكل من كوريا اجلنوبية  500حاضنة يف الواليات املتحدة األمريكية، ومتتلك الصني 

نذكر  من احلاضنات ا  حاضنة لكل منها بينما متتلك الدول العربية عدد 022والربازيل حوايل 
، تونس واحدة والسعودية حىت اثنتاناملغرب و ، والبحرين واحدة، حاضناتعشر منها مصر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ854ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كما تشري التجارب العاملية يف ميدان حاضنات األعمال  اآلن تسع عشرة حاضنة 
يف دعم وترقية املؤسسات  للمشروعات الصغرية واملتوسطة إىل مدى كفاءهتا ودورها الكبري

ال تعد آلية حاضنات األعمال من أكثر املنظومات واآلليات اليت مت ويف هذا اجمل ،الصغرية
فاعلية وجناحا  يف تسريع تنفيذ برامج التنمية حيث شغل  -ابتكارها يف العشرين سنة األخرية

جتماعية مفهوم التنمية أذهان كثري من الباحثني املهتمني بالنواحي السياسية واالقتصادية واال
متداخلة، يصعب الفصل بني مكوناهتا املتفاعلة اليت تساهم جمتمعة و  فالتنمية عملية مركبة

تقال باجملتمع إىل دولة خللق ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مالئمة لالن
إجناز ”هي:  0212التنمية البشرية لسنة فالتنمية احمللية كما جاء يف تقرير  ،املؤسسات

 سني للظروف املعيشية لسكان مقيمني يف جمال حمددعمليات كمية أو نوعية هادفة إىل حت
نه مسلسل تشاركي و ديناميكي للتنمية االجتماعية واالقتصادية أل، على األصعدة املؤسساتية

 ( 0221 ،اجلوهري، وآخرون)  ”ىف اجملتمع
 :أهداف الدراسة وتساؤالتها -ثانيا

ور حاضنات ريادة األعمال هلذه الدراسة ىف حماولة التعرف على د الرئيسييتمثل اهلدف 
بعض األهداف الفرعية  الرئيسي، وينبثق من اهلدف السعوديىف حتقيق التنمية احمللية باجملتمع 

 :األيتتتمثل ىف 
للطالب قبل وبعد  التعرف على طرق تشجيع احلاضنات على العمل الريادى احلر -1

 التخرج 
 ألعمال لتحقيق التنمية احمللية تقدمها حاضنات ريادة ا اليتالوقوف على اخلدمات  -0
 األعمالاحلاضنة كهمزة وصل بني منتج الفكرة واملشروع وبني رجال  الوقوف على دور -2

 واملستثمرين لتبىن أفكارهم 
 مستقبلية لتدريب الكوادر الشبابية لتنمية اجملتمع احمللى  إلسرتاتيجيةالتوصل  -5



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ855ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

  :تساؤالت الدراسة -ثالثا
دور حاضنات ريادة  الدراسة ىف حماولة التعرف على هلذه لرئيسيايتمثل التساؤل 

بعض  الرئيسي، وينبثق من التساؤل السعودياألعمال ىف حتقيق التنمية احمللية باجملتمع 
 :األيتالفرعية تتمثل ىف  تساؤالتال
 للطالب قبل وبعد التخرج؟ ما طرق تشجيع احلاضنات على العمل الريادى احلر -1
 ال لتحقيق التنمية احمللية؟تقدمها حاضنات ريادة األعم اليتات ما اخلدم -0
واملستثمرين  األعمالاحلاضنة كهمزة وصل بني منتج الفكرة واملشروع وبني رجال  دور ما -2

 لتبىن أفكارهم؟
 الشبابية لتنمية اجملتمع احمللى؟املستقبلية لتدريب الكوادر  اإلسرتاتيجيةما  -5

  :أهمية الدراسة -رابعا
هم مقطاع ، فمن ناحية يسلط الضوء على من عدة جوانبتتمثل أمهية هذا البحث 

طاع  املشاريع الصغرية تأثري فعال على األفراد واجملتمعات والدول أال وهو ق يوحيوي وذ
بل حياول إجياد سبل ووسائل العالج لتخطي الصعوبات  ،، ليس هذا فحسبواملتوسطة

نقل جتارب بعض الدول الثة تأيت أمهية هذا البحث يف احية ث، ومن نتواجهه اليتوالتحديات 
اخلطوات اليت أدت إىل تفوقها  أهممن هذه التجارب و  ،األعمالالرائدة يف جمال ريادة 

ليس هذا فحسب وأيضا   السعوديوجناحها ومشاركتها يف التنمية احمللية ونقلها للمجتمع 
باإلضافة لضرورة  ربطهم بسوق العمل،خدمة الطالب واخلرجيني بتهيئة فرص عمل هلم و 

فضال عن تقدمي  ،توطني وتسويق التقنية احمللية أوال مث التقنية القومية ىف املرتبة الثانية
قي باملشروعات إىل مصاف وإبداعية ترت احرتافيةاستشارات اقتصادية بكفاءة ومعايري 

ملشروع حىت تنفيذه كواقع ملموس وكذلك العناية الفائقة باملتقدمني بدءا  من فكرة ا ،العاملية
لتمكينهم من التغلب على التحديات  لدعم رواد األعمال احلاليني واملتوقعني مستقبال وأيضا  

فلكل مشروع أسلوب احتضان خمتلف،   ا عند تسويق أفكارهم ومشروعاهتميواجهوهن اليت
  وضح املطلوب من استشارات وعالقاتفاحملتضن ي
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هناك جمموعة من املفاهيم والتعريفات اخلاصة مبفردات عنوان  :خامسا: مفاهيم الدراسة
 :واملتمثلة ىف األديبما تقدم عنها ىف الرتاث  البحث البد من عرض أهم

   األعمالمفهوم مؤسسات حاضنات ريادة  -أ 
  مفهوم تنمية اجملتمع احمللى -ب
 األعمال: حاضنات مؤسسات مفهوم -أوال

قانونية وطبيعة سات حاضنات األعمال وفقا لطبيعتها التعددت التعاريف املقدمة ملؤس
 حلاضنات األمريكية الوطنية اجلمعية تعرفو  من بني تلك التعريفات:نشاطها وغريها و 

 األعمال حاضناتNational Business Incubation  (NBIA) األعمال
 وتوفر جلدد،ا األعمال ورجال الناشئة املبدعة مساعدة املؤسسات إىل هتدف هيئات: "بأهنا
 ومراحل أعباء لتخطي  املايل الدعمو  األماكن،و  اخلربات،و الالزمني  والدعم الوسائل هلم

املؤسسات   هذه منتجات ونشر تسويق بعمليات كما تقوم والتأسيس، االنطالق
 (0221، )سامويلسونون وردهاوس

 تعملو  قانوينكياهنا ال هلا  بذاهتا قائمة مؤسسات :"بأهنا األعمال حاضنات تعرف كما
 إىل إقامة يبادرون الذين الصغار للمستثمرين والتسهيالت اخلدمات من مجلة توفري على

 وميكن ،(سنتني أو مثال سنة) مرحلة االنطالق أعباء جتاوز من صغرية لتمكينهم مؤسسات
  خمتلطة" مؤسسات أو خاصة تكون مؤسسات أن أو للدولة تابعة أن تـكون املؤسسات هلذه

بيئة " :أهناب 0210تها اهليئة العامة للصناعة بدولة الكويت يف إصدارها يف عام كما عرف
حزمة متكاملة من اخلدمات والتسهيالت " أهناأو  األعمالمصممة لرعاية وتنمية منشئات 

املساندة واالستشارات اليت توفرها احلاضنة لفرتة من الزمن، فهي مؤسسة قائمة هلا   واآلليات
وهلا خربهتا وعالقتها بالرياديني الذين يرغبون يف إقامة مؤسساهتم الصغرية"  كياهنا القانوين 

وهناك إمجاع بني العلماء بتعريف حاضنات األعمال بأهنا: "حزمة متكاملة من اخلدمات 
والتسهيالت وآليات املساندة واالستشارة توفرها وملرحلة حمددة من الزمن مؤسسة قائمة هلا 

ادرين الذين يرغبون البدء يف إقامة مؤسسة صغرية هبدف ختفيف أعباء خربهتا وعالقاهتا للمب
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بأهنا  األعمالتعريف حاضنات ريادة  االقتصاديةبعض املدارس  وتتبىن مرحلة االنطالق" 
األفكار الطموحة والدراسة االقتصادية  مؤسسات تعمل على دعم املبادرين، الذين تتوافر هلم

طموحاهتم، حبيث توفر هلم بيئة عمل مناسبة خالل  لتحقيق السليمة، وبعض املوارد الالزمة
وزيادة فرصة النجاح من خالل استكمال النواحي  ،املشروع السنوات األوىل احلرجة من عمر

لفرتة  ودفع صاحب املشروع إىل الرتكيز على جوهر العمل وذلك الفنية واإلدارية بتكلفة رمزية
بـيـئـة أو إطار " :ف حاضنات األعمال بأهناريوميكن أيضا تع  (0225، )بدوي حمددة 

متكامل من املكان والتجهيزات واخلدمات والتسهيالت وآليات املساندة واالستشارة والتنظيم 
وتنمية وتطوير املنشآت )االقتصادية( اجلديدة  خمصصة ملساعدة رواد األعمال يف بدأ  وإدارة

تطوير( ومحاية ورعاية ودعم هذه املنشآت، )اإلنتاجية أو اخلدمية أو املتخصصة يف البحث وال
ثالث سنوات(، مبا خيفف عن ني يف الغالب ولكنها ال تتجاوز ملدة حمدودة )أقل من سنت

هؤالء الرواد املخاطر املعتادة ويوفر هلذه املنشآت فرصا أكرب للنجاح، وذلك من خالل كيان 
احلناوي، ) عالقات الالزمة " واخلربات وال قانوين مؤسس هلذا الغرض ويتمتع باإلمكانيات

اآلليات للتنمية االقتصادية  أهم إحدىاملنظمات الريادية بوصفها  إىلوينظر  (0220
من خالل توجيه للفرص اليت  تلعب املنظمات الريادية دورا  جوهريا   إذواالجتماعية املستدامة، 

ادة توزيع املوارد املوجودة الريادية عرب البحث يف موارد جديدة وإع واألعمالاملشاريع  تتطلبها
العاملية وبذلك  أو اإلقليمية أويف البيئة احمللية  واألفراد واألعمالدعم تلك املشاريع  إطاريف 

   ى احملركة لنمو وازدهار االقتصادتقدم القو 
ذات الصلة هبا، حيث يعترب املشروع  األعمالفالريادة هي القدرة والرغبة يف تنظيم وإدارة 

ساس يف بناء وتطوير منظمات األعمال القادرة على املنافسة والدخول إىل الريادي األ
 األسواق اجلديدة 

فالريادي هو الذي يتمتع بصفات أخذ املبادرة وامليل للمخاطرة، الثقة الكاملة بالنفس، 
، رؤية املتغريات كفرص يتحتم ة املخاطراإلصرار على النجاح من خالل مهاراته يف إدار 

 درته على التنظيم وق اقتناصها
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  :لمؤسسات حاضنات ريادة األعمال اإلجرائيالتعريف 
Entrepreneurship 

ريادية و منظومة  وأعمالميكن تعريف املنظمات الريادية بأهنا كيانات حاضنة ملشاريع 
عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان جمهز مناسب به مجيع اإلمكانات املطلوبة لبدء 

العالقات واالتصاالت، وتدار هذه املنظومة عن طريق إدارة متخصصة  املشروع، وشبكة من
عن طريق البحث عن موارد جديدة  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية تدعم وتساهم بقوة يف

ية األسواق وإجياد وامتالك قدرات جوهرية تستخدمها يف توليد الفرص الريادية من خالل تنم
كان ذلك ضمن أملتطورة لتحسني السلع واخلدمات سواء للعمل وإدخال التكنولوجيا ا فرص

الالزمة لالستفادة منه  جراءاتواإلوتدبري املوارد  اإلبداعدعم  نطاق حملي أو دويل، وكذلك
 اليتوحتقيق هذه الفرص على أرض الواقع وحتتاج إىل أفراد لديهم القدرة على رؤية الفرص 

إمكانية تطبيقها على أرض ، ومدى اها ونفعهاوحتديد جدو  حيتاج إليها سوق العمل وتقييمها
 "  الواقع
  مفهوم تنمية المجتمع المحلى:  -ثانيا 

النظام  باهتمام تستأثر اليتمن أهم القضايا  السعوديتعد قضية التنمية احمللية باجملتمع 
متثل  هوتنميتالطبيعية ورغبتهم ىف تطوير جمتمعهم  واإلمكانياتلتوافر املوارد املادية  السياسي

لتحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية املنشودة للمجتمع وتتجلى  وشامال   ا  عام ا  هدف
ه لتطوير وحتديث اجملتمع ومواطني هتدف اليتمظاهرها يف تلك السلسلة من التغيريات البنائية 

والتنمية احمللية جيب أن ال هتتم جبانب واحد فقط    (0225، على حد سواء  )بدوي
ب االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي وإمنا تشمل مجيع جوانب احلياة على كاجلان

ويالحظ أن  ،غيريات كيفية وكمية عميقة وشاملةاختالف صورها وأشكاهلا فتحدث فيها ت
جمتمعية أي  وهي، التنمية إنسانية اهلدف تسعى إىل إشباع احتياجات اجملتمع وحتقيق آماله

ن وحتسني موارده الطبيعية والبشرية مما يؤدي إىل ترقية اإلنساتشمل اجملتمع جبميع أنساقه و 
 ( 1992  )فيدروفيدتشز وهيمري، أوضاع حياته يف اجملتمع
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حتديث وتطوير مستدام للمجتمع ككل، وللنظام  :فالتنمية باملفهوم الواسع هي
ق االجتماعي حنو حياة إنسانية أفضل، كما عرفت أيض ا بأهنا: "تقدم اجملتمع عن طري

استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات 
ويرى بونيه "أن النُّمو االقتصادي ليس سوى عملية توسع  البشرية، وَخْلق تنظيمات أفضل" 

اقتصادي تلقائي، تتم يف ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة وحمددة، وتقاس حبجم التغريات 
، يف حني أن التنمية االقتصادية تفرتض تطوير ا فعاال  وواعي ا؛ أي: إجراء الكمية احلادثة

ويرى حممد زكي الشافعي أن   (1992)الضرير،  يف التنظيمات االجتماعية للدولة تغيريات
"النُّمو يراد به جمرد الزيادة يف دخل الفرد احلقيقي، أما التنمية فالراجح تعريفها بأهنا تتحصل 

مرحلة النُّمو االقتصادي السريع لتحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة يف يف الدخول يف 
الدخل الفردي احلقيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن، يشع هبا املواطن من خالل رفاهية احلياة 

ئمة لتغيري الدفعة القوية واإلسرتاتيجية املال فهي ،ية والتعليمية والصحية واملعيشيةاالجتماع
"التنمية الناجحة للشركات  :وتعرف بأهنا  (0222)عنبة،  فضلحياة اإلنسان لأل

واملشروعات من خالل جمموعة من األعمال لدعم املوارد واخلدمات، املقدمة واملنسقة من 
 (0227 ،الل شبكة اتصاالهتا")كاسب، ومجالطرف إدارة احلاضنة، واملعروضة من خ

 البين"متثل منطا  جديدا  من  :م بأهنا0222ويصفها تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 
الداعمة للنشاطات االبتكارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أو للمطورين املبدعني املفعمني 
بروح الريادة الذين يفتقرون إىل اإلمكانيات الضرورية لتطوير أحباثهم وتقنياهتم املبتكرة 

وهنا ترتكز على أمهية العمل املنظم والتنمية يف مضم ( 0220 وتسويقها"  )اخلضر، وحرب،
   وأمهية التعاون والتشبيك بني اجلهود احلكومية واألهلية ممثلة يف منظمات اجملتمع املدين يف 

، وينظر إىل تنمية اجملتمع لتحقيق اآلفاق التنموية وأهدافهاقطاعات النشاط املختلفة وصوال  
حيدث  الذي التغيري ليه ضمنيا  هو فكرةد التأكيد عوما يرا " Process"باعتبارها عملية 

قدرة اجملتمع وتوحد  على شكل سلسلة من املراحل املوجهة بصفة أساسية لرفع مستوى
، ليصبحوا قادرين على حتديد احتياجاهتم امللحة ومشاركتهم يف وضع اخلطط جهود أفراده
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الربامج واخلطط  كما عملية تنفيذ هذه  الكفيلة بإشباع هذه االحتياجات وأن يتدبروا بكفاءة
جزات التنمية وما حتدثه وهنا يتم الرتكيز على من "Method"أهنا منهج ب ينظر إىل التنمية

يضم جمموعة من األنشطة " Program"   كما ميكن النظر إىل التنمية كربنامج من تغيري
ر وإحراز ستقرااملرغوب القيام هبا من خالل ترابط اجلماهري وتفاعلهم اإلجيايب لتحقيق اال

أنه بأو التكاملي للتنمية احمللية ويركز املدخل الشمويل  ( 0220، )حسون التقدم االجتماعي
ة )اقتصادية، اجتماعية، أمنية، البد من األخذ يف االعتبار كافة املداخل املؤدية إيل التنمي

 االحتياجات واملشكالت متعددة والبد من أخذها خل ( على أساسإ   ، دينية  سياسية
ر العملي والتطبيقي مجيعا  يف االعتبار عند وضع اخلطط التنموية وحتقيق التكامل بني املنظو 

 (  0221شوايل، )براندمسا، و 
وعلى هذا فإن التنمية كلمة جامعة ال يقصد هبا جمرد خطة أو برامج أو مشروعات 

 بّناء يف مجيع ل إنساين، وإمنا يقصد هبا كل عمياة الشعوب اقتصاديا  واجتماعيا  للنهوض حب
ويف خمتلف اجملاالت وعلى كافة املستويات لنشر التفاهم والتعاون بني مجيع  القطاعات

خدام أساليب العنف مؤسسات الدولة، وهي بذلك قوة دافعة يف مواجهة املعوقات لتمنع است
طلعة حنو جيابية متعاونة وطاقات مادية ومعنوية متكافئة متإر السلبية إىل قوة ثاآواهلدم لتحول 

  ( 0220 ،)غرابية حتقيق أهداف اجملتمع وآماله الكربى
 التعريف اإلجرائي للتنمية المحلية التالي:

 مجلته على أساس من عملية الغرض منها حتسني األحوال املعيشية للمجتمع يفهي 
، فهي توظيف للجهود واإلمكانيات من أجل صاحل الكل يف جيابية من املواطننياملشاركة اإل

األمثل للموارد احمللية، بوضع برامج  واالستغالل، وإمكانيات اجملتمع احمللى احتياجاتوء ض
الثقافية لتحقيق الرفاهية والسياسية و  واالقتصادية االجتماعيةخمططة تركز على مجيع اجملاالت 

املواطنني بطريقة عادلة ومتكافئة من خالل إنتاج مشروعات صغرية  احتياجات لتلبية
املوارد نمية اإلنسان و احمللية وتزيد من القدرة اإلنتاجية للمجتمع ت االحتياجاتتوفر ومتوسطة 

  الطبيعية
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 :لألهدافتحليل نتائج الدراسة الميدانية مقسمة وفقا  :سابعا
احلصول على املؤشرات امليدانية عن واقع دور  ،هذه الدراسة من بني ما تسعي إليه

قيق تنمية اجملتمع احمللى مبنطقة حائل واليت يلخصها مؤسسات حاضنات ريادة األعمال ىف حت
هل مؤسسات ريادة األعمال هلا دورا ىف حتقيق تنمية  :سؤال اإلشكالية السابق الذكر وهو

، وهو حمور الدراسة امليدانية، املنبثقة من خالل توزيع مقياس على عينة مكونة ؟اجملتمع احمللى
ل بكليات احلاسبات واملعلومات والطب مفردة مكونة من طالب جامعة حائ 002من 

هلا  اجلداول اآلتية من بيانات يبدو، وكان من أبرز نتائجها ما جاء يف واآلدابوالتمريض 
 فائدة إمربيقية، لشرح وتدعيم أهداف هذه الدراسة 

 منهجية البحث:  :أوالً 
 طريقة الدراسة:

بطريقة العينة  يالتحليلالوصفي  جتماعياالسة على منهج املسح اعتمدت الدرا
 العشوائية اليت مت اختيارها ضمن جمموعة من احملددات، ومت تصميم مقياس وزع على هذه

ويشتمل على جمموعة من األسئلة املتنوعة واملرتابطة مع بعضها البعض وحتليل  العينة،
 .الرقمية املوجودة من مصادر داخل اجلامعة وخارجها للبيانات الكمية
 : مصادر البحث

 اليترية وتتمثل ىف األدبيات واملراجع املتعلقة باملوضوع والدراسات السابقة املتخصصة نظ -
 البحث   ستتوصل إليها الدارسة يف هناية اليتهبا ىف النتائج  االستشهادسيتم 

 استيضاحوميدانية متمثلة بدراسة استقصائية جملتمع البحث عن طريق مقياس حياول  -
بني العناصر  لالرتباطاتسة وأهدافها وأبعادها املختلفة للوصول بني حمددات الدار  االرتباط

 املختلفة للمقياس  
تتمثل أداة البحث ىف املقياس اخلاص املوزع : أدوات وأساليب جمع البيانات :ثانياً 

 معامل بريسون  باستخداماجلداول وقراءهتا و  ،العشوائية املختارة للدراسة على العينة
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اعتمدت الدراسة على منهج املسح الوصفي بطريقة العينة العشوائية  مناهج البحث: :ثالثاً 
اليت مت اختيارها ضمن جمموعة من احملددات، ومت تصميم مقياس وزع على العينة، يشتمل 

املرتابطة مع بعضها البعض  لتحليل البيانات الكمية لى جمموعة من األسئلة املتنوعة و ع
 امعة وخارجها الرقمية املوجودة من مصادر داخل اجل

العشوائية اليت مت  تبّنت الدراسة أسلوب املسح بالعينة :مجتمع وعينة البحث: رابعاً 
القطاع و التعليمي،  املستوىو العمر، و ، وعنال اختيارها ضمن جمموعة من احملددات اليت متثل:

يبا  على ع العامة تقريبا  بني القطاعات املختلفة والبالغة تقر ياالقتصادي وبنفس نسبة التوز 
صناعي( من إمجايل املشروعات البالغ  %02–زراعي  %22 –جتاري  %02التوايل )
(* مشروعا  صغريا ، واملمولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية املشروعات يف اململكة 15عددها )

العدد اإلمجايل للمشروعات الصغرية  وجتدر اإلشارة هنا إىل وباألخص ىف منطقة حائل 
ومت اختيار ، رة يف احملافظات صغرية إىل حد مااهليئة ومن خالل فروعها املنتش املمولة من قبل

 بسبب صعوبة دراسة األثر على املشاريع اليت مولت الحقا ، حيث ما زالت يف املرحلة هذه
من  % 02" مرحلة التأسيس ومل تستقر بعد، وكما  تؤكد إحصائيات البنك الدويل أن

تعثر خالل الثالث سنوات األوىل سنويا  على مستوى العامل ت املشروعات الصغرية اليت تؤسس
  (0220فقط" )عجمية وآخرون،   % 52الستمرار ال تتعدى نسبة االيت يكتب النجاح و و 

املشروعات الريادية الصغرية حتتاج على األقل ثالث سنوات من ضمنها سنة التأسيس  مبعىن
الذي ترتكه بشكل  انية تقييم األثر التنمويحىت يتم اختبار جناحها من فشلها وبالتايل إمك

( مفردة من 072على) تطبيقهعلى هذه العينة، حيث مت  وقد صمم مقياس وزع صحيح 
حسب  تقسيمهومت  إجابتهم، اكتمالمنهم نظرا لعدم  02 استثناءمفردات الدراسة  ومت 

( 002ة النهائي )فئات العمر واملستويات الدراسية املختلفة واكتماهلا، ليبلغ حجم العين
 التحليل استمارة مكتملة لغرض الدراسة و 

 ومعامل ارتباط بريسون   )ت( للفروق بني متوسطات ومستوى الداللة اإلحصائية 
               جدول معامالت االرتباط بريسون بني حماور استمارة  مؤسسات حاضنة ريادة األعمال 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ( يوضح متغير النوع1جدول رقم )
 النسبة ك عمتغير النو 
 0.1 5 ذكر
 0.90 010 أنثى

 %122 002 الجملة
الغالبية العظمى من أفراد العينة من اإلناث ويصل عددها  أنيتضح من اجلدول السابق 

 وذلك نظرا لصعوبة توزيع االستمارة على عدد كبري %9080مفردة وتصل نسبتها  010إىل 
فس اجلنس حيث ميكن التعامل مع ن كبريمن الذكور، نظرا لطبيعة اجملتمع املغلق إىل حد  

   بشكل أفضل والعكس صحيح
 ( ويتناول متغير نوع الدراسة2جدول رقم )

 النسبة ك ويتناول متغير نوع الدراسة
 0.70 109 أدبية
 0280 01 علمية
 % 122 002 الجملة

 إىل تنتميالغالبية العظمى من أفراد العينة من الطالبات  أنيتضح من اجلدول السابق 
من أقسام  نوه %7080مفردة وذلك بنسبة  109 إىل نويصل عدده األدبيةالدراسات 

رغبة ىف  نث يوجد لديه، حيجنليزيةاللغة العربية واللغة اإلاخلدمة االجتماعية واالجتماع و 
أيضا نظرا لعدم إجياد ، و الفرصة كاملة للمشاركة نهل أتيحتاملشاركة ىف العمل الريادى إذا ما 

 األقلعلى حني أن النسبة  نيبحثن عن عمل مشروعات صغرية خاصة هب نرص عمل هلف
وهم أكثر  اآليلللدراسات العلمية متمثلة ىف كلية العلوم واحلاسب  تنتمي 0280بنسبة 

، كما أهنن ال ميتلكن املزيد من الوقت للتفرغ لألعمال الريادية نظرا الفكريعملية ىف توجهم 
 رتبطة بتخصصاهتم املختلفة   فرص العمل امل لتوفر

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ824ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( متغير نوع النشاط الممارس3جدول رقم )
 النسبة ك متغير  نوع النشاط

 0.15 20 نعم
 2.50 92 ال

 0.52 90 األحيانفى بعض 
 % 122 122 الجملة

يصل عددها إىل  واليتالغالبية العظمى من أفراد العينة  أنيستخلص من اجلدول السابق 
كلما   :أي األحيانيرون أهنم ميارسون أنشطة ريادية ىف بعض  %5280ة مفردة بنسب 90

يرفضون فكرة  %5082تليها وهى  اليتسنحت هلم الفرصة بذلك على حني أن النسبة 
هم الريادية خوفا من املغامرة والفشل فهم ينتظرون جتربة عملية أمام األعمالاملشاركة ىف 

يؤيدون فكرة  %1580أن أقل نسبة  ، على حنيناجحة تشجعهم على خوض التجربة
بتوا جناحهم فيها على أرض ألهنم أث وتطبيقي عمليالريادية ويشاركون فيها بشكل  األعمال

  الواقع
 ( ويتناول متغير العمر4جدول رقم )

 النسبة ك متغير العمر
 %2.0 2 عام 11أقل من 

 %0080 107 22-22من 
 %1581 22 فأكثر 24من 

 % 122 122 الجملة
يصل عددها إىل  واليتالغالبية العظمى من أفراد العينة  أنيستخلص من اجلدول السابق 

عاما وهى الفئة الغالبة بني  00-02ترتاوح أعمارهم من  0080بنسبة  :أيمفردة  107
، على حني أن ات عملية كاهلندسة والطب والعلومحمولني من كلي األغلبيةاصة وأن وخبالطلبة 
 إىلفأكثرهم ينتمون  عاما   05من الفئات العمرية  1581ها مباشرة وهى تلي اليتالنسبة 

حرصا  وهم أكثر العقلي، لذا تتميز عقليتهم بالنضج ستوى الثامن وهم على وشك التخرجامل



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ825ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

حتسبا  منهم ىف إجياد فرص عمل مرحبة مستقبال  األعمالملشروعات ريادة  انتمائهمعلى 
هدفت إىل تسليط الضوء  واليت، (0210 ،ة )النرموطيوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراس

الدور الذي ميكن أن تلعبه املشاريع الصغرية يف حتقيق التنمية و تقليل نسبة البطالة  أمهيةعلى 
بني الطالب 00-02حيث تركزت الفئة العمرية من ،الفلسطينية األراضيبني اخلرجيني يف 

ما يعادل الفرقة  أيمسجلني باملستوى الرابع  ومعظمهم األعمالالراغبني ىف مشروعات ريادة 
 الثانية 

 ( ويتناول متغير الدراسة5جدول رقم )
 النسبة ك متغير  مستوى الدراسة

1 10 0,0 
0 51 0,10 
2 05 9,12 
5 09 0,00 
0 17 7,7 
0 00 2,12 
7 12 0,5 
0 02 0,12 
9 10 0,0 

 122 002 اجلملة
يصل عددها إىل  واليتالغالبية العظمى من أفراد العينة  أنيستخلص من اجلدول السابق 

دول املتعلق وهذا يؤكد نتيجة اجل الدراسيينتمون للمستوى الرابع  %0080مفردة بنسبة  09
 وتنتميمن أفراد العينة  % 1080تليها مباشرة تصل إىل  اليتالنسبة و  ،مبتغري العمر السابق

 %12تصل نسبتها إىل  السابقنيتتوسط املستويني  يتالالنسبة و  ىف الدراسة، الثاينللمستوى 
 األولاملستوى  إىل تنتمي %080أقل نسبة و  ،الدراسيللمستوى السادس  تنتميوهى 

 األفرادنظرية ثنائية سوق العمل من أن  تؤكدهبنفس النسبة متكررة وهذا ما  واخلرجيات
لنتيجة مع نتائج دراسة ه االسن ميثلون الغالبية العظمى ىف سوق العمل وتتفق  هذ صغريي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دور املشروعات الصغرية ىف تعزيز مشاركة املرأة مع دراسة أمرية حممد مفلح احلمورى بعنوان "
ن أعلى نسبة لية ىف اململكة العربية السعودية" حيث توصلت ألىف تنمية اجملتمعات احمل

دراستها إىل  سنة وتصل نسبتهم ىف 02-00مشاركة للطالب ترتكز ىف الفئة العمرية  من 
وتصل نسبتهم إىل  00-20أقل نسبة تتمثل ىف الفئة العمرية من حجم العينة و  5180%

اليت ركزت على أمهية  0222العينة وذلك انطالقا من رؤية اململكة  إمجايلمن  05820%
العناية باالبتكار يف التقنيات املتطورة وجمال ريادة األعمال، وتزويد الشباب باملعارف 

 ،ع العناية بدعم املؤسسات الصغرية، مةات، ودعم املواهب واالبتكارات ىف سن مبكر واملهار 
مما يتطلب تنمية املعارف واملهارات، والتأهيل لشراكات معرفية ناجتة من خمرجات االبتكار 
والبحث العلمي، للمسامهة يف تنمية االقتصاد املعريف للمملكة، وتقليص الفجوة بني خمرجات 

 حتياجات املتجددة لسوق العمل  اجلامعات واال
 (6جدول رقم )

 
 

الرغبة ىف 
 ريادة األعمال

قناعة الطالب 
بدور حاضنة 
 ريادة االعمال

دور مراكز 
ريادة االعمال 
باجلامعة ىف 

حتقيق اهداف 
 الطالب

دور احلاضنة ىف 
مواجهة البطالة 

خلرجيى 
 اجلامعات

آليات تدريب 
الكوادر 
للطالب 
 واخلرجيني

     - ريادة األعمال الرغبة ىف
قناعة الطالب بدور حاضنة 

 ريادة االعمال 
.579** -    

ريادة االعمال  مراكز دور
اجلامعة ىف حتقيق اهداف 

 الطالب
.377** .429** -   

دور احلاضنة ىف مواجهة 
  - **409. **476. **435. البطالة خلرجيى اجلامعات

آليات تدريب الكوادر 
 - **510. **329. **468. **461. للطالب واخلرجيني



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

محاور استمارة مؤسسات حاضنة ريادة األعمال معامالت االرتباط  بيرسون يبين دورها 
 :فى التنمية المحلية
)قناعة الطالب بدور  طردية بني الرغبة ىف ريادة األعمال وكل من ارتباطيةتوجد عالقة 

ودور احلاضنة  أهدافهمامعة ىف حتقيق باجل األعمالدور مراكز ريادة و ، األعمالحاضنة ريادة 
  عند تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني(آليات و اجلامعات،  خلرجييىف مواجهة البطالة 

طردية بني قناعة الطالبات بدور حاضنة  ارتباطية كما توجد عالقة 2821مستوى معنوية 
باجلامعة ىف  األعمالة دور مراكز ريادو ، )الرغبة ىف ريادة األعمال: وكل من األعمالريادة 
وادر آليات تدريب الكو اجلامعات،  خلرجييدور احلاضنة ىف مواجهة البطالة و ، أهدافهمحتقيق 

 2821  عند مستوى معنوية للطالب واخلرجيني(
باجلامعة ىف حتقيق  األعمالطردية بني دور مراكز ريادة  ارتباطيةوأيضا توجد عالقة 

دور و ، األعمالوقناعتهم بدور حاضنة ريادة  ،ة األعمال)الرغبة ىف رياد: وكل من أهدافهم
 ريب الكوادر للطالب واخلرجيني( آليات تدو اجلامعات،  خلرجيياحلاضنة ىف مواجهة البطالة 

طردية بني دور احلاضنة ىف مواجهة  ارتباطيةتوجد عالقة و  ،2821عند مستوى معنوية 
طالبات بدور حاضنة قناعة الو  ،دة األعمال)الرغبة ىف ريا: اجلامعات وكل من خلرجييالبطالة 

آليات و ، باتالطال أهدافباجلامعة ىف حتقيق  األعمالدور مراكز ريادة و ، ريادة االعمال
، فضال عن  وجود عالقة 2821  عند مستوى معنوية تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني(

)الرغبة ىف ريادة : من ، آليات تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني وكلطردية بني ارتباطية
باجلامعة ىف  األعمالدور مراكز ريادة و ، األعمالوقناعتهم بدور حاضنة ريادة  ،األعمال
مستوى    عنداجلامعات( خلرجييدور احلاضنة ىف مواجهة البطالة و ، الطالبات أهدافحتقيق 
ت حيث هدف ،( 0210 ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )النرموطي  2821معنوية 

اريع الصغرية يف حتقيق الدور الذي ميكن أن تلعبه املش أمهيةالدراسة إىل تسليط الضوء على 
من خالل قدرهتا الكبرية  ،الفلسطينية األراضيتقليل نسبة البطالة بني اخلرجيني يف التنمية و 

ألصحاب اخيل هلم و كذلك خلق مدل لعدد كبري من األيدي العاملة و على إجياد فرص عم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  اجملتمع أفراداألمر الذي يسهم يف رفع املستوى املعيشي لفئات كثرية من  ،شاريعهذه امل
ات التوسع يف املنطقي ملؤشر ته التحليل اإلحصائي و واستخدمت املنهج االستنباطي وأدا

الدخل احمللي لكل فرد يف ىف دى اليت تؤثر فيه على البطالة و دراسة املاملشاريع الصغرية و 
أحد احللول لبطالة اخلرجيني  أن املشاريع الصغرية هيبت نتائجها وتوصل جمتمع البحث 

الناجتة عن اخلصخصة إذا ما مت استخدام جزء من عوائدها لتمكني العمالة اليت يتم التخلي 
  كمنتج يف ذات الوقتير للمشروع و مدعنها من دخول هذا القطاع كمالك و 

الب والطالبات فى  ( داللة الفروق بين متوسطات درجات الط7جدول رقم )
 مؤسسات ريادة األعمال ودورها فى التنمية المحلية

ريادة األعمال محاو 
 ر للمشروعات الصغيرة

 الداللة قيمة )ت( 216طالبات ن= 4طالب  ن=
االحنراف  املتوسط

 املعيارى
االحنراف  املتوسط

 املعيارى
 غري داله 1.472- 4.20900 30.1204 3.55903 27.0000 الرغبة فى ريادة األعمال

قناعة الطالبات بدور 
 حاضنة ريادة االعمال 

 غري داله 330.- 7.58394 59.5139 7.93200 58.2500

دور مراكز ريادة االعمال 
بالجامعة فى تحقيق 

 اهداف الطالبات 

 غري داله 482. 3.42403 18.4213 1.70783 19.2500

دور الحاضنة فى مواجهة 
 تالبطالة لخريجى الجامعا

 غري داله 038. 3.40492 18.6852 3.59398 18.7500

آليات تدريب الكوادر 
 للطالب والخريجين

 غري داله 086.- 4.06649 26.6759 3.69685 26.5000

( أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات 7يتضح من جدول )
ورها ىف تنمية  اجملتمع احمللى الطالب والطالبات ىف ريادة األعمال للمشروعات الصغرية ود

دور و ، األعمالوقناعة الطالبات بدور حاضنة ريادة  ،)الرغبة ىف ريادة األعمال :وحماورها
دور احلاضنة ىف مواجهة البطالة و الطالبات،  أهدافباجلامعة ىف حتقيق  األعمالمراكز ريادة 

ث كانت قيمة )ت( املعربة آليات تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني( حيو اجلامعات،  خلرجيي
( على 28200-( و)28220( و)28500( و)28222-) (،18570-عن هذا الفرق )



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني  وهى قيم غري دالة إحصائيا  وهذا يعىن أنه ال التوايل
غرية ودورها ىف متوسط درجات الطالب والطالبات ىف ريادة األعمال للمشروعات الص

قناعة الطالب بدور حاضنة ريادة و  ،)الرغبة ىف ريادة األعمال :اورهاوحمية التنمية احملل
دور احلاضنة ىف و الطالبات،  أهدافدور مراكز ريادة األعمال باجلامعة ىف حتقيق و األعمال، 

آليات تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني( وتتفق الدراسة و اجلامعات،  خلرجييمواجهة البطالة 
إلقاء  استهدفت واليتم 0215 دراسة وفاء املبرييك ونورا اجلاسر إليهلت احلالية مع ما توص

ىف اململكة العربية السعودية واعتمدت على املنهج  األعماللريادة  البيئيالضوء على النظام 
ىف  وباألخصوتوصلت نتائجها لضرورة دعم وإمناء ريادة األعمال باململكة  الوصفي

 وتشجيع القطاع اخلاص مبا العلميزيادة دعم ميزانيات البحث ، و اجملتمعات النائية والصغرية
ثقافة ريادة األعمال واملشروعات الصغرية  ، ونشرالسعودييتناسب مع حجم االقتصاد 

 واملتوسطة 
( داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب فى مؤسسات ريادة 1جدول رقم)

 راسةالتنمية المحلية تبعا لنوع الد األعمال ودورها فى
ريادة األعمال  رمحاو 

فى تنمية المجتمع 
 المحلى

 الداللة قيمة )ت( 51دراسة علمية  ن= 161دراسة أدبية ن=
االحنراف  املتوسط

 املعيارى
االحنراف  املتوسط

 املعيارى
 2821 2.386- 4.63973 31.3696 4.01183 29.7219 الرغبة ىف ريادة األعمال

قناعة الطالب بدور 
 ة االعمال حاضنة رياد

58.7456 7.33958 61.8696 8.14755 -2.499 2821 

دور مراكز ريادة 
االعمال باجلامعة ىف 
 حتقيق اهداف الطالبات 

 غري داله 1.630- 3.29287 19.1522 3.45503 18.2249

دور احلاضنة ىف مواجهة 
 البطالة خلرجيى اجلامعات

 غري داله 978.- 3.76181 19.0652 3.27528 18.5148

آليات تدريب الكوادر 
 للطالب واخلرجيني

26.2840 3.97939 27.7174 4.06428 2.156 2820 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات 0يتضح من جدول رقم )
 :الطالب ىف دور مؤسسات ريادة األعمال ىف التنمية احمللية تبعا لنوع الدراسة ىف حماور

آليات تدريب و ، األعمالقناعة الطالب بدور حاضنة ريادة و  ،ل)الرغبة ىف ريادة األعما
-) (،08200-الكوادر للطالب واخلرجيني( حيث كانت قيمة )ت( املعربة عن هذا الفرق )

 2821ئيا عند مستوى معنوية وهى قيم دالة إحصا التوايل( على 08100( و)08599
توسطات درجات الطالب ىف   وهذا يعىن أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني م2820و

 :تبعا لنوع الدراسة ىف حماور صغرية ودورها ىف التنمية احملليةريادة األعمال للمشروعات ال
آليات تدريب و ، األعمالقناعة الطالب بدور حاضنة ريادة و  ،)الرغبة ىف ريادة األعمال

سطات درجات بينما ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متو  الكوادر للطالب واخلرجيني 
غرية ودورها ىف التنمية احمللية تبعا لنوع الدراسة ىف الطالب ىف ريادة األعمال للمشروعات الص

دور احلاضنة ىف و الطالبات،  أهدافباجلامعة ىف حتقيق  األعمالدور مراكز ريادة ) :حماور
-اجلامعات( حيث كانت قيمة )ت( املعربة عن هذا الفرق ) خلرجييمواجهة البطالة 

يوجد  وهى قيم غري دالة إحصائيا  وهذا يعىن أنه ال التوايل( على 28970-) (،18022
فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب ىف ريادة األعمال ودورها ىف التنمية 

 أهدافباجلامعة ىف حتقيق  األعمالدور مراكز ريادة ) :احمللية  تبعا لنوع الدراسة ىف حماور
اجلامعات( وتتفق هذه النتائج مع نتائج  خلرجيير احلاضنة ىف مواجهة البطالة دو و الطالبات، 

التعرف على أمهية ثقافة املبادرة والريادة  استهدفت واليتم 0215دراسة عبد السالم الدويىب 
بني  املرجعيملشكلة البطالة وحماولة معاجلة أبعاد التواصل  والتصديىف خلق فرص العمل 

  وفعاليات تنمية املوارد البشرية االستثماربادرة وبني ظروف ثقافة الريادة وامل
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

( تحليل التباين فى اتجاه واحد لمؤسسات ريادة األعمال ودورها فى  1جدول )
 التنمية المحلية تبعا للعمر

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 يادة األعمالالرغبة ىف ر 
 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

 الكلى

11.340 2 5.670 .318 
 

 غري داله
3873.769 217 17.851 

 3885.109 219 
قناعة الطالب بدور حاضنة ريادة 

 االعمال 
 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

 الكلى

9.980 2 4.990 .086 
 

 غري داله
12551.002 217 57.839 

 12560.982 219 
دور مراكز ريادة االعمال باجلامعة 

 ىف حتقيق اهداف الطالبات ت
 بني اجملموعات

 داخل اجملموعات
 الكلى

9.094 2 4.547 .391 
 

 غري داله
2523.015 217 11.627 

 2532.109 219 
دور احلاضنة ىف مواجهة البطالة 

 خلرجيى اجلامعا
 بني اجملموعات

 موعاتداخل اجمل
 الكلى

40.896 2 20.448 1.782 
 

 غري داله
2490.463 217 11.477 

 2531.359 219 
آليات تدريب الكوادر للطالب 

 واخلرجيني 
 غري داله 175. 2.891 2 5.782 بني اجملموعات

 16.547 217 3590.654 داخل اجملموعات
 219 3596.436 الكلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  ( عدم9يتضح من جدول )
)الرغبة ىف  :وحماورهانمية احمللية الطالب ىف ريادة األعمال للمشروعات الصغرية ودورها ىف الت

 األعمالدور مراكز ريادة و ، األعمالقناعة الطالبات بدور حاضنة ريادة و  ،ريادة األعمال
اجلامعات،  خلرجيياحلاضنة ىف مواجهة البطالة  دورو الطالبات،  أهدافباجلامعة ىف حتقيق 

تبعا للعمر، حيث بلغت النسبة الفائية املعربة عن  تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني(آليات 
 التوايلعلى  (28170)( و18700( و)28291( و)28200( و)28210) :هذه الفروق

م ىف حتقيق التباين ىف ريادة وهى قيم أصغر من مثيلتها اجلدولية  وهذا يعىن أن العمر ال يسه
 ،ادة األعمال)الرغبة ىف ري :وحماورها صغرية ودورها ىف التنمية احملليةاألعمال للمشروعات ال

باجلامعة ىف حتقيق  األعمالدور مراكز ريادة و ، األعمالقناعة الطالبات بدور حاضنة ريادة و 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ828ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آليات تدريب و جلامعات، ا خلرجييدور احلاضنة ىف مواجهة البطالة و الطالبات،  أهداف
م حيث 0210وتتفق تلك النتيجة مع دراسة رمي رمضان  الكوادر للطالب واخلرجيني( 

ىف نيتهم للشروع بأعمال  األعمالمعرفة تأثري موقف الطالب من ريادة  اسةالدر  استهدفت
 سة املخطط وبلغت عينة الدرا ونظرية السلوك العقالينريادية من خالل حتليل نظرية السلوك 

نسبة كبرية  :صلت إىل جمموعة نتائج من أمههامن جامعة دمشق وتو  اتب وطالبالط 520
من الطالب ال تفضل العمل لدى غريهم سواء ىف القطاع العام أو اخلاص ولديهم نية للعمل 
الريادى لتكوين أنفسهم تقليدا ألحد والديهم فهم يعملون مبشروعات ريادية مثلهم مما يؤكد 

 ريات الثقافية عليهم تأثري املتغ
( تحليل التباين فى اتجاه واحد لريادة األعمال للمشروعات الصغيرة  12جدول )

 ودورها فى التنمية المحلية تبعا لمستوى الدراسة
 جمموع املربعات  مصدر التباين  احملاور

درجات 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف  املربعات

مستوى 
 الداللة

 الرغبة ىف ريادة األعمال
 

 اجملموعات بني
 داخل اجملموعات 

 الكلى

448.966 8 56.121 
3.446 

 
28221 

 3436.143 211 16.285 
 3885.109 219 

قناعة الطالب بدور 
  األعمالحاضنة ريادة 

 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات 

 الكلى

2061.226 8 257.653 
5.178 

 
28221 

 
10499.756 211 49.762 

 12560.982 219 
 األعمالدور مراكز ريادة 
 أهدافباجلامعة ىف حتقيق 

 الطالب

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات 

 الكلى

165.330 8 20.666 
1.842 

 11.217 211 2366.779  غري داله 
 2532.109 219 

دور احلاضنة ىف مواجهة 
 البطالة خلرجيى اجلامعات

 بني اجملموعات
  داخل اجملموعات

 الكلى

115.177 8 14.397 
1.257 

 
 11.451 211 2416.182  غري داله

 2531.359 219 

آليات تدريب الكوادر 
 للطالب واخلرجيني 

 33.654 8 269.230 بني اجملموعات
 211 3327.207 داخل اجملموعات  2820 2.134

 
 219 3596.436 الكلى



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

وق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ( أنة توجد فر 12يتضح من جدول )
)الرغبة ىف  :وحماورهاحمللية الطالب ىف ريادة األعمال للمشروعات الصغرية ودورها ىف التنمية ا

آليات تدريب الكوادر و ، األعمالقناعة الطالب بدور حاضنة ريادة و  ،ريادة األعمال
املعربة عن هذه الفروق بة الفائية تبعا ملستوى الدراسة، حيث بلغت النس ب واخلرجيني(للطال

وهى قيم أكرب من مثيلتها اجلدولية  وهذا  التوايلعلى  (08125)و( 08170)( و28550)
يعىن أن مستوى الدراسة يسهم ىف حتقيق التباين ىف ريادة األعمال للمشروعات الصغرية 

ة الطالب بدور حاضنة قناعو  ،األعمال )الرغبة ىف ريادة :ودورها ىف التنمية احمللية وحماورها
، وملعرفة اجتاه داللة الفروق مت دريب الكوادر للطالب واخلرجيني(آليات تو عمال، ريادة األ

الطالب ىف الرغبة ىف ريادة  هكى( فتبني أن أعلى متوسط حصل عليتطبيق اختبار )تو 
 ه، بينما أعلى متوسط حصل علي(20852املستوى الثامن  مبتوسط ) األعمال  لطالب

 ، بينما أعلى متوسط(00807ال لطالب املستوى الرابع )الب بدور حاضنة ريادة األعمالط
الطالب ىف آليات تدريب الكوادر للطالب واخلرجيني لطالب املستوى الثاىن  هحصل علي

على حني يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  ( 07890)
)دور  :وحماورها صغرية ودورها ىف التنمية احملليةاألعمال للمشروعات الالطالب ىف ريادة 

ى الطالب، وىف مواجهة البطالة خلرجي أهدافمراكز ريادة األعمال باجلامعة ىف حتقيق 
املعربة عن هذه الفروق حيث بلغت النسبة الفائية  اجلامعات( تبعا ملستوى الدراسة،

يم أصغر من مثيلتها اجلدولية  وهذا يعىن أن وهى ق التوايلعلى  (18007)( و18050)
رية ودورها ىف مستوى الدراسة يسهم ىف حتقيق التباين ىف ريادة األعمال للمشروعات الصغ

الطالب،  أهداف)دور مراكز ريادة األعمال باجلامعة ىف حتقيق  :وحماورها التنمية احمللية
والصغرية ىف أن األعمال الريادية ب وتؤكد الدراسات ومواجهة البطالة خلرجيى اجلامعات( 

ة ىف من عدد الشركات الكلية وهى توظف نصف العمال %9987 هأمريكا تشكل ما نسبت
بأكثر  من فرص العمل اجلديدة سنويا وتسهم %02-02من  هالقطاع اخلاص وتوفر ما نسبت

وعات ، ويتعاظم دورها ىف املشر من صادرات أمريكا %97من الناتج احمللى ومتثل  %02من 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ824ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الريادية تنقل الدول الفقرية إىل  فاألعمال، واإلبداع على حد سواء %00ة بنسبة الصغري 
 مصاف الدول املتقدمة 

( تحليل التباين فى اتجاه واحد لريادة األعمال للمشروعات الصغيرة  11جدول )
 ودورها فى التنمية المحلية تبعا لممارسة النشاط

مستوى  قيمة ف  متوسط املربعات درجات احلرية ربعات جمموع امل مصدر التباين  احملاور
 الداللة

الرغبة ىف ريادة 
 األعمال

 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات 

 الكلى

200.902 2 100.451 5.917 
 

2821 
 3684.207 217 16.978 

 3885.109 219 
قناعة الطالب 
بدور حاضنة 

  األعمالريادة 
 

 بني اجملموعات
 جملموعات داخل ا
 الكلى

540.345 2 270.173 4.877 
 

2820 
 12020.637 217 55.395 

 12560.982 219 

دور مراكز ريادة 
باجلامعة  األعمال

 أهدافىف حتقيق 
 الطالب

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات 

 الكلى

21.282 2 10.641 .920 
 

غري 
 11.571 217 2510.827 داله

 2532.109 219 

دور احلاضنة ىف 
مواجهة البطالة 

 خلرجيى اجلامعات

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات 

 الكلى

57.793 2 28.897 2.535 
 

غري 
 11.399 217 2473.566 داله

 2531.359 219 
آليات تدريب 
الكوادر للطالب 

 واخلرجيني 

غري  884. 14.529 2 29.058 بني اجملموعات
  217 3567.378 اجملموعات داخل  داله

 219 3596.436 الكلى

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب 11يتضح من جدول )
)الرغبة ىف ريادة  :وحماورهاغرية ودورها ىف التنمية احمللية ىف ريادة األعمال للمشروعات الص

، حيث بلغت  النسبة نشاطعا ملمارسة التب (األعمالاألعمال وقناعتهم بدور حاضنة ريادة 
أكرب من مثيلتها وهى قيم  التوايل( على 58077)( و08917املعربة عن هذه الفروق )الفائية 

وهذا يعىن أن ممارسة النشاط يسهم ىف حتقيق التباين ىف ريادة األعمال  اجلدولية 



 5252  يناير  (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ825ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

قناعة و  ،ىف ريادة األعمال )الرغبة :وحماورها صغرية ودورها ىف التنمية احملليةللمشروعات ال
، وملعرفة اجتاه داللة الفروق مت تطبيق اختبار )توكى( (األعمالالطالب بدور حاضنة ريادة 

للطالب الذين الب ىف الرغبة ىف ريادة األعمال فتبني أن أعلى متوسط حصل علية الط
لطالب ا ه، بينما أعلى متوسط حصل علي(20829مبتوسط )ط جبانب الدراسة ميارسون نشا

اط جبانب الدراسة مبتوسط ىف قناعتهم بدور حاضنة األعمال للطالب الذين ميارسون نش
على حني يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات   (00800)

)دور  :وحماورهاغرية ودورها ىف التنمية احمللية الطالب ىف ريادة األعمال للمشروعات الص
الطالبات، دور احلاضنة ىف مواجهة البطالة  أهدافل باجلامعة ىف حتقيق مراكز ريادة األعما
، حيث واخلرجيني( تبعا ملمارسة النشاط آليات تدريب الكوادر للطالبو خلرجيى اجلامعات، 

وهى  التوايل( على 28005( و)08020( و)28902) بلغت النسبة الفائية املعربة عن هذه
ذا يعىن أن ممارسة النشاط ال يسهم ىف حتقيق التباين ىف قيم أصغر من مثيلتها اجلدولية  وه

)دور مراكز ريادة : وحماورها احملليةريادة األعمال للمشروعات الصغرية ودورها ىف التنمية 
 خلرجييدور احلاضنة ىف مواجهة البطالة و الطالب،  أهدافاألعمال باجلامعة ىف حتقيق 

خلرجيني( وتأكيدا على ذلك تساهم جامعة أم آليات تدريب الكوادر للطالب واو اجلامعات، 
القرى من خالل وكالة اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف يف تنمية االقتصاد املعريف، وذلك 
بدءا  بنشر الوعي والثقافة حول مفهوم اإلبداع، وريادة األعمال، من خالل معهد اإلبداع 

ية الفكرية، لتسجيل براءات االخرتاع، اهتم بتأسيس مكتب إلدارة امللك الذيوريادة األعمال 
ومحاية حقوق أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء  كما تقوم بتوفري الدعم املعنوي 
واملادي للمبدعني ورواد األعمال من الطلبة، لتطوير منتجاهتم وأفكارهم، عرب برنامج مسرع 

ؤمترات، واملناسبات احمللية األعمال، وترشحهم من خالل ذلك للمشاركة يف العديد من امل
والدولية يف هذا اجملال، وترشحهم خلوض جتربة صيفية سنوية ملشاهدة أبرز التجارب الدولية 
من خالل الربنامج الصيفي لإلبداع وريادة األعمال، ليعودوا باخرتاعاهتم الناضجة لشركة 

م، 0215لعام  اع برناجما صيفيا  وادي مكة  وقد خططت وكالة اجلامعة لألعمال واإلبد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طالع الطالب على أبرز التجارب اليابانية يف اإلبداع وريادة األعمال، وذلك من خالل إل
زيارة ميدانية ملشاهدة أبرز اجلامعات املهتمة باالقتصاد املعريف، ومسرعات األعمال، وعدد 

 ( 0212من الشركات الناشئة واحلدائق العلمية )جامعة أم القري، 



 ائج الدراسة مقسمة وفقا لمتغيرات الدراسة واالستجابات كاملةتحليل نت12جدول 
 الفقرة

 ال اتفق متاما ال اتفق غري متأكد اتفق أتفق متاما
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 4.6 10 13.2 29 28.3 62 28.3 62 28.3 62 لديك القدرة على العمل الريادى واإلبتكارى
لديك االستعداد للتضحية من أجل هدفك أو 

 مشروعك
61 27.7 90 40.9 55 25.0 11 5.0 3 1.4 

ألشعر  بالتحدييتميز  الذيالعمل الصعب  أفضل
 9. 2 5.9 13 22.7 50 37.3 82 33.2 73 بقيمة النجاح

 1.4 3 13.6 30 20.0 44 32.3 71 32.7 72 لدى مشروعا منذ صغرى وأسعى لتحقيقة ىف املستقبل
أجد التشجيع والتحفيز من اجلامعة لتبىن مشروعى 

 ومساعدتى
49 22.3 77 35.0 58 26.4 29 13.2 7 3.2 

 األولمبثابة املستشار  األعمالتعد حاضنة 
 للمشروعات الصغرية

59 26.8 77 35.0 58 26.4 29 13.2 7 3.2 

ىف تقدمي دراسات اجلدوى  األعمالتساعد حاضنة 
 بادرين اجلددللم

49 22.3 89 40.5 51 23.2 24 10.9 7 3.2 

من توصيل صاحب املشروع  األعمالمتكن حاضنة 
 3.2 7 9.1 20 25.5 56 31.4 69 30.9 68 والفكرة مبحتضن الفكرة واملستثمر

لتحديد مدى أمهية  األولتلعب احلاضنة دور املستشار 
 4.1 9 10.5 23 22.3 49 35.9 79 27.3 60  هاملشروع من عدم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الفقرة
 ال اتفق متاما ال اتفق غري متأكد اتفق أتفق متاما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
تساعد احلاضنة ىف تقليل خماطر الدخول لسوق العمل 

 احلر دون خربة 
56 25.5 79 35.9 56 25.5 16 7.3 13 5.9 

تقدم احلاضنة الدعم للعمل الريادى بضمانات وشروط 
 ميسرة

56 25.5 82 37.3 54 24.5 23 10.5 5 2.3 

تقيم احلاضنة ورش عمل متخصصة لتدريب أصحاب 
 الصغرية وثقل مواهبهماملشروعات 

57 25.9 87 39.5 46 20.9 23 10.5 7 3.2 

تقوم احلاضنة بدور الوسيط بني صاحب الفكرة 
 واملشروع واملستثمر لصاحل خريج اجلامعة 

63 28.8 88 40.2 42 19.2 17 7.8 9 4.1 

تساعد احلاضنة صاحب املشروع بتقدمي مشروعة 
 بشكل مدروس ومقنن ومؤهال للنجاح

48 21.8 86 39.1 57 25.9 21 9.5 8 3.6 

حتاول احلاضنة جاهدة عمل دراسة جدوى 
 للمشروعات الصغرية بأقل تكلفة ممكنة 

59 26.8 79 35.9 54 24.5 21 9.5 7 3.2 

تعمل حاضنة االعمال على تعزيز أكرب عدد ممكن من 
 املشروعات لدى املستثمرين ورجال االعمال

60 27.3 75 34.1 57 25.9 22 10.0 6 2.7 

لتبىن أكرب عدد من براءات  األعمالتسعى حاضنة 
 االخرتاع من قبل املستثمرين لصاحل طالب اجلامعة

62 28.2 83 37.7 44 20.0 24 10.9 7 3.2 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 الفقرة
 ال اتفق متاما ال اتفق غري متأكد اتفق أتفق متاما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
على االستفادة القصوى من  األعمالتركز حاضنة 

اخلرباء واملتخصصني لصاحل أصحاب املشروعات 
 الصغرية وإلفادهتم

75 34.1 70 31.8 51 23.2 13 5.9 10 4.5 

بعرض النماذج الناجحة من  األعمالهتتم حاضنة 
 املبادرين لتشجع الشباب على العمل الريادى

58 26.4 85 38.6 46 20.9 22 10.0 8 3.6 

عمال الشباب بأحدث االحصائيات تزود حاضنة األ
 للمشروعات الصغرية واجلديدة لفتح الطريق أمامهم

58 26.4 81 36.8 57 25.9 20 9.1 4 1.8 

بأهم الشخصيات البارزة  األعمالتدفع حاضنة ريادة 
 2.3 5 7.7 17 20.9 46 44.5 98 24.5 54 ىف العمل الريادى لتجعلهم قدوة حيتذى هبا

عروضا تقدميية تشويقية  األعمالتقدم حاضنة ريادة 
 2.7 6 9.1 20 24.7 54 37.9 83 25.6 56 للجدد  ةطوات كفاح املبادرين كطرق تشجعيخل

املؤمترات والندوات احمللية  األعمالتنظم حاضنات 
 5.9 13 28.2 62 39.5 87 14.5 32 11.8 26 ستفادة منهالتشجع الشباب ىف االنضمام هلا لال

جوائز تشجعية للمبادرين ىف  األعمالترصد حاضنات 
 املشروعات الصغرية حلثهم على االستمرار 

55 25.0 91 41.4 42 19.1 24 10.9 8 3.6 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الفقرة
 ال اتفق متاما ال اتفق غري متأكد اتفق أتفق متاما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
واجلامعة  األساتذةهناك تشجيع دائم للطالب من قبل 

 قدراهتم اجلديدة واملبدعة الستثمار
54 24.5 77 35.0 45 20.5 35 15.9 9 4.1 

املشروعات  اختيارمساعدة الطالب واخلرجيني ىف 
 نسب لقدراهتم وجملتمعهم ولبيئتهم األ

52 23.6 84 38.2 50 22.7 26 11.8 8 3.6 

الطالب واخلرجيني على البدء باملشروعات غري  تشجيع
حجما  األكرباملكلفة كخطوة تدريبية للمشروعات 

 تكلفة واألكثر
63 28.6 76 34.5 57 25.9 13 5.9 11 5.0 

ؤلية عمل دراسة اجلدوى مس األعمالتتحمل حاضنة 
 5.5 12 6.8 15 23.6 52 35.5 78 28.6 63 يتم عرضها بعد ذلك على املستثمر مث

بتبىن أصحاب املشروعات  األعمالتعمل حاضنة ريادة 
عرضها على املسؤلني  الرائدة ملناقشتها مث واألفكار

 حقيتها باملتابعة والتشجيعألتقرير مدى 
57 25.9 75 34.1 58 26.4 22 10.0 8 3.6 

 إنتاجبشكل دائم على  األعمالتشجع حاضنات 
 بطالةمعدالت ال ارتفاعاملشروعات الصغرية للحد من 

55 25.1 84 38.4 51 23.3 19 8.7 10 4.6 

على فتح  األوليةبتقاريها  األعمالتساعد حاضنات 
 األعمالأبواب القروض من البنوك ورجال 

67 30.5 77 35.0 47 21.4 23 10.5 6 2.7 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 الفقرة
 ال اتفق متاما ال اتفق غري متأكد اتفق أتفق متاما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
املشروعات ورعايتها  باحتضان األعمالتقوم حاضنات 

 حىت تقف على قدميها وظهورها للعلن
62 28.2 79 35.9 49 22.3 24 10.9 6 2.7 

تسعى اجلامعة لتبىن أكرب عدد ممكن من املشروعات 
 لضمان عمل خرجيها ىف سوق العمل

59 26.8 78 35.5 52 23.6 27 12.3 4 1.8 

كمحاولة منها   األعمالتتبىن اجلامعة حاضنة ريادة 
 لتقليل نسبة البطالة داخل اجملتمع

54 24.5 74 33.6 52 23.6 29 13.2 11 5.0 

مببىن اجلامعة مث  األعمالضرورة عمل مقر حلاضنة ريادة 
 إحلاق فروع هلا بكافة كليات اجلامعة

59 26.8 69 31.4 59 26.8 30 13.6 3 1.4 

صني واملستشاريني ساتذة املتخصاختيار جمموعة من األ
 دارى للحاضنة لعمل اهليكل اإل

62 28.2 87 39.5 47 21.4 17 7.7 7 3.2 

ندوات وورش عمل تفيدهم ىف معرفة  قدع ضرورة
تناسب  اليتاملشروعات  الختياروتقدير إمكانيتهم 

 وإمكانيتهمقدراهتم 
68 30.9 78 35.5 51 23.2 19 8.6 4 1.8 

كرتونية تابعة للجامعة يجيب إنشاء مواقع إل
 ستشارات الفنية والعملية ملساعدة املبادرين لال

73 33.2 81 36.8 54 24.5 10 4.5 2 .9 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ828ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الفقرة
 ال اتفق متاما ال اتفق غري متأكد اتفق أتفق متاما

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
وطرق  األعمالضرورة عمل قاعدة بيانات حلاضنات 

عملها وجماالهتا لتوضح للطالب واخلرجيني كيفية العمل 
 هبا

80 36.4 83 37.7 42 19.1 12 5.5 3 1.4 

يفضل أن تكون للجامعة جملة دورية شهرية لنشر أهم 
أخذت أكرب متويل وحاذت على جوائز  اليتاملشروعات 

 الدولة التشجعية 
 

59 26.8 78 35.5 52 23.6 27 12.3 4 1.8 

ضرورة عمل منتديات حلاضنات العمل الريادى لتسمح 
اخلربات بني املتخصصني من أصحاب  األفكاربتبادل 

 املشروعات وبني اخلرباء ىف هذا اجملال
57 25.9 75 34.1 58 26.4 22 10.0 8 3.6 

 



عليه مساندة أنشطة  ( من بني ما حرصت0211لذا حرصت جامعة امللك سعود )
 الذيريادة األعمال، وذلك من خالل تأسيس كرسي لتنمية املوارد البشرية وريادة األعمال، 

الشراكة اجملتمعية بني جامعة  إلسرتاتيجيةيُعد أمنوذجا  طموحا  ملبادرة مهنية علمية تطبيقا  
ى األفراد واملنشآت امللك سعود واجملتمع، سعيا لتكثيف اجلهود العلمية واملهنية على مستو 

يف تبوؤ اململكة مكانة متميزة إقليميا  ودوليا  يف جمال  ملؤسسات وحتفيزها، للمسامهةوا
املساعدة على و ممارسات ريادة األعمال، لضمان جودة االستثمار يف املوارد البشرية وجدواه 

واالبتكار،  للتنمية الوطنية يف جماالت تنمية اإلبداع، اإلسرتاتيجيةحتقق أهداف اخلطة 
واالستثمار يف املوارد البشرية  حيث يستهدف الكرسي تطور دور ريادة األعمال، وتوسيع 
نطاق تأثريها باالستثمار األمثل يف املوارد البشرية  وذلك من خالل التوجه إىل بناء االقتصاد 

مبادرات الوطين القائم على املعرفة والتنمية املستدامة، والذي يتطلب تشجيع ظهور وتبين 
 ريادية، ذات تأثري ملموس حمليا  وإقليميا  ودوليا  

بل مت إنشاء "مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة جبامعة  ؛ليس هذا فحسب
يستهدف التحول الفعلي إىل اقتصاد املعرفة بناء على خطة  الذيهـ، 1525اجملمعة" عام 

االبتكار وسيلة للوصول القتصاد املعرفة التنمية الوطنية وقد حتددت رؤيته يف: أن يكون 
وطريقا ميسرا للمبتكرين واملخرتعني لريادة األعمال  ونصت رسالته على: حتويل األفكار 
املتميزة إىل منتجات ذات قيمة اقتصادية وحتويل األفكار إىل منتج مبين على هدف 

كما ،  لية والعامليةات يف األسواق احملاقتصادي أو خدمي وحتقيق الريادة يف وجود املنتج
حرص املركز على نشر ثقافة االبتكار واإلبداع، وتقدمي احللول املبتكرة واملتميزة ملشكالت 

حمليا، ودوليا، يف جمال االبتكار واإلبداع، وذلك  يزهااجملتمع، سعيا لتحقيق ريادة اجلامعة ومت
كما   ،%2قدر بنسبة بنحو ى منسوبيها املواالبتكار لد اإلبداعبتحقيق املعدل العاملي نسبة 

يقدم املركز خدماته ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، وخرجيي اجلامعة، وطلبتها، 
مصادر  إتاحةخدمة  شمل اخلدمات اليت يوفرها املركز:واإلداريني، واجملتمع احمللي  وت

الزمة لتحقيق املعلومات وقواعد البيانات للمبتكرين، ومساعدة املبتكر على توفري احتياجاته ال
ابتكاره على أعلى مستوى، وحفظ حقوق امللكية الفكرية للمبتكرين، وذلك بتسجيل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ824ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

االبتكارات  إنتاجبراءات اخرتاعاهتم وتوثيقها، والتواصل مع الشركات واملؤسسات لدعم 
وتسويقها، ومشاركة االبتكارات يف املعارض والفعاليات احمللية، والوطنية، والدولية  كما يُعىن 
املركز بتقدمي االستشارات العلمية واملهنية للطالب، وهتيئتهم للعمل ىف سوق العمل، وذلك 
من خالل التدريب، والتأهيل، ودعم ريادة األعمال وقد حقق مركز االبتكار جبامعة  اجملمعة 

( ميدالية، وهى: 01) جماالت متنوعة، مشلت: احلصول علىالعديد من اإلجنازات، ىف 
، وأخرى فضية، يف معرض براءات االخرتاع الدويل اخلامس بالكويت عام ميدالية ذهبية

 م  0210
اليت ركزت على أمهية العناية باالبتكار يف التقنيات  0222من رؤية اململكة  وانطالقا  

املتطورة وجمال ريادة األعمال، وتزويد الشباب باملعارف واملهارات، ودعم املواهب 
عم املؤسسات الصغرية  مما يتطلب تنمية املعارف واملهارات، واالبتكارات، مع العناية بد

والتأهيل لشراكات معرفية ناجتة من خمرجات االبتكار والبحث العلمي، للمسامهة يف تنمية 
االقتصاد املعريف للمملكة، وتقليص الفجوة بني خمرجات اجلامعات واالحتياجات املتجددة 

إنشاء مركز اإلبداع وريادة األعمال عام  لسوق العمل  واستجابة هلذه التوجهات مت
جامعة من 17ومت تعميم الفكرة على أكثر من  ،هـ  جبامعة حائل وجدة والرياض1520
لنشر ثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال بني  ما  همت السعودية لتكون بوابة ورافدا جامعا

ال واالبتكار والتطوير وريادة األعمالطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفري بيئة حاضنة لإلبداع 
ودعم جناح  ،يلتعزيز التميز األكادميي والبحث العلمي اجلامع داخل اجلامعة واجملتمع احمللي

وإثراء نوعية احلياة اجلامعية،  ،ىل اجلامعة، وحىت خترجه وما بعدهالطالب فور انضمامه إ
ة ريادة واخلاصة، وتعزيز ثقافواالخنراط يف اجملتمع وتعزيز شراكات القطاعات احلكومية 

سرتاتيجية لتحقيق رؤيته املتمثلة يف: إتاحة ومت وضع خطته اإل ،األعمال للتنمية الوطنية
أعماهلم الريادية  الفرص لطالب وخرجيي اجلامعة لتحويل أفكارهم اإلبداعية، وتطوير

عة وخرجييها املستدامة  كما متثلت رسالته يف تطوير املبادرات املستدامة لطالب اجلام
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وتنفيذها، بالتعاون مع الشركاء احملليني والعامليني اليت تعمل يف كل من القطاعني العام 
 واخلاص، للتطوير الشامل جلميع طالب اجلامعة وخرجييها  

 نتائج الدراسة:
فيما يتعلق بدور مؤسسات حاضنة ريادة األعمال فى التنمية المحلية لمنطقة  -أوال

 :      يليستخالصات وتتمثل فيما اسة إلى عدة نتائج و توصلت  الدرا حائل
بية العظمى ممن يتفقون العينة متثل الغال إمجايلمن  %0082خلصت الدراسة بأن نسبة  -1

ال يتفقون  %580بتكارى على حني أن هم القدرة على العمل الريادى واالأن لديبمتاما 
يدل فمقارنة مبا قبلها وإن دل ذلك متاما على العمل الريادى واإلبتكارى وهى نسبة قليلة 

 قادم جلميع شباب اخلرجيني يدة ىف العمل الريادى وأن مستقبلعلى الرغبة الشد
الغالبية العظمى من أفراد العينة وتصل  إن كما توضح النتائج واملنتسبني للجامعات

لديهم االستعداد للتضحية من أجل هدفهم أو مشروعهم  لتنمية  %5289نسبتهم 
 ال توافق على التضحية مطلقا  %185نسبة قليلة جدا و  م وجمتمعهم مهما كان،نفسهأ

ألشعر بقيمة النجاح  بالتحدييتميز  الذيوفيما يتعلق مبتغري تفضيل العمل الصعب  -2
 العينة يتفقون عليها ، ونسبة ال إمجايلمن  %2782فإن نسبة عالية من العينة تصل إىل 

ىف  هويسعى لتحقيق همشروعا منذ صغر  لديهأن ب   % ال يتفقون متاما9تكاد تذكر 
ال  %185نسبة و  تفق معهمت %2082املستقبل توجد  منهم نسبة عالية جدا تصل 

، وفيما يتعلق بالتشجيع والتحفيز من اجلامعة لتبىن مشروعات تتفق معهم ىف ذلك
يعا ال جتد تشج اليت األقلالنسبة و  عالية تتفق معهم %2081ومساعدهتا فهناك نسبة 

وىف حالة عدم جدية املشروع  ،العينة وهذه نسبة ال تذكر إمجايلمن  %280تصل إىل 
  اآلخرينمع  هكرار ت أو

للمشروعات  األولمبثابة املستشار  األعمالوفيما يتعلق مبتغري مؤسسات حاضنة  -3
ال تتفق معهم على  %280نسبة و  هعالية تتفق مع %2081فهناك نسبة  ،الصغرية

دم مساعدات بدراسات اجلدوى للمبادرين اجلدد فهناك نسبة تق  كمااإلطالق
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ال تتفق ىف مبدأ املساعدة ويرجع ذلك ألهنم مل  %280نسبة و تتفق معها  5280%
  األساسحيصلوا على موافقة اجلامعة على مشروعاهتم ىف 

من توصيل صاحب املشروع  األعمالوفيما يتعلق مبتغري متكني مؤسسات حاضنة  -4
عالية يتفقون على  وهى نسبة %2185ن الفكرة واملستثمر فهناك نسبة والفكرة مبحتض

ال تتفق ىف أن احلاضنة تلعب دور الوسيط بني صاحب املشروع  %02 ونسبةذلك 
العملية لتنمية اجملتمع  هدون اإلقناع باملشروع وأمهيت والفكرة مبحتضن الفكرة واملستثمر

 احمللى مبنطقة حائل 
شر لن األعمالالفكرة ورجال  منتجيهمزة الوصل بين  هي األعمالحاضنة  -ثانياً 

 بتكار واإلبداع.ثقافة العمل الحر بالتحفيز لال
لتحديد مدى أمهية املشروع  األولوفيما يتعلق مبتغري املؤسسات احلاضنة لدور املستشار  -5

 ال تتفق مع ذلك  %581نسبةو  هتتفق متاما مع %2589فهناك نسبة  ،همن عدم
قليل خماطر الدخول لسوق العمل احلر دون خربة فهناك نسبة عالية تتفق لت ويرجع ذلك

وهذا  الرأيال تتفق مع هذا  %782نسبة و  لى مساعدة احلاضنة هلمع %2089بنسبة 
الدعم  هاميتقد ناجحة ومبتكرة  بدليلالغري أن احلاضنة ال تتوسط للمشروعات يؤكد 

 الرأيتتفق مع هذا  %2782ة للعمل الريادى بضمانات وشروط ميسرة وتوجد نسب
 بل ؛يتفقون وهى نسبة قليلة مقارنة بنسبة املوافقة ليس هذا فحسب ال %082نسبة و 

تقوم بتنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب أصحاب املشروعات الصغرية وثقل مواهبهم 
تتفق مع  ال %280 ةنسبو  قون على دورها املتميزيواف %2980توجد نسبة كبرية تصل 

( الفرص 2012) Danish & Smithما أكدت علية دراسة ذلك  وهذا 
والتحديات لرائدات األعمال يف السعودية  وقد اعتمدت الدراسة علي البيانات 

( لتحليل البيانات اليت مت مجعها عن طريق M5) 0املرجعية، وإطار بورش وآخرون م
اعات جتارية  قطرائدة أعمال سعودية يف مدينة جدة، ممن يعملن يف 22استطالع آراء 

واشتملت عينة الدراسة على رائدات األعمال الالئي يعملن مسبقا يف احلقل، أو  ،خمتلفة
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جتارية خمصصة بعيدا  عن  مل جتاري، والالئي يعملن يف مبان  الالئي بصدد إنشاء ع
وركزت الدراسة على التحديات واملعوقات اليت تواجههن، والفرص والدعم املتاح  ،منازهلن

 لصت إىل النتائج التالية: تنشئ وتدير رائدات األعمال السعوديات اآلن أعماال  هلّن  وخ
جتارية صغرية ومتوسط احلجم، مقارنة باي وقت مضى، وهذا املنحى متزايد  على الرغم 

ن هذا املنحى لكن من اجملتمع ومن املؤسسات، من الصعوبات والتحديات اليت تواجهه
جمموعة من احللول اليت ميكن أن تعني على إزالة يف تزايد مستمر  وقدمت الدراسة 

احلواجز واملعوقات يف املؤسسات املختلفة  ويشمل ذلك  توفري املوارد، والتدريب 
والتوجيه، وتقليل اإلجراءات اإلدارية اليت تستلزم وجود حمرم عند تأسيس مشروعات 

 اإلناث أو متويلها 
دور الوسيط بني صاحبات الفكرة وفيما يتعلق مبتغري قيام مؤسسات احلاضنات ب -6

يوافقن  %5280عالية تصل إىل  واملشروع واملستثمر لصاحل خرجيات اجلامعة توجد نسبة
ال يوافقن على  %581نسبة و  اضنة تقوم بدور الوسيطأن اجلامعة  ممثلة ىف احلب

ذلك ملساعدة أصحاب املشروعات بتقدميها بشكل مدروس ومقنن ومؤهال للنجاح 
ال تتفق  %280ونسبة قليلة تصل إىل %2981عالية تتفق مع ذلك بنسبة  فهناك نسبة

ليس هذا فحسب بل تسعى جاهدة لعمل دراسات جدوى للمشروعات الصغرية بأقل 
النسبة املنخفضة ال تتفق بنسبة و  %2089عالية تصل إىل  تكلفة ممكنة تتفق معه نسبة

280%  
على تعزيز أكرب عدد ممكن من  لاألعماعمل مؤسسات حاضنات  وفيما يتعلق مبتغري -7

تتفق نسبة كبرية منهن تصل  األعمالاملشروعات الصغرية لدى املستثمرين ورجال 
وهى غري  % 0089 النسبة املتوسطة تصل نسبتها إىلو  الرأيعلى هذا  %2581إىل

نسبة و ، األعمالمتأكدة من تعزيز احلاضنة ألكرب عدد ممكن للمشروعات لدى رجال 
  وذلك لتبىن أكرب عدد الرأيمن أفراد العينة ال تتفقن متاما مع هذا %581قليلة جدا 

من قبل املستثمرين لصاحل طالب وطالبات اجلامعة فهناك  واألحباثمن براءات االخرتاع 
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على حني أن هناك نسبة منهن  %2787بني نسبة عالية من أفراد العينة تصل إىل  أتفاق
، على حني أن أقل السعيأكدة من هذا وهى غري مت %02تتوسط ذلك وصلت إىل 

من أفراد العينة  هذا فضال على  %280وتصل إىل  الرأينسبة ال تتفق متاما مع هذا 
القصوى من اخلرباء واملتخصصني لصاحل  لالستفادة األعمالتركيز مؤسسات حاضنة 

متاما  قنأصحاب املشروعات الصغرية وإلفادهتم، فالغالبية العظمى من أفراد العينة يواف
وتشجيعا من حاضنة   الرأيال تتفق متاما مع هذا  %580أقل نسبة و  %2581بنسبة 

تقوم بعرض النماذج الناجحة من املبادرين لتشجع جيل الشباب  فهيللرواد  األعمال
على العمل الريادى حيث تؤكد غالبية أفراد العينة بأهنم يتفقون متاما مع هذا االهتمام 

وتصل نسبتها  الرأيال تتفق مع هذا  اليت األقلالنسبة و العينة  إمجايلمن  %2080بنسبة 
   %280إىل 

 اإلحصائياتللشباب بأحدث  األعمالتزويد مؤسسات حاضنات  وفيما يتعلق مبتغري -1
يوافقن  للمشروعات الصغرية واجلديدة لفتح الطريق أمامهن للعمل فغالبية أفراد العينة

  كما أهنا تعمل عروضا %180بنسبة  الرأيهذا أقل نسبة ال تتفق مع و  %2080بنسبة 
نة تقدميية تشويقية خلطوات كفاح املبادرين كطرق تشجعيية للجدد فغالبية أفراد العي

من أفراد  %087إىل  نل نسبتهتص الرأيمن ال يتفقن مع هذا و  %2789 يوافقن بنسبة
ع الشباب ىف االنضمام تقوم بتنظيم للمؤمترات والندوات احمللية والدولية لتشجيو  العينة 

من ال و  %2980ا مع هذا بنسبة ن غالبية أفراد العينة يتفقون متامإحيث  لالستفادةهلا 
  الرأيوهم ال يتفقن متاما مع هذا  %089تصل نسبتهن إىل  الرأييتفقن مع هذا 

ترصد اجلوائز التشجعية للمبادرات ىف املشروعات  األعمالباإلضافة أن حاضنات 
ا مع هذا ن غالبية أفراد العينة يتفقن متامإهن على االستمرار واملثابرة حيث الصغرية حلث

وهذه نسبة  %280تصل نسبتهن إىل  الرأيمن ال يتفقن مع هذا و  %5185بنسبة 
 قليلة جدا قياسا مبا تسبقها 
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قة بسوق فيما يتعلق بالمساهمة فى تدريب الطالب لمواجهة التغيرات المتعل -ثالثا
 مة بين مؤهالتهن والوظائف المعروضة.ءالعمل للموا

 الستثمارواجلامعة  األساتذةوفيما يتعلق مبتغري التشجيع الدائم للطالبات من قبل  -9
من و  %2082ا مع هذا بنسبة قدراهتن اجلديدة واملبدعة فإن غالبية أفراد العينة يتفقن متام

ا قياسا مبا وهذه نسبة قليلة جد %581إىل  نتصل نسبته الرأيال يتفقن مع هذا 
احمللى  نوجملتمعه نلقدراهت األنسبللمشروعات  الختيارهن ناصة مبساعداهتخبو  تسبقها 

  %2080مع هذا بنسبة  ويتضح  ذلك  من أن غالبية أفراد العينة يتفقن متاما نولبيئته
وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة مبا  %280تصل نسبتهم إىل  الرأيمن ال يتفقون مع هذا و 

ضال عن تشجيعهم على البدء باملشروعات الصغرية غري املكلفة كخطوة تدريبية تسبقها ف
ا مع هذا أن غالبية أفراد العينة يتفقون متامبتكلفة  واألكثرحجما  األكربللمشروعات 

وهذه نسبة  %082تصل نسبتهم إىل  الرأيمن ال يتفقون مع هذا و  %2580بنسبة 
عم سياسة اململكة جماالت ريادة األعمال وامللكية لذا تد –قليلة جدا مقارنة مبا تسبقها  

الفكرية من خالل قيام ريادة األعمال بدول اخلليج على أساس دراسات علمية حتقق 
 اإلجراءاتالتكامل وتليب احتياجات اجملتمع اخلليجي، بتنسيق السياسات وتطوير 

ين مع ضرورة وضع واألنظمة اليت تكفل حقوق املبتكرين ىف جماالت البحث العلمي والتق
آليات لتطوير برامج تسهل تبادل املعلومات بني مؤسسات البحث العملي، ووضع 

 ،صصني والباحثني ورجال األعمالقاعدة معلوماتية موحدة توفر املعلومات للمتخ
لعلمي والتقين والتنسيق بني مؤسسات البحث العلمي بتبين برامج متخصصة للبحث ا

؛ ميكن ملراكز اإلبداع واالبتكار وريادة ألعمال اجلامعية ومن مث ،بني الدول األعضاء
تدارس هذه اجملاالت ضمن فعاليات تشاركية، لتفعيل جتارب التعاون املشرتك بني 
جامعات دول اجمللس يف سياق تكاملي، لتعم الفوائد املشرتكة، وتعظم عوائد التجارب 

الل ختطيط وتنفيذ نطاق عمل الرائدة يف جماالت العمل اخلليجي التعاوين  وذلك من خ
 مقرتح يستهدف حتقيق ذلك 
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عمل دراسة اجلدوى  مسؤولية األعمالحتمل مؤسسات حاضنات  وفيما يتعلق مبتغري -12
مث بعد ذلك يتم عرضها بعد ذلك على املستثمر فإن غالبية أفراد العينة يتفقن متاما مع 

إىل  نل نسبتهتص الرأيعلى حني أن من ال يتفقن مع هذا  %2080هذا بنسبة 
أصحاب املشروعات  وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة مبا تسبقها  حيث تساعد 080%

الرائدة مبناقشتهم لالقتناع هبا مث عرضها على املسؤلني لتقرير مدى  واألفكاراجلديدة 
 %2581فإن غالبية أفراد العينة يتفقن متاما مع هذا بنسبة  باملتابعة والتشجيع أحقيتها

وهذه نسبة قليلة  %280إىل  نتصل نسبته الرأيمن ال يتفقن مع هذا  على حني أن
جدا مقارنة مبا تسبقها وغري مؤثرة بالنتيجة العامة  لتشجيعيهم بشكل دائم على إنتاج 

ن غالبية أفراد العينة يتفقن إمعدالت البطالة حيث  ارتفاعاملشروعات الصغرية للحد من 
 %580تصل نسبتهم إىل  الرأييتفقن مع هذا من ال و  % 2085مع هذا بنسبة  متاما

 وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة مبا تسبقها وغري مؤثرة  
على فتح  األوليةبتقاريها  األعمالوفيما يتعلق مبتغري مساعدة مؤسسات حاضنات  -11

ما مع هذا فإن غالبية أفراد العينة يتفقن متا ،األعمالأبواب القروض من البنوك ورجال 
وهذه نسبة قليلة  %087إىل  نتصل نسبته الرأيمن ال يتفقن مع هذا و  %2082بنسبة

املشروعات الصغرية ورعايتها حىت تقف  باحتضانجدا مقارنة مبا تسبقها  كما تقوم 
ا مع هذا بنسبة ن غالبية أفراد العينة يتفقن متامإعلى قدميها وظهورها للعلن حيث 

وهذه نسبة قليلة جدا  %087إىل تصل نسبتهم  الرأيمن ال يتفقن مع هذا و  2089%
مقارنة مبا تسبقها فضال عن اجلامعة ممثلة ىف احلاضنة لتبىن أكرب عدد ممكن من 

ن غالبية أفراد العينة إن عمل خرجييها ىف سوق العمل حيث املشروعات الصغرية لضما
تصل نسبتهم إىل  الرأيمن ال يتفقن مع هذا و  %2080ما مع هذا بنسبةيتفقن متا

 هذه نسبة قليلة جدا وغري مؤثرة  و  180%
كمحاولة منها لتقليل   األعمالوفيما يتعلق مبتغري تبىن اجلامعة ملؤسسات حاضنة ريادة  -10

 %2280 نسبة البطالة داخل اجملتمع فإن غالبية أفراد العينة يتفقن متاما مع هذا بنسبة
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سبة قليلة وهذه ن %082هم إىل تصل نسبت الرأيعلى حني أن من ال يتفقون مع هذا 
املتخصصني واخلرباء  األساتذةجمموعة من  باختيارتقوم  فهيوتأكيدا هلذا التبىن   جدا

ن غالبية أفراد العينة يتفقن متاما مع إدارى للحاضنة حيث لعمل اهليكل اإل واملستشارين
وهذه  %280تصل نسبتهم إىل  الرأيمن ال يتفقون مع هذا و  %2980 هذا بنسبة

بل تقوم بعمل ندوات وورش عمل تفيد الطالب  ؛يس هذا فحسبنسبة قليلة جدا ل
ن إحيث  وإمكانيتهمتناسب قدراهتم  اليتاملشروعات  الختيارمبعرفة وتقدير إمكانيتهم 

على حني أن من ال يتفقن مع  %2080غالبية أفراد العينة يتفقن متاما مع هذا بنسبة 
دراسة  تناولتها ما يف هذا السياق وهذ %180تصل نسبتهم إىل  الرأيهذا 

Bokhari, Alothmany & Magbool (2012 ريادة األعمال والبطالة  )
يف اململكة العربية السعودية، وقدمت للمؤمتر االقتصادي السعودي: الفرص والتحديات  

حول أمهية ريادة األعمال يف التنمية االقتصادية  ا  عاملي ا  وأوضحت الدراسة أن هناك اتفاق
حيث تنبهت كافة احلكومات ألمهية الريادة كقوة اقتصادية، فعمدت إىل واالجتماعية، 

تنفيذ السياسات الداعمة واملعززة لذلك  ومن هذا املنطلق، كان موضوع العالقة التبادلية 
بني ريادة األعمال والبطالة حمال  للجدل وتساؤل الباحثني لفرتة من الزمن، نتج عنها 

هذه العالقة  وتظهر أدبيات البحث أمهية دور  دراسات مستفيضة الستقصاء طبيعة
يف زيادة الفرص الوظيفية وتقليص البطالة  حيث تؤدي املعدالت املرتفعة  األعمالريادة 

للبطالة إىل حتريك وحتفيز الدوافع الريادية، حمققة انطالق ملشاريع ريادية جديدة، كما 
العمل احلر يف منشآت األعمال تعجل هذه املعدالت املرتفعة للريادة من رفع مستويات 

اجلديدة، فتنخفض البطالة  وبالنظر إىل معدل البطالة بني الشباب السعوديني يف اململكة 
، يتضح أمهية تطويع روح الريادة كمحرك للتوظيف الذايت  وقد %22اليت تصل إىل 

نية ركزت الدراسة على البطالة باعتبارها مشكلة تتطلب احلل، والتوصل إىل مدى إمكا
حلها من خالل ريادة األعمال  ومت استخدام منوذج احندار الختبار فرضيات البحث، 

م، وأظهرت 0212-0220دولة خمتارة خالل الفرتة من  21وذلك بتحليل  بيانات 
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النتائج أن العالقة بني الريادة والبطالة عالقة شائكة وغري واضحة، وذلك على الرغم من 
ت الدراسة  واختتمت الدراسة بتحديد بعض اجملاالت اليت تطابق بعض النتائج مع توقعا

أمهية احلاجة إىل العناية بالبيئة اإلبداعية بميكن الشروع بالبحث فيها الحقا، مع تأكيدها 
 الداعمة  لثقافة ريادة األعمال 

الفنية  لالستشاراتكرتونية تابعة للجامعة يوفيما يتعلق مبتغري ضرورة إنشاء مواقع إل -12
وتساؤالهتن فإن غالبية أفراد العينة  استفساراهتنة ملساعدة املبادرات ولإلجابة على والعملي

نسبتهم إىل تصل  الرأيمن ال يتفقن مع هذا و  %2080 يتفقن متاما مع هذا بنسبة
لذلك تسعى اجلامعة إميانا منها بدورها خلدمة اجملتمع احمللى لعمل  واستكماال  29%

وطرق عملها وجماالت االستثمار فيها لتوضح للطالب  الاألعمقاعدة بيانات حلاضنات 
ن غالبية أفراد العينة يتفقون متاما مع هذا بنسبة إفية العمل هبا حيث واخلرجيني كي

وهذه  %185تصل نسبتهم إىل  الرأيعلى حني أن من ال يتفقون مع هذا  2787%
فتها عاملة دائمة يف  نسبة قليلة كما تسعى املرأة للمسامهة يف العملية اإلنتاجية بص

( من جممل فرص العمل الدائمة اليت % 0782املشروعات الصغرية  مبا يعادل نسبته )
، لث بالنسبة للمشاركة بني اجلنسنيما يقارب الث :وفرهتا املشاريع الصغرية يف العينة، أي

ة ىف ظل الظروف السياسية اصوخبا نسبة متفائلة ومبشرة بالزيادة على الرغم من أهن
( من %52) ، حيث وصلت مسامهتها كعاملة مؤقتة أعلى بكثري مبا يعادلاجلديدة

، وهذا مؤشر غري طموح أن ة يف املشاريع الصغرية يف العينةإمجايل فرص العمل املؤقت
ر من مسامهتها احلقيقية تكون مسامهة املرأة يف العملية اإلنتاجية مسامهة عرضية أكث

باه له للتغيري باجتاه متكني املرأة بصورة حقيقية من خالل ، وهذا ما ينبغي االنتوالدائمة
 هذه املشاريع 

مة واملميزة يف جمال تنمية هك الكثري من التجارب الدولية املوأخريا  تبني أن هنا -15
ومتطورة ، ومن الضرورة مبكان  املشروعات الصغرية واملتوسطة متثل جتارب لبلدان متقدمة

فادة منها لتطوير التجربة السعودية يف جمال تنمية طالع عليها وإمكانية االستاال
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 قطاعاتهلتنمية اجملتمع احمللى ىف كافة  املشروعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر
 واإلقليميبكافة ختصصاهتم من أجل تنمية جمتمعهم احمللى  مواطنيهوجلميع  وجماالته
   والدويل

 توصيات الدراسة ومقترحاتها:
وما تبني  أن مؤسسات حاضنات ريادة األعمال تعمل يف ظل  هبق عرضمما س انطالقا

تنموية داعمة لتحقيق األثر التنموي املرتقب من إحداثها، ومتكينها من النمو  إسرتاتيجية
واالنتشار بشكل سليم وناجح مبا يساهم يف أداء دورها بفاعلية أكرب يف مسرية التنمية 

ة البحث أن يلقي الضوء على بعض وعليه فإن غاي ،اءاالقتصادية واالجتماعية، على حد سو 
ى طاولة التوصيات واملقرتحات( اليت وجدهتا الباحثة من الضرورة واألمهية مبكان أن تطرح عل)

يات واملقرتحات على النحو ، حيث أدرجت الدراسة مجلة من التوصالبحث والنقاش واملتابعة
 :التايل

سات حاضنات ريادة األعمال لتنمية املشروعات ضرورة متابعة االهتمام احلكومي مبؤس -1
الصغرية واملتوسطة ومتكينها من تقدمي االمتيازات واخلدمات املساندة لتشجيع إنشاء 

 مشاريع جديدة ومتطورة لتنمية اجملتمع احمللى  
 لتنمية اجملتمع احمللى باملشروعات الصغرية )بالتشريعات اإلسرتاتيجيةضرورة محاية اخلطة  -0

، الشمولية خلدمة مجيع املواطننيات واآلليات واألهداف( املرنة والديناميكية و والسياس
سواء تلك اليت نشأت بدعم ومتويل مباشر من الدولة أو تلك اليت نشأت مبعزل عنها 

  املدينوحتت رعاية مؤسسات اجملتمع 
تشجيع السياسات االقتصادية واالجتماعية للحكومة السعودية على توجيه اجلزء  -2

ستثمارات يسر من خمصصات برامج الرعاية واحلماية االجتماعية باجتاه دعم االاأل
إلجياد فرص عمل دائمة لشباب اخلرجيني واملنتسبني للجامعة  ،الصغرية ومتناهية الصغر

ومساعدهتم يف إقامة مشروعاهتم اخلاصة لتحسني دخلهم وبالتايل حتسني مستوى 
 ة أنفسهم وجمتمعهم  لتنمي معيشتهم والتخفيف من حدة الفقر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمية املجتمع املحلىحاضنات ريادة األعمال وت

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ824ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مل على تقدمي ضرورة االنتباه إىل ظاهرة جديدة بدأت تنتشر يف الدول النامية تع -5
تناهية الصغر بشروط غاية يف اإلجحاف وأبعد ما تكون عن التنمية مالقروض الصغرية و 

 والتعسر  حيث تستنزف أموال أصحاب املشروعات الصغرية وتشعرهم بالعجز
 اإلعفاءات الضريبية للمشروعات الصغرية، كاإلعفاء من العمل على تشجيع تقدمي -0

رسوم التأسيس اليت تشجع إنشاء العديد من املشروعات ويساهم يف ختفيض تكلفتها،  
كذلك ختفيف العبء الضرييب يف السنوات األوىل من تأسيس املشروعات الصغرية 

 العتبارها السنوات األصعب يف عمر املشروع  
التخطيط املدروس املسبق للمشاريع، واالستمرار بتقدمي املساعدة من التأكيد على أمهية  -0

قبل اجلهة الراعية إلجناز دراسات اجلدوى االقتصادية لكافة املشاريع، وذلك لتخفيف 
عبء تكاليف إجنازها من جهة، ومن جهة أخرى لتمكني صاحب املشروع من التعرف 

توقعة بناء  على تقديراته عند إعداد على كافة تفاصيل مشروعه بنفسه وتقييم نتائجه امل
 دراسة املشروع 

العمل على إقامة مراكز متخصصة بتقدمي اخلدمات واالستشارات الفنية عن طريق اجلهة  -7
، والوقوف على أسباب التعثر وطبيعة املشاكل اعية  ملساعدة املشاريع املتعثرةالر 

 ن واملساعدة والصعوبات اليت تواجه هذه املشاريع بغية تقدمي يد العو 
تشجيع ثقافة املبادرة والعمل احلر يف اجملتمع لتشمل مجيع الراغبني يف إقامة مشروعاهتم  -0

صبحوا أصحاب مشاريع اخلاصة والذين ميلكون أفكارا  خاصة وإمكانيات تؤهلهم لي
ن ثقافة العمل لدى القطاع احلكومي وتشجيع دور اإلعالم يف  إناجحني  حيث 

 ة محالت التوعية العام
ية، لتنفيذ برامج فكر بناء شراكة علمية حقيقية بني اجلهة الراعية و اجلامعات السعود -9

، وأمهية االستثمار يف القطاع اخلاص لدفع عجلة التنمية ، وذلك عرب التوجه العمل احلر
مباشرة إىل شرحية الشباب املؤهلني لدخول سوق العمل بغية تنمية روح املبادرة والتوعية 

  م بفرص العمل املتاحةاملبكرة هل
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ825ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

للمبادرات الرائدة واملبدعة، إلتاحة  اخلاصة التحفيزية والتسهيالت تقدمي اخلدمات -12
الفرصة أمام املبدعني واملبتكرين بأن يظهروا ويصبحوا رواد أعمال على مستوى حملى 

  وعاملي
يز البنية تشجيع إقامة املشروعات الصغرية يف املناطق الريفية واألكثر احتياجا  ، وجته -11

التحتية املناسبة الستقرار هذه املشاريع واستقرار أصحاهبا، باعتبارها وسيلة لتمكني 
الشباب العاطلني عن العمل من إجياد فرص عمل حقيقية هلم خاصة داخل القريات 

 النائية والبعيدة عن املدن الكربى  
ني يف  وم العام للتمكالرتمجة احلقيقية والصحيحة ملفهوم متكني املرأة ضمن إطار املفه -10

تنمية قدراهتم لتحسني أوضاعهم احلياتية من خالل برامج التنمية الشاملة، من حيث 
وأنشطة واقعية، للقيام بدورهم الفعال يف بناء اجملتمع واحليلولة دون انفراد الصفوة القادرة 

 بالتخطيط التنموي وسلطة اختاذ القرار 
املشاريع الصغرية واملتوسطة واألنظمة اليت حتكم  توفري قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن -12

حبيث ميكن  ،والقائم منها ،خيصها وسري عملها وما يتعلق بذلكإحداثها وتأسيسها وتر 
 إعداد الدراسات الالزمة عن أوضاع هذه املشاريع وسبل معاجلتها  
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ822ـــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مراجع الدراسة:
 الكتب العربية: -أوال  
: القاهرة جمموعة النيل ة املشروعات الصغريةمهارات إدار ، (0222هيكل،  حممد ) -

 العربية  
، القاهرة: دراسات يف التنمية االجتماعية ،(0221وهري، عبد اهلادى وآخرون )اجل -

 املكتب اجلامعي احلديث 
األهلية للنشر  األردناالقتصاد، ، (0221) وليام، ،نوردهاوس سامويلسون، بول، -

 والتوزيع
التنمية االقتصادية دراسات نظرية  ،(0220عبد الوهاب )عجمية، حممد، وآخرون،  -

  105 -101الدار اجلامعية،  ، القاهرةوتطبيقية  
 اإلسكندرية، مركز ةسكندرياإل :تنظيم املشروعات الصغرية ،(0220 ) محدياحلناوي،  -

 للكتاب 
تصادي تنمية املشروعات الصغرية لشباب اخلرجيني ومردودها االق ،(0225بدوي، حممد ) -

 ر، مصاإلسكندريةجامعة واالجتماعي، 
التنمية جتارب وإشكاليات، ترمجة  ،(1992ش، كاترين، هيمري، دانييل )فيدروفيدت -

 ،  دار العامل الثالثالقاهرةزكري، لورين، 
: ة، صندوق األمم املتحدة للسكان، سورياالسكان والتنمي، (1992الضرير، موسى ) -

 منشورات جامعة دمشق
: املنظمة القاهرةإدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب،  ،(0222) حممد لبيب ،عنبة -

 العربية للتنمية اإلدارية 
املشروعات الصغرية، الفرص والتحديات،  ،(0227سب، سيد ومجال،كمال الدين )كا -

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة  ،القاهرة
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جامعة  ة املشروعات الصغرية واملتوسطة،إدار  ،(0220) بيان اخلضر، علي وحرب، -
  91-09، دمشق

 جامعة دمشق، سوريا،اإلدارة املالية للمشروعات الصغرية،  ،(0220) حسون، توفيق -
00-02 

إجناح التمويل األصغر يف منطقة الشرق  ،(0221) رفيقة شوايل،براندمسا، جوديث و  -
لدويل، جمموعة تنمية القطاع اخلاص والقطاع املايل األوسط ومشال إفريقيا ، البنك ا

  179 -170البنك الدويل، جمموعة التنمية البشرية، 
جتربة بنك الفقراء واملشروعات الصغرية واملتوسطة واملناخ  ،(0220) ، إبراهيمغرابية -

 االستثماري، امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كلية االقتصاد،
  102-107العراق،  ،يلبر جامعة األغواط، ا

دعم املؤسسات الصغرية دور احلاضنات التكنولوجية يف  ،(0212) لىمساى، ع -
 15-7( 7أحباث اقتصادية وإدارية، ) ، جامعة املدية، اجلزائر،واملتوسطة"

-واملتوسطة الصغريةالدعم املؤسسي للمشروعات  ،(0211املعهد  العريب للتخطيط ) -
إصدار املعهد  العريب ، واملتوسطة الصغريةوالدعم الفين للمنشات  األعمالت حاضنا

  للتخطيط
يف تعزيز ريادة  األعمالدور حاضنات  ،(0210) حمسن، سعدونيثار و إعبد اهلادي،  -

 90-05(، 22جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، )-املنظمات
 األعمالمنادج عربية ناجحة حلاضنات  ،(0222) وآخرون، عاطف الشرباوي إبراهيم -

الندوة ، األعمال، مطبوعة اجلمعية املصرية حلاضنات وعات التكنولوجيةالتبني للمشر 
 20-00يناير 09-07ة، القاهرة حلاضنات الصناع األوىلالعربية 

ورقة -السعودية العربية باململكةج مقرتح حلاضنه تقنيه ذ ( منو 0220) شليب، نبيل حممد -
ندوة "واقع ومشكالت املنشآت الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها  إىل ةمقدمعمل 

  109-107الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ، "وتنميتها
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يف اململكة  واملتوسطة الصغريةسرتاتيجية دعم الصناعات إ( 0212رشيد، ثائر حممود ) -
 واإلداريةللعلوم االقتصادية  ارنبجملة جامعة األالعراق:  إىل ةشار مع اإل السعودية العربية

(0)12-00 
 :منشورةغير الث، والمحاضرات، والمقاالت الدراسات واألبحا -ثانياً 

عوامل متكني املرأة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي، حبث  ،(0227هديوة، سليم ) - 
 غري منشور، جامعة دمشق 

توسطة يف عملية التنمية، دراسة تفعيل دور الصناعات الصغرية وامل، (0220زيدان، رامي) -
 حالة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف سورية، حبث غري منشور، جامعة دمشق 

تأثري االحتاد اجلمركي العريب على الصناعات  ،(0220) ، حسني عبد املطلباألسرج -
 ، وزارة التجارة والصناعة املصرية القاهرةالصغرية واملتوسطة يف الدول العربية،  

: األردن، أمهيتها ومعوقاهتا املشروعات الصغرية واملتوسطة ،(0220) احملروق، ماهر حسن -
 مركز املنشآت الصغرية واملتوسطة 

حماضرة معهد  ،م اقتصاد السوق االجتماعي، دمشقمفهو  ،(0220) ريكارت، روبرت -
 هيبا إلدارة األعمال 

توسطة كممتلكني وكمستخدمني املشروعات الصغرية وامل ،(0220) غـنيم، أمحد فاروق -
 حلقوق املؤلف، حبث منشور: واشنطن ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة 

 ، الصندوق االجتماعي للتنميةالقاهرةسوق األفكار: ، (0220) عبد الكرمي، إيهاب -
ل املشروعات الصغرية، دراسة حتليلية ملشكالت متوي ،(0220) الربيعي، فالح خلف -

 املختار   مر: جامعة عليبيا
 التقارير والدوريات، المؤتمرات، والندوات العلمية: -ثالثاً 

(  التقرير الوطين ألهداف التنمية 0222) UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي -
 لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية: هيئة ختطيط الدولة 
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تنمية البشرية للعام (  تقرير ال0229) (UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي) -
0227/0220(  10)20-50 

-1990تقرير الفقر يف سورية )(  0220) (UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) -
 (، سورية0225

(  الدليل العريب حلقوق اإلنسان والتنمية، املنظمة العربية 0220) ، أمني مكيمدين -
 حلقوق اإلنسان

ة إنشاء مصرف سورية للمشروعات الصغرية، (  ورقة عمل، ندو 0222) حسني، مجال -
 هيئة مكافحة البطالة، سورية  

مؤسسة تشجيع االستثمار ومؤسسة اليونيدو،  ( 0220) منتدى االستثمار والتجارة، -
 األردن 

(  مؤمتر املرأة املتميزة، اإلمارات العربية 0220مركز غانتوت للتدريب واالستشارات ) -
 20-00 (05)املتحده 

 22-17( 20)  ةقاهر ال :مؤمتر العمل العريب الدورة  ( 2002) ة العمل العربية،منظم -
(  الصناعات الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون 0220) عبد الرمحن، نورا -

 00-50 (22، )جملة علوم إنسانية، البحريناخلليجي، 
االجتماعي  (  القاهره  الصندوق0225) ورات الصندوق االجتماعي للتنمية،منش -

 للتنمية
، لشؤون االجتماعية والعمل،  سوريا( وزارة ا0220برنامج األمم املتحدة اإلمنائية ) -

  روع متكني املرأة واحلد من الفقرمنشورات مش
 (  املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر، النشرة االقتصادية،0220) ،البنك األهلي املصري -

  10-12( 5، )القاهرة
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