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مقـــــدمــة

 لالهتمـــام المتنامي بريـــادة األعمال فقد ســـعت جمعية ريادة 
ً
يأتـــي هـــذا المؤتمر تجســـيدا

األعمـــال لتنظيـــم المؤتمـــر الدولـــي الرابع لريـــادة األعمال لطـــرح الرؤى والتجـــارب في دعم 

وإنمـــاء ريـــادة األعمـــال وتنمية التفكيـــر الريـــادي واقتصاديـــات المعرفة. وتـــدور محاور هذا 

المؤتمـــر حـــول  البيئـــة الداعمـــة لريـــادة األعمـــال وأدوار الجهـــات المعنية في خلـــق وإنماء 

هـــذه البيئة.

يتضمـــن هـــذا الكتـــاب أوراق العمل المشـــاركة فـــي المؤتمـــر بعـــد اجتيازها لمراجعـــة اللجنة 

لدعمهـــا  العالـــي  التعليـــم  لـــوزارة  الجزيـــل  بالشـــكر  نتقـــدم  المناســـبة  وبهـــذه  العلميـــة، 

ومســـاندتها للمؤتمر وكذلـــك لجامعة الملك ســـعود الحتضانها فعاليات وأنشـــطة المؤتمر 

وللجـــان العاملـــة فـــي المؤتمـــر مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة والمتطوعيـــن الذيـــن 

 أكاديمية البرامـــج التدريبية على مشـــاركتنا تنظيم هذا 
ً
شـــاركوا في التنظيم. ونشـــكر أيضـــا

الحـــدث الريـــادي الهام.

كمـــا نتقـــدم بالشـــكر للباحثيـــن المشـــاركين فـــي هـــذا الكتـــاب، راجيـــن أن تكون هـــذه األوراق 

إضافـــة علميـــة تســـهم فـــي إنمـــاء المعرفـــة بعلـــم وتطبيقـــات ريـــادة األعمال.

رئيس مجلس إدارة الجمعية     

أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري       



النظـــام البيـئي لريــادة األعـــمال

في المملكة العربية السعودية

Entrepreneurship Ecosystem in Saudi Arabia

د. وفاء ناصر المبيريك
عميدة كلية اإلدارة  واألعمال – جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن

أ.نوره جاسر الجاسر
كلية اإلدارة  واألعمال – جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 8

الملخص

هنـــاك العديـــد مـــن العوامل التي تســـاعد فـــي نمو ودعم ريـــادة األعمال في المجتمعـــات التي يمكن أن نطلـــق عليها منظومة 

ريـــادة األعمـــال. تهـــدف هـــذه الورقة إلى إلقاء الضـــوء على النظام البيئـــي لريادة االعمال فـــي المملكة العربية الســـعودية، إذ 

يتكـــون هـــذا النظـــام مـــن عناصر وأفـــراد ومنظمات وجهـــات محيطة برائد األعمـــال تعين أو تعيق توجـــه الفرد نحو ريـــادة األعمال. 

 )Micro-Ecosystem( ويمكـــن تصنيـــف هـــذه العوامـــل المكونة لمنظومـــة ريـــادة األعمال إلى قســـمين: النظـــام البيئـــي الجزئـــي

 
ً
وهـــي العوامـــل المتصلة مباشـــرة بريادة األعمـــال وتدخل أو تتفاعل مـــع مكونات األعمـــال الريادية بحيث يعتبر وجودها أساســـيا

لنمـــو وازدهـــار ريـــادة األعمـــال. والنظـــام البيئـــي الكلـــي )Macro-Ecosystem( وهـــي العوامـــل المحيطـــة بريادة األعمـــال وتؤثر 

 لتوفير البيئـــة الصحية التي يمكن من 
ً
 حاســـما

ً
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بنمو رواد األعمال واألعمـــال الريادية. كما يعتبر توفرها أمرا

خاللهـــا دعـــم التوجـــه العام نحـــو التميز في األعمـــال الريادية. وفي ختـــام الورقة قدمـــت توصيات يمكن لهـــا أن تعين في دعم 

وإنمـــاء ريـــادة األعمال في المملكـــة العربية الســـعودية والدول التي تتشـــابه معها .

مقدمة 

ظهـــر مفهـــوم ريـــادة األعمـــال فـــي الكتابـــات االقتصادية منـــذ كتابات االقتصـــادي االيرلنـــدي ريتشـــارد كانتيلـــون  )1680-1734م( , 

وعبـــر عنـــه بنوع من الشـــخصية على اســـتعداد لتأســـيس مشـــروع جديد أو مؤسســـة, وتقبـــل المســـؤولية الكاملة عـــن النتائج غير 

المؤكـــدة. و يرجـــع تعريـــف رائـــد األعمال إلى العالم االقتصادي شـــومبيتر  )1883-1950 م(. إذ عرف الريادي بأنه هو ذلك الشـــخص 

الـــذي لديـــه اإلرادة و القـــدرة لتحويـــل فكرة جديدة أو اختـــراع جديد إلى ابتكار ناجـــح. وبالتالي فوجود قوى الريادة في األســـواق 

و الصناعـــات المختلفـــة, تنشـــئ منتجـــات و نمـــاذج  عمل جديـــدة . وبالتالي فـــإن الرياديين يســـاعدون ويقودون التطـــور الصناعي, 

والنمـــو االقتصـــادي على المدى الطويـــل  )الشـــميمري, المبيريك 2014م(

ومـــن هنـــا تظهـــر أهمية ريـــادة األعمال في إيجـــاد فرص عمل جديـــدة لرائد األعمال نفســـه و ألفـــراد المجتمع اآلخريـــن ، وبالتالي 

تقليـــل نســـبة البطالـــة، إضافـــة الـــى األثر الملحـــوظ في االقتصاد ونماء ســـوق العمـــل. و يرى  الكثيـــر من المختصيـــن ان من اهم 

روافـــد التنميـــه االقتصاديـــه واالجتماعيـــه في الدول بشـــكل عام هو تطوير المنشـــآت الصغيرة و المتوســـطة و تشـــجيع اقامتها 

حيـــث تعتبـــر منطلق اساســـي لمعالجة مشـــكلتي البطالة و الفقـــر و زيادة انتاجية الـــدول و األفراد, مما أدى الـــى زيادة اهتمام 

الـــدول فـــي هذة المنشـــآت و دعمهـــا لتعزيز قدراتها امام منافســـيها المحلييـــن و الدوليين .
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منهج البحث

لقـــد اتبعـــت هـــذه الورقة المنهـــج الوصفي في البحـــث من خالل المراجعـــة النظرية للدراســـات التي تناولت الموضـــوع في البيئة 

الدوليـــة والبيئـــة المحليـــة. وحيث أن هـــذه البحث هو ورقة عمل فقد اقتصر تطوير هذه الدراســـة على الجانـــب النظري للموضوع 

ووضـــع إطـــار نموذجـــي مســـتقى من األدبيـــات الســـابقة يحدد معالـــم النظـــام البيئي )منظومـــة ريـــادة األعمال( فـــي المملكة 

 لتشـــمل الجانب العملـــي التطبيق لها. 
ً
العربيـــة الســـعودية. وذلك ليتم تطويرها مســـتقبال

أهداف البحث

 يهـــدف هـــذا البحـــث إلى التعريـــف بالنظام البيئي المحيـــط بريادة األعمال والـــذي يعمل على دعم ريادة االعمـــال في المجتمع 
ً
بالتركيـــز على البيئة فـــي المملكة العربية الســـعودية. ويتضمن تحديدا

1    التعرف على مفهوم ريادة األعمال وتعريفها.

2    التعرف على مكونات النظام البيئي الجزئي.

3    التعرف على مكونات النظام البيئي الكلي.

4    اسقاط عوامل النظام البيئي على واقع المملكة العربية السعودية.

5    التعرف على أوجه التميز وأوجه القصور في المنظومة البيئية .

أهمية الموضوع و أسباب اختياره

يعـــود اختيـــار هذا الموضـــوع لألهمية التي تتمتع بهـــا ريادة األعمال والدور الـــذي تلعبه في تحقيق التطـــور والنمو االقتصادي 

واالجتماعـــي والذي يمكن اإلشـــارة إليه في التالي: 

1    مســـاهمة ريـــادة األعمـــال في تحقيق التنميـــة االقتصادية من خالل الزياده في الناتـــج القومي اإلجمالي  ونصيب 

الفـــرد مـــن الدخـــل القومي , و أيضا  مســـاهمتها في إحـــداث تغييرات في الهيـــاكل االقتصاديـــه و اإلجتماعية للدول . 

ينتـــج عـــن ذلـــك التغييـــر نمو و زيادة فـــي اإلنتاج و التي تزيـــد من الثروة التي يتم اقتســـامها بين الشـــركاء الرياديون.

2    مميـــزات اجتماعيـــه و اقتصاديـــة متعدده تحققها ريادة األعمال منها تشـــجيع اإلســـتثمار , وجـــذب روؤس األموال, 
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ورفـــع قيمـــة العمله الوطنية إلى جانب معالجة مشـــكلة البطاله والفقر وتحســـين مســـتويات المعيشـــة.

3    أهميـــة معرفـــة العوامـــل المحيطـــة بريـــادة األعمـــال مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي فهم ســـبل دعـــم وإنمـــاء ريادة 

األعمـــال بصورة شـــاملة.

النظام البيئي لريادة األعمال

)Micro-Ecosystem(النظام البيئي الجزئي : 
ً
أوال

ويشمل النظام البيئي الجزئي )المنظومة الجزئية( العوامل األتية:

1    البحث العلمي التطبيقي 

2    االسرة واالصدقاء

3    حاضنات األعمال 

4    رأس المال الجريء

5    الجهات الداعمة والراعية

1- البحث العلمي التطبيقي 

البحـــث العلمـــي التطبيقـــي هو منبـــع األفـــكار اإلبتكارية التـــي تعبر بالـــدول نحو 

التنافســـية العالميـــة والتقـــدم العلمـــي.  كمـــا أن البحـــث التطبيقـــي يعتبـــر مـــن 

المرافـــق االســـتثمارية الهامـــة التي تـــؤدي إلى التحـــوالت التكنولوجيـــة بجميع 

أبعادهـــا الماديـــة والبشـــرية والنظرية والتطبيقية والمدنية والعســـكرية. ويعتبـــر البحث العلمي كأي اســـتثمار اقتصادي يعتمد 

علـــى معاييـــر تقييـــم الجـــدوى والكفـــاءة. فالبحـــث نشـــاط علمـــي تكنولوجـــي مؤسســـي، يقـــوم علـــى توجيـــه مخطـــط لإلنفاق 

االســـتثماري وفـــق معاييـــر الجـــدوى االقتصاديـــة، وذلك لتعزيـــز المعرفة العلميـــة في المجاالت كافـــة، وربطها بوســـائل االختبار 

 لتوليد أجهزة أو مواد أو أســـاليب إنتاج أو منتجات جديدة أو محســـنة 
ً
 أو اختراعـــا

ً
 أو ابتكارا

ً
والتطبيـــق واإلنتـــاج، بمـــا يضمـــن تطويـــرا

أو لرفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة. وغالبـــا مـــا تســـتخدم مؤشـــرات لربط البحـــث والتطوير بـــاألداء االقتصـــادي، ومنها على ســـبيل المثال 

حجـــم اإلنفـــاق االســـتثماري الحقيقـــي ونســـبة هـــذا اإلنفاق إلى مجمـــوع اإلنفاق في منشـــأة أو صناعـــة أو بلد ما، عـــدد العلماء 
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والتقنييـــن مـــن المتخصصيـــن فـــي العلـــوم التطبيقيـــة والهندســـية العامليـــن فـــي البحـــث والتطويـــر والخبـــراء ذوي المؤهـــالت 

العاليـــة فـــي مجاالت تقييـــم المشـــروعات وتقييم كفـــاءة األداء، وقيمة النواتج المباشـــرة لنشـــاطات البحث والتطويـــر كاألجهزة 

الرأســـمالية والمواد المســـتخدمة والمنتجـــات النهائية والكوادر المدربـــة والبحوث العلمية المتخصصة وبـــراءات االختراع وقواعد 

المعلومـــات وغيرها. )عبيـــدات 2008(

وتعتبـــر الجامعـــات محاضـــن تنميـــة وتطوير مخرجات البحـــث العلمي التطبيقي.  وتســـتأثر البلـــدان الغربية بأفضـــل جامعات العالم 

؛ فالجامعـــات المائـــة األولـــى فـــي العالم تســـتأثر بها ســـتة بلدان متقدمـــة. ومن أبـــرز مظاهر التقـــدم في دعم 
ً
وأكثرهـــا تطـــورا

ريـــادة األعمـــال التركيـــز على دعـــم ميزانيات األبحـــاث العلمية، و اســـتقطاب الكفاءات البحثة المتمكنة. ونشـــر البحوث والدراســـات 

العلميـــة التـــي تنفذهـــا مراكـــز البحوث وأعضـــاء هيئة التدريس بمـــا في ذلك مشـــاريع التخرج. وقـــد أنفقت الدول الغربية بســـخاء 

أدى ذلـــك إلـــى أكثـــر مـــن 831 ألف بـــراءة اختراع خالل الفتـــرة مـــن 2003-2010م. كان نصيب الـــدول المتقدمة منهـــا 97%. كما أدى 

إلـــى أن يصـــل عـــدد األوراق العلميـــة في المجـــالت العلمية المفهرســـة لجامعة مثل جامعـــة هارفارد إلى أكثر مـــن 16000 ورقة 

علمية منشـــورة في العـــام الواحد. 

 لريـــادة األعمـــال فإن بعض الـــدول تضع أولويـــات للبحث العلمي الجامعي تتســـق مع الخطـــة الوطنية للعلـــوم والتقنية، 
ً
ودعمـــا

وتقـــوم بتوجيه الدراســـات والبحـــوث المختلفة في الجامعات ومراكز البحـــوث المختلفة مع حاجات القطاعـــات اإلنتاجية. ومن هنا 

تبـــرز أهميـــة إنشـــاء مراكز متقدمـــة للبحث والتطوير على جميع المســـتويات، وجـــذب العلماء وتقديم حوافز ســـخية لهم. إضافة 

، وزيادة اإلنفاق على نشـــاطات البحث والتطوير نســـبة إلى 
ً
 وخارجيا

ً
إلـــى البرامـــج المتقدمة في التدريب والدراســـات العليا داخليا

الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، حيـــث تصل هذه النســـبة في الـــدول المتقدمة إلـــى )4%(، في حين أنهـــا ال تتجـــاوز )0.2%( في الدول 

الناميـــة. ويرتبـــط بذلـــك زيـــادة نســـبة العاملين فـــي البحث والتطويـــر إلى مجموع الســـكان وهـــذا ينعكس على مســـاهمة الدول 

الصناعية المتقدمـــة في االبتكارات التطبيقيـــة واالختراعات.)عبيدات 2008(.

ومـــن جانـــب آخـــر تقـــوم بعض الـــدول بالحرص علـــى تنويع مصـــادر تمويل البحـــث العلمـــي، وتمويله بقـــوى بشـــرية، ودعمه خارج 

 أخـــرى مثل أمريـــكا وبريطانيا 
ً
حـــدود المألـــوف؛ كاســـتحداث الكراســـي البحثية، واألوقـــاف الجامعيـــة للبحث واالبتـــكار. وتقوم دوال

علـــى ســـبيل المثـــال على جذب الشـــركات العالمية لدعم األبحاث والتطويـــر وذلك من خالل: خفض الضرائب على الشـــركات بمقدار 

نفقـــات البحـــث العلمي؛ أو تمويـــل الدولة لنفقـــات البحث العلمي للشـــركات الصناعية.

كمـــا أن التوســـع فـــي الدراســـات العليـــا يعتبر مـــن أهم مكونـــات منظومـــات البحث العلمـــي، وبخاصـــة البحث العلمي األساســـي 

 في الوصـــول إلى مفتاح 
ً
والتطبيقـــي، فهـــي أحـــد المصـــادر األساســـية لتوليد المعرفـــة، ولذلك فـــإن العناية بها ســـيكون ســـببا

النجـــاح لبنـــاء اقتصـــاد يقوم علـــى المعرفة، وكذلـــك بناء منظومـــة إبداع وطنية. فعلى ســـبيل المثال تصل نســـبة عدد الدارســـين 
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لدرجـــة الدبلـــوم والماجســـتير والدكتوراه في االختصاصات العلميـــة والتقنية في الواليات المتحدة إلـــى 14%، وفي بريطانيا إلى 

قرابـــة 13%. )المنتـــدى العالمي لريـــادة األعمال 2010(.

بينـــت إحصـــاءات البنـــك الدولـــي ثبات معـــدالت االنفـــاق علـــى أعمـــال البحـــث والتطويـــر )Research & Development( كنســـبة من 

إجمالـــي الناتـــج المحلي للـــدول المتقدمة خالل الفتـــرة )2009-2011(. كما بينت االحصائية وجود نمو كبير في نســـبة االنفاق على 

البحـــث العلمـــي في المملكـــة العربية الســـعودية خالل نفس الفتـــرة بحيث بلـــغ النمو %200. 

      نسبة االنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي:

يبين الجدول أدناه مقارنة  لنسب االنفاق على البحث والتطوير ألعلى عشرين دولة إضافة الى المملكة العربية السعودية.

الدولية
اإلنفاق على البحث العلمي مقارنة بالناتج المحلي

200920102011

4.494.354.39الكيان الصهيوني

3.943.903.78فنلندا

3.603.393.37السويد

3.163.073.09الدنمارك

2.822.802.84المانيا
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2.912.832.77الواليات المتحدة

2.712.792.75النمسا

1.862.112.51سلوفينيا

1.701.761.84الصين

1.841.801.77بريطانيا

1.771.711.75ايرلندا

1.941.851.74كندا

1.781.691.66النرويج

1.641.591.50البرتغال

1.721.481.43لوكسمبورغ

1.391.391.33اسبانيا

1.261.261.25ايطاليا

1.171.161.20هنغاريا

1.251.161.12روسيا

1.011.071.07ماليزيا

0.080.200.25المملكة العربية السعودية

2-االسرة واالصدقاء

أثبتـــت العديـــد مـــن الدراســـات العلمية تأثيـــر مرحلـــة الطفولة والنشـــأة المبكرة على الشـــخصية، حيـــث تلعب األســـرة دورا جوهريا 

فـــي تنميـــة ســـمات ريادة األعمـــال لدى األطفـــال، و يميل رواد األعمال إلـــى أن يكونوا أبنـــاء ألباء أو أمهات يمتلكون مشـــروعات 
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 مهمـــا في وجـــود الرغبة والمصداقيـــة في مجال ريـــادة األعمال كمســـتقبل مهني.
ً
خاصـــة، كمـــا تلعب األســـرة دورا

فقـــد أشـــارت هـــذه الدراســـات إلى أن من أهم العوامـــل التي تؤثر في نمو ريادة األعمال هي األســـرة. فهي مـــن أوائل العناصر 

الرئيســـية التـــي تشـــجيع األبنـــاء علـــى ممارســـة الســـلوكيات الرياديـــة مما يؤكـــد أهمية دور اإلرشـــاد األســـري في دعـــم وتنمية 

ســـمات ريـــادة األعمـــال. فعلـــى ســـبيل المثـــال يمكن لألســـرة أن تشـــجع أبنائها علـــى بيع بعـــض المنتجات البســـيطة لدخـــول عالم 

العمـــل الحـــر. كمـــا يعتـــاد الطفل في ظل األســـرة التي تمـــارس العمل الخاص علـــى العديد مـــن المصطلحات والعبـــارات المرتبطة 

باالســـتثمار كمســـار مهنـــي. وبالتالي فـــان األطفال في هذه البيئة ينشـــئون ولديهم تطلع ودافعية إلنشـــاء أعمـــال خاصة بهم 

في المســـتقبل. إن توجه االســـر الســـعودية في دعـــم وحث ابنائهم للحصول علـــى التعليم العالي إضافة الـــى الصورة الذهنية 

الســـلبية لـــدى المجتمـــع عن مخاطر المهـــن الحرة  وعدم ثبات الدخل فيها تســـبب فـــي انخفاض عدد المواطنيـــن الملتحقين في 

برامـــج التعليـــم الفني والمهن الحرة والتي تشـــكل نواة للمشـــاريع الخاصـــة والريادية.

)Business Incubators(  3-حاضنات األعمال
يرجـــع تاريـــخ الحاضنات إلى أول مشـــروع تمت إقامته في والية نيويـــورك بالواليات المتحدة  األمريكيـــة، وذلك عام 1959م عندما 

قامـــت عائلـــة Bataiva بتحويـــل مقر شـــركتها التـــي توقفت عن العمل إلـــى مركز لألعمال يتـــم تأجير وحداته لألفـــراد الراغبين في 

إقامـــة مشـــروع مـــع توفيـــر النصائـــح واالستشـــارات لهـــم، والقت هـــذه الفكرة نجاًحـــا كبيـــًرا خاصة وأن هـــذا المبنـــى كان يقع في 

منطقـــة أعمـــال وقريًبـــا من عدد مـــن البنوك ومناطق تســـوق ومطاعم، وتحولت هذه الفكـــرة فيما بعد إلى ما يعـــرف بالحاضنة، 

ومنـــذ عـــام 1959م هنـــاك اآلالف مـــن الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي أقيمت في هـــذا المركـــز، والذي يعمـــل حتى اآلن 

وتحـــت نفس االســـم القديم، وهـــو » Batavia Industrial Center » لكـــن هذه المحاولة إلقامة الحاضنات لم يتم متابعتها بشـــكل 

منظـــم حتـــى بدايـــة أعـــوام الثمانينيـــات وتحديـــًدا في عـــام 1984 حينما قامـــت هيئة المشـــروعات الصغيـــرة )SBA( بوضـــع برنامج 

تنميـــة وإقامـــة عـــدد مـــن الحاضنات، وفي هذا العـــام لم يكن يعمل فـــي الواليات المتحدة ســـوى 20 حاضنة فقـــط والتي ارتفع 

عددهـــا بشـــكل كبيـــر، وخاصة عند قيام الجمعيـــة األمريكية لحاضنات األعمـــال )NBIA( في عام 1985 من خالل بعـــض رجال الصناعة 

األمريكييـــن، وهي مؤسســـة خاصة تهدف إلى تنشـــيط تنظيـــم صناعة الحاضنات )الشـــبراوي 2005(.

تعتبـــر حاضنـــات األعمـــال من أهـــم األدوات لتنمية وتوســـيع مفهوم وممارســـات ريادة األعمـــال. فهذه المؤسســـات تهدف إلى 

توفيـــر احتياجـــات المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي ظـــل تحيـــز بيئـــة األعمال إلـــى المشـــاريع القائمـــة والكبيرة بشـــكل عام. 

ويتمثل الدور الرئيســـي لحاضنات األعمال في تذليل المصاعب أمام مشـــاريع الشـــباب المتوســـطة والصغيرة، عن طريق استضافة 

المشـــروع فـــي مراحلـــه التأسيســـية إلـــى أن يصل المشـــروع إلى مرحلـــة النضج والخروج مـــن مظلـــة الحاضنة. كما تقـــوم حاضنات 
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األعمـــال بتوفيـــر المعلومـــات الالزمـــة إلجـــراء دراســـات الجدوى ودراســـات الســـوق، والتي تعدها خبـــرات متخصصة فـــي المجاالت 

المالية والمحاســـبية والقانونية تحت ســـقف واحد. هذه الخدمات ال تتوفر عادة لهذه المشـــاريع الصغيرة الرتفاع تكلفتها وعدم 

التفـــات أصحـــاب االختصـــاص إلى هذه المشـــاريع لمحدودية العائـــد المادي من خدمتهـــا. ولكن حاضنات األعمـــال تتمكن من توفير 

هذه االستشـــارات الضرورية واألساســـية في حياة كل مشـــروع، كونها تســـتعين بمواردهـــا الداخلية من الخبـــرات المتوفرة لديها، 

والتـــي تنخفـــض تكاليفهـــا مـــع زيـــادة عدد المشـــاريع تحـــت الحاضنـــة. باإلضافة إلـــى ذلك، فـــإن المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 

تســـتفيد مـــن خدمـــات االســـتضافة الفعليـــة لمقـــر عمليات المشـــروع، وتوفيـــر الخدمات اللوجســـتية مـــن اتصاالت وعالقـــات عامة، 

 إلـــى تمكيـــن المشـــاريع المحتضنة من االســـتفادة من القـــوى العاملة لدى الحاضنة. هـــذه الخدمات تخفض مـــن التكاليف 
ً
وصـــوال

الرأســـمالية للمشـــاريع مـــا يحد من مخاطر الفشـــل ويســـاهم في تســـريع عملية نمـــو األعمال.

وقـــد عـــرف )الشـــميمري وســـرور 2013( الحاضنـــة بأنهـــا: »وحـــدة خدميـــة تهدف إلـــى تحويل األفـــكار واالبتـــكارات إلى مشـــروعات 

اقتصاديـــة منتجـــة، وذلـــك مـــن خالل تقديـــم عدد من خدمـــات التأهيـــل والدعم المـــادي والمعنوي واالســـتضافة واإلرشـــاد لرواد 

األعمال«.

 تبـــرز أهميـــة حاضنـــات األعمـــال فـــي كونها تزيد مـــن فرص نجاح واســـتمرار المشـــاريع الناشـــئة ,   إضافة الى قدرتهـــا على توجيه 

وارشـــاد رواد األعمال وذلك باحتضان أفكارهم وتوجيههم إلنشـــاء مشـــاريعهم ومســـاعدتهم على مواجهة التحديات. وبحســـب 

الدراســـات وجد أن 87% من المشـــاريع الناشـــئة الناجحة اســـتفادت من الحاضنات مقابل 44% من المشـــاريع  نجحت دون تلقي دعم 

من حاضنات االعمـــال )ويكيبيديا-حاضنات االعمال(.

أهميـــة حاضنات األعمال

زيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة

توفر بيئة مالئمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها األولى.

تحويل البحوث والدراسات إلى مشاريع ومنتجات.

ربط المشاريع الصغيرة ) التكامل الصناعي (

دعم المهارات واالبداعات لدى أصحاب المشاريع الصغيرة.

*مركز جده للمنشآت الصغيرة والمتوسطه 
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فـــي عـــام 2008 دشـــنت مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة أول حاضنـــة أعمـــال تحـــت مســـمى حاضنـــة بـــادر  لتقنيـــة 

المعلومـــات تالهـــا في 2009 إنشـــاء الشـــبكة الســـعودية لحاضنـــات األعمال كجهة إرشـــادية لتقديـــم أفضل الممارســـات المتبعة 

لحاضنـــات األعمـــال وفي 2010 أطلقت مدينـــة الملك عبدالعزيز حاضنة بـــادر الثانية للتصنيع وحاضنة بـــادر للتقنية المتقدمة وفي 

عـــام 2011 انشـــأت ارامكـــو اول حاضنـــة لألعمـــال النســـائية بالمنطقـــة الشـــرقية وتحتوي علـــى 60 حاضنـــة أعمال. والجـــدول أدناه 

يوضـــح عـــدد مـــن حاضنات األعمـــال فـــي المملكة :

البرنامجالوصف

تأسست عام 2008م , كأحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية , تطورت إلى برنامج 

وطني شامل يقدم و يعزز ويدعم بنشاط االبتكارات التقنية و الحضانة و ريادة مبادرات األعمال 

في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

         برنامج بادر

تأسس عام 2009 م, أقر مجلس جامعة الملك سعود باعتماده كمشروع تسعى الجامعة من 

خالله الى تحقيق مجموعه من األهداف الريادية .
وادي الرياض للتقنية

تأسست عام 2011م كأول جمعية متخصصه في حاضنات األعمال على مستوى المملكة إليجاد 

الحلول لتطوير الفرص الوظيفية ة االستثمارية  المقدمة للسيدات السعوديات .

جمعية حاضنة االعمال 

السعودية  مكين

شركة ذات مسؤولية محدودة هدفها دعم و تطوير و تنويع االقتصاد الوطني و تعزيز االبتكار 

في مجال ريادة األعمال
   واعد) ارامكو (

حاضنه للمشاريع التعليمية الناشئة , تقوم باستقبال المشاريع في مراحلها األولية و توفر لها 

التمويل و الخبرات الالزمة لتحويلها إلى مشاريع قائمه بذاتها .

  Verso حاضنه فيرسو

)شركة المناهج(

المصدر : ) حسن ,2011 ( , ) مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية , 2010 ( ،
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نبذة عن المشروعات الريادية التي تم احتضانها في السعودية:

اسم المشروعوصف المشروع

Automationشركة متخصصه في االت بالزما و تشكل الخدمات انتاج االت , خدمات صيانة و التدريب  

Yattoqعبارة عن صنع خلطة قهوه عربية , و صنع آلة لصناعة القهوة العربية .

معطر جو يعمل بتقنية النانو ,و ذلك لإلستغناء عن المذيبات العضوية المضره الموجوده في 

معطرات الجو الحالية , و أيضا لضمان رائحة العطر أطول وقت ممكن 
عربة العطور

رقمي ألنظمة الحاسببرنامج للشركات و التي تحتاج الى برامج اإلدارة

حركاتشركة انتاج وسائط متعددة في مجال ريادة األعمال و االبتكار

صلنيبوابة الكترونيه كوحدة للسوق العقاري السعودي 

شركة ناشئه تهدف الى صناعة االثاث و معدات التشخيص الطبي لتلبية الطلب من 

المستشفيات و المختبرات و شركات األدوية .
MedEx

المصدر : )الشبكة السعودية لحاضنات االعمال, 2013 م(

)Venture Capital(  )1. رأس المال الجريء )المخاطر
يعتبـــر رأس المـــال جـــريء أحـــد األنشـــطة التمويليـــة الهامة التـــي تدفع بريـــادة األعمال إلـــى مزيد من التوســـع وتنشـــيط الحركة 

االقتصاديـــة، ويســـاهم رأس المـــال الجـــريء بجدية في خلـــق فرص العمل وتوســـيع دور المنشـــآت الصغيرة والناشـــئة. وكما أكد 

 
ً
الباحثـــون فقـــد ازدهرت الثورات الصناعية اإللكترونيـــات، والمعلومات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة وغيرهـــا من الصناعات ازدهارا

 بفضـــل التمويـــل بـــرأس المال المخاطر، حيث أضحت تلك المشـــروعات بعد ســـنوات قليلة مشـــروعات متوســـطة ناجحة قفز 
ً
مذهـــال
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أغلبهـــا بعـــد ذلـــك إلى مصـــاف المشـــروعات الكبـــرى التي تغـــزو منتجاتهـــا وخدماتها أســـواق العالم كافـــة. واألمثلـــة على ذلك 

كثيـــرة، فهـــوت ميـــل، وفيـــس بوك، وأمـــازون دوت كـــوم، وأيفون للتجميل وشـــركة أبل الشـــهيرة، وكذلك شـــركة مايكروســـوفت 

العمالقـــة وغيرهـــا كثير قامـــت على رأس المـــال الجريء. 

وبحســـب تقريـــر لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة االقتصادية OECD فـــإن رأس المال الجريء يســـاهم بمـــا يزيد علـــى 100 مليار دوالر 

ســـنويا لتمويـــل المشـــروعات علـــى مســـتوى العالم. وفـــي الواليات المتحدة ومنذ نشـــأته عـــام 1946م أصبح يتضاعـــف حتى بلغ 

مـــا يزيـــد علـــى 50 في المائة من مجموع التمويل العالمي. وانتشـــر هذا األســـلوب بعـــد ذلك إلى دول أخرى أدركـــت الحاجة إلى 

دعـــم األفـــكار اإلبداعية والمشـــاريع االبتكارية، وفتح المجال للمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة لبناء اقتصـــاد المعرفة. وكان من 

أبـــرز تلـــك الـــدول هونـــج كونـــج وفنلنـــدا وتايوان التـــي تأتي بعـــد أمريكا علـــى التوالي. ففـــي تايوان وحدهـــا هناك أكثـــر من 250 

. كما أشـــارت أحد الدراســـات إلى أن 
ً
شـــركة تمويـــل بـــرأس المـــال الجـــريء بمبالغ تمويليـــة تزيد على خمســـة مليارات دوالر ســـنويا

ماليزيـــا خصصـــت خـــالل خطتهـــا التاســـعة )2006 - 2010(  قرابة 500 مليـــون دوالر أمريكي لتمويـــل رأس المال المخاطـــر )المنتدى 

العالمي لريـــادة األعمال 2010(. 

 الـــدول الناميـــة أن وجـــود المســـتثمر المـــالك أو رأس المـــال الجـــريء علـــى وجـــه التحديـــد هو أحـــد المفاتيح 
ً
وقـــد أدركـــت مؤخـــرا

الهامـــة لتحقيـــق عدة أهـــداف اقتصاديـــة. فمن خاللهما يمكن اســـتغالل الفـــرص الجديدة، وتبني دعـــم االبتـــكارات الحديثة، ونقل 

التقنيـــة العالميـــة، وتوفيـــر فـــرص العمـــل. واعتبـــار الشـــركات الناشـــئة فرصة نســـبية للـــدول الناميـــة لبناء شـــركات يمكـــن أن تكبر 

وتتوســـع في المســـتقبل.

وقـــد قامـــت الجمعيـــة األوربية EVCA بتعريف مشـــروعات رأس المـــال المخاطر على أنها عبارة  عن »مشـــروعات خاصة ذات مخاطر 

مرتفعـــة، تتميـــز باحتمـــال نمـــو قوي لكنهـــا ال تضمن في الحـــال يقينا بالحصـــول على دخل أو التأكـــد من اســـترداد رأس المال في 

 حال بيع 
ً
التاريـــخ المحـــدد )وذلـــك هـــو مصدر المخاطـــر( أمال في الحصـــول على فائض قيمـــة مرتفع في المســـتقبل البعيد نســـبيا

حصة هذه المؤسســـات بعد عدة ســـنوات« )الســـعيد 2008(

ويعتبـــر التمويـــل عن طريق رأس المال الجريء هو عبارة عن أســـلوب أو تقنية لتمويل المشـــاريع االســـتثمارية بواســـطة شـــركات 

تدعـــى بشـــركات رأس المـــال المخاطـــر، وهـــذه التقنية ال تقوم على تقديم النقد فحســـب كمـــا هو الحال فـــي التمويل المصرفي 

بل تقوم على أســـاس المشـــاركة؛ حيث يقوم المشـــارك بتمويل المشـــروع من دون ضمان العائد وال مبلغه, وبذلك فهو يخاطر 

بأموالـــه، ولهذا نرى بأنها تســـاعد أكثر المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة الجديدة أو التوســـعية التي تواجـــه صعوبات في هذا 

 لعدم توفـــر الضمانات. يضاف إلى ذلك كله أن دور شـــركات رأس 
ً
المجـــال، حيـــث أن النظـــام المصرفي يرفض منحهـــا القروض نظرا

المـــال الجـــريء )المخاطـــر( ال يقتصر على تمويل مرحلة اإلنشـــاء فحســـب بـــل يمتد أيضا إلى مرحلـــة التجديد, وكذا تمويل التوســـع 
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 الخســـارة في حالة فشـــل المشـــروع الممـــول. ومن أجل 
ً
 أو جزئيا

ً
والنمـــو. وفـــي هـــذه الطريقـــة يتحمل المخاطر )المســـتثمر( كليا

التخفيـــف مـــن حـــدة المخاطر فإن المخاطر ال يكتفي بتقديم النقد فحســـب بل يســـاهم في إدارة المؤسســـة بمـــا يحقق تطورها 

ونجاحها.

ازداد بالمملكـــة االعتـــراف بأهميـــة رأس المـــال الجـــريء فقـــد أقـــرت خطة التنمية التاســـعة بندرة شـــركات االســـتثمار بـــرأس المال 

الجـــريء )وزارة اإلقتصـــاد والتخطيـــط ,2014م( . وبحســـب بحـــث » رأس المـــال المخاطر: نموذج واعـــد لتمويل المشـــروعات الريادية 

 مـــن العوائق والتحديـــات التي تواجـــه نمو اســـتثمارات رأس المـــال الجريء:
ً
فـــي المملكـــة«  لخـــص الباحـــث عددا

1     ندرة شركات رأس المال المخاطر التابعة للقطاع الخاص.

2    عدم توافر البيانات الالزمة.

3    غياب التعليم القائم على االبتكاري.

4    قصور مخصصات البحث العلمي.

5     تواضع الدعم الحكومي لمخصصات  صناديق رأس المال المخاطر 

2-الجهات الداعمة والراعية
 ألن ثقافـــة ريـــادة األعمال ال تأتي من فـــراغ ولكن تنبع من المجتمع الذي تنشـــا فيه فان المؤسســـات العامة والخاصة تلعب 

ً
نظـــرا

 فـــي تنميـــة ثقافة ريـــادة األعمال على ســـبيل المثال: البرامـــج الحكومية تمـــد رواد األعمال بالدعـــم المادي، 
ً
 مهمـــا

ً
 دورا

ً
جميعـــا

والتدريـــب، وتدعـــم األنشـــطة الرياديـــة التـــي يقومـــون بهـــا، أيضـــا يمكن تطويـــر برامج رعايـــة مهنية تســـاهم في تطوير ســـمات 

ريـــادة األعمـــال مثـــل اإلبتـــكار واإلبـــداع. إن صـــور الدعـــم التي يمكـــن أن تبذلها مؤسســـات القطـــاع العـــام والخاص يمكـــن أن تأخذ 

شـــكل الدعـــم المـــادي والدعـــم المعنوي. وقـــد تم تصنيف هـــذا الدعـــم بالدعم التأهيلـــي والتدريبـــي والدعم المالـــي والدعم 

التنظيمـــي والدعـــم اإلرشـــادي وال يقـــل كل نـــوع أهميـــة عـــن النوع األخـــر. إذ أن لكل مرحلـــة من المراحل التي تنشـــأ بها المنشـــآة 

حاجـــة ماســـة ومختلفة من أنـــواع الدعم. 

 و يعـــد  الضعـــف المالـــي مـــن اكثـــر المشـــاكل التـــي يواجههـــا الرياديـــون فـــي بنـــاء المنشـــآت الرياديـــه الصغيـــرة او المتوســـطه 

نتيجـــه لمحدوديـــة حجـــم انتاجها ,ارتفـــاع تكلفة اإلنتـــاج, ارتفاع قيمة التكاليـــف اإلدارية المتمثلـــة في تنفيذ اإلنظمـــة و التعليمات 

الحكوميـــة و الحصـــول علـــى التراخيـــص و التصاريـــح و غيرهـــا مـــن وزارة الصحه و الشـــؤون البلديـــة و غيرها .

صعوبـــة الحصـــول علـــى تمويـــل مالـــي , و تحمـــل التكلفـــه و الفوائـــد المرتفعـــه فـــي حالـــة الحصـــول عليـــه , حيـــث مـــن الصعـــب 

الحصـــول علـــى تمويـــل للمشـــروعات الصغيـــرة و المتوســـطه ,فيلجأ رائد األعمـــال لالعتماد علـــى ثروته الشـــخصيه او اإلقتراض من 
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المؤسسســـات الماليـــه قرضا شـــخصيا . فكلمـــا قلت الموارد الماليـــه و مصادر التمويل كلما قلت القدره على اســـتمرار  المشـــروع 

و إمكانيـــه الوفـــاء بالديـــون و اإللتزامـــات الماديـــه مما يـــؤدي إلى إحتماليه فشـــل المشـــروع .

مظاهر ضعف التمويل و صعوبة الحصول عليه )الشميمري , المبيريك )2014م( :

الضآلـــه النســـبيه لحجـــم القروض المقدمه للمشـــروعات الصغيرة و المتوســـطه ســـواء من بنوك التنميـــه الصناعيه او 

البنـــوك التجاريـــة و تركزها في القـــروض قصيرة األجل 

مغـــاالة البنـــوك التجاريـــة و بنـــوك التنميـــة الصناعيـــة في الضمانـــات المطلوبـــة لتمويل المشـــروعات تعقـــد االجراءات 

المطلوبـــة للحصـــول على التمويـــل الالزم .

هبوط نسبة تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطه لدى بنوك التنمية الصناعيه

قصور البنوك التجارية في القيام بتمويل أنشـــطة المنشـــآت الصغيرة و المتوســـطه و التركيز على تمويل المنشـــآت 

الكبيرة 

تدخل مؤسسات التمويل و فرض الوصاية على المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

ارتفاع تكلفة اإلنتاج نتيجة البحث عن مصادر تمويل بديلة

ارتفاع اسعار الفائدة على القروض 

عدم توعية المستثمر في المشروعات الصغيرة و المتوسطه بفرص التمويل ألجنبي المتاحة.

ولكـــن هنـــاك عدة خطوات تشـــريعيه و تنظيميه قامت بها المملكه للتغلب على مشـــاكل التمويل مثل تأســـيس صندوق المئوية 

لتمويـــل المشـــروعات و دعمهـــا بشـــروط محـــددة. و كذلـــك أصـــدرت قـــرارات وزارة المالية تعنـــي بكفالـــه المنشـــآت الصغيرة لدى 

البنـــوك , باإلضافـــه لمســـاهمة القطـــاع الخـــاص في بعض البرامـــج  مثل برنامـــج عبد اللطيف جميـــل  لدعم المشـــروعات الصغيرة.

ومـــن مظاهـــر الدعـــم التي يلقاه رائد األعمال االحتضان والمســـاهمة في رأس المال اإلبتدائي )Seed Capital(, وهي المســـاندة 

  التعاقد مـــع  رواد األعمال والشـــراء مـــن منتجاتهم 
ً
األنجـــع التـــي تســـاهم فـــي تحفيـــز وتشـــجيع رواد األعمـــال. ومن ذلـــك  أيضـــا

وخدماتهـــم. وهـــو مـــا قالـــه كينـــث مورس مؤســـس مركز ريـــادة األعمال فـــي   MIT  فـــي محاضرته لشـــباب األعمال عـــام 2011م 

فـــي مقـــر الجمعيـــة الســـعودية لريـــادة األعمال حيـــن قـــال إن أفضل مظاهـــر الدعم لـــرواد األعمال )أن نشـــتري منهـــم( وهو ما 

يطبـــق بالفعـــل فـــي الواليـــات المتحـــدة عن طريـــق مكتـــب الوكالـــة الفيدرالية للمنشـــآت الصغيـــرة SBA التي تســـتوعب مـــا يقارب 

 أي نحو خمس المشـــتريات األمريكية من األســـواق 
ً
40 مليـــار دوالر مـــن قيمـــة منتجات المشـــاريع الصغيـــرة لرواد األعمال ســـنويا

العالميـــة. فـــكان من بينها شـــركات صغرى أصبحت من كبريات الشـــركات في العالم وليس أمريكا فقط أمثـــال أبل و إنتل وفيدرال 

إكســـبريس وكومباك وأمريـــكا أون الين.
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أ. تتولـــى عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة والخاصة تمويـــل المشـــاريع الريادية في 
المملكـــة على النحـــو التالي :

أ-البنوك و الصناديق و البرامج و المؤسســـات و المراكز الحكومية التي تدعم المشـــروعات الريادية الصغيرة و المتوســـطه ماليا 

و فنيا  لزيادة قدرتها على االســـتمرار و التوســـع

الجهة الممولةالوصف

مؤسسة تمويل حكومية أسست عام 1391ه لدعم المواطنين و تمويل نشاطاتهم في مجاالت 

التنمية الصناعية 
بنك التسليف 

مؤسسه ائتمانية حكومية تم انشائها في عام 1382 ه لتمويل مختلف مجاالت النشاط الزراعي 

من خالل اإلقراض الزراعي الميسر و تقديم اإلعانات الزراعية لمساعدة المشروعات الزراعية 

الصغيرة على النمو

البنك الزراعي 

مؤسسه اجتماعيه انشئت عام 1423 لتقديم خدماته للفقراء داخل المملكة باإلضافة الى تقديم 

القروض و توفير الخدمات االستشارية للمشروعات االستثمارية الصغيرة .
الصندوق الخيري الوطني 

انشئ عام 1425 ه يقدم دعم مالي للشباب الراغبين في مزاولة األعمال التجارية الحرة بحد 

أعلى مائتي ألف ريال بهدف تحقيق االستقرار االقتصادي للشباب السعودي و االعتماد على 

جهودهم الذاتية مستقبال .

صندوق المئوية 

صندوق التنمية الصناعية يقوم بتقديم القروض المنشآت الصغيرة التي تعمل في المجاالت الصناعية؟

تم انشائه عام 1421 ه لدعم جهود التنمية اإلدارية فيما يتعلق بتأهيل القوى العاملة الوطنية 

و توظيفها في القطاع الخاص .
صندوق تنمية الموارد البشرية 

تعمل هذه البرامج في العديد من مناطق المملكة على توطين الوظائف و إحالل العمالة 

السعودية محل العمالة الوافدة.
برامج توطين الوظائف

ساهمت بشكل فعال في دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة من خالل تقجيم برامج تدريبية 

لتأهيل الشابات و الشباب للعمل في تلك المنشآت .

المؤسسة العامة للتعليم 

الفني و التدريب المهني 

يهدف لتنمية التفكير الريادي و اقتصاديات المعرفة م نخالل منظومة متكاملة من األنشطة 

التي تتضمن التعليم و التدريب و االستشارة و البحث و االتصال ,, و هو تابع لجامعة الملك 

سعود.

معهد األمير سلمان لريادة 

األعمال بجامعة الملك سعود 

بالرياض 

المصدر : )صندوق تنمية الموادر البشرية ,2002(, )المبيريك ,2009(
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الرياديـــة الصغيـــرة و  الخـــاص فـــي دعـــم المشـــروعات  القطـــاع  ب.  مســـاهمات 
: المتوســـطه 

الجهة الممولةالوصف

تقوم بتوفير الدعم المادي قصير األجل لتغطية تكاليف رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة و 

المتوسطة و كذلك تقدم الدعم الفني بتدريب اصحابها .
البنوك التجارية

برنامج يسعى لخدمة المجتمع من خالل دعم الشباب السعودي من خالل الدعم المادي و 

التدريب و التأهيل على مختلف المهن , بجانب برنامج تمليك سيارات اجرة و سيارات نقل ,و كذلك 

برنامج األسر المنتجة.

برامج عبد اللطيف جميل

انشئ في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية ببريدة عام 1424 ه لمنح القروض الصغيرة للنساء 

الراغبات في إنشاء مشروعات صغيرة .
صندوق القروض الدوارة

تأسس برعاية األمير سلطان في المنطقة الشرقيه لدعم رائدات األعمال السعوديات ماليا 

لتيسيير و تنمية مشروعاتهم الصغيرة  والمتوسطة.

صندوق األمير سلطان لدعم 

المنشآت الصغيرة للسيدات

المصدر :) المبيريك ,2009 (

وبحســـب الموقـــع االلكترونـــي لصنـــدوق المئويـــة فقـــد قـــام الصنـــدوق  وبالتعـــاون مـــع بنـــك التســـليف واالدخـــار بدعـــم أكثـــر 

.حســـب التصنيف التفصيلـــي الموضح  
ً
، ويقـــدر اجمالـــي الدعـــم المعتمـــد لهذه المشـــاريع بــــ 730 مليـــون رياال

ً
من 3,444 مشـــروعا

لهـــذه المشـــاريع مـــن حيـــث نـــوع القطـــاع  والتوزيـــع الجغرافـــي،. )صنـــدوق المئويـــة ,2010م (
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تصنيف المشاريع حسب القطاع:

 تصنيف مشاريع صندوق المئوية حسب المناطق: 

النسبة العدد المنطقة

%10.5 361 المنطقة الشرقية

%0.8 29 منطقة الباحة

%1.7 59 منطقة الجوف

%0.6 20 منطقة الحدود الشمالية

%25.0 861 منطقة الرياض

%4.7 161 منطقة القصيم

%7.8 269 منطقة المدينة

%2.5 85 منطقة تبوك

%4.3 148 منطقة جازان

%5.4 186 منطقةىحائل

%5.9 203 منطقة عسير

%21.7 748 منطقة مكة المكرمة

%9.1 314 منطقة نجران

%100.0 3,444 اإلجمالي
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تصنيف المشاريع حسب جنس المستفيد:

 تصنيف المشاريع الفئة العمرية .

 تصنيف المشاريع الحالة االجتماعية للمستفيد .

 تصنيف المشاريع حسب المستوى التعليمي للمستفيد .
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 )Macro-Ecosystem(النظام البيئي الكل : 
ً
ثانيا

ويشمل النظام البيئي الكلي العوامل اآلتية: 

1-    العوامل الثقافية

2-    العوامل القانونية والتشريعية

3-    العوامل السياسية

4-    العوامل االقتصادية

5-    البنى التحتية

1-العوامل الثقافية 
 فـــي نمو ريـــادة األعمال. إذ أن ســـيادة مفهـــوم الثقافـــة الريادية يعتبر 

ً
 وحاســـما

ً
 هاما

ً
تلعـــب الثقافـــة بمجمـــوع مكوناتهـــا دورا

  Batman يســـاعد ويدعم النشـــاط الريـــادي. ويؤكد Personal Enterprise نحو المغامرة الشـــخصية التجارية 
ً
 ايجابيا

ً
اتجـــاه اجتماعيا

 Business 1997( أن االقتصاديـــات التـــي شـــهدت نمـــوا وازدهارا في أواخر القرن العشـــرين تشـــترك فـــي تمتعها بثقافة األعمـــال(

Culture وهـــي الثقافـــة التي يمكـــن أن توصف بالثقافـــة الريادية.

تعتبـــر الثقافـــة الريادية Entrepreneurial Culture  من العوامل العمالقة التـــي تحدد اتجاهات األفراد نحو مبادرات ريادة األعمال، 

حيث أن الثقافة التي تشـــجع وتقدر الســـلوكيات الريادية كالمخاطرة واالســـتقاللية، واالنجاز وغيرها تســـاعد في الترويج إلمكانية 

حـــدوث تغيـــرات وابتـــكارات جذريـــة فـــي المجتمـــع، وبالمقابل فـــان الثقافات التـــي تدعـــم مفاهيم التقليـــد واالنصيـــاع واالهتمام 

بالجماعـــة والرقابـــة والســـيطرة علـــى األحـــداث المســـتقبلية ال نتوقـــع أن تنتشـــر منها ســـلوكيات التحمـــل والمخاطـــرة واإلبداع أو 

بمعنـــى أخـــر ســـلوكيات ريـــادة األعمال. وبوضـــوح أكثر تتطلب الثقافة الريادية تشـــجيع ممارســـة ريـــادة األعمال وتحفيـــز المجتمع 

عبـــر تعلـــم مبـــادئ ريادة األعمـــال، ومن جهة أخرى وجـــود حكومة تدعم العلـــوم التطبيقية وريادة األعمال من خالل سياســـاتها 

المحفزة.

 في تنميـــة ريادة األعمال وتطوير المهارات والســـمات العامة 
ً
 أساســـيا

ً
وينـــدرج تحـــت الثقافـــة الريادية التعليم. حيث يعتبر محورا

لهـــا، ومـــن حســـن الحـــظ أنه يمكـــن اســـتثمار دور التعليم في تنميـــة ريادة األعمال في ســـن مبكرة قـــد تصل إلى ريـــاض األطفال 

ويمكـــن أن يمتـــد هذا الـــدور ليصل إلـــى المراحل المتقدمة مـــن التعليم العالي.
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 على اإلبداع واالبتكار، فاألســـاليب التقليديـــة للتعليم القائم علـــى التلقين والحفظ 
ً
ومـــن المتطلـــب لهـــذا التعليم أن يكـــون قائما

 علـــى أنها عائق كبيـــر أمام بنـــاء ثقافة ريادة األعمـــال. فريـــادة األعمال تتطلب 
ً
لـــم تعـــد تناســـب التعليـــم الجامعـــي الحديث فضال

 علـــى توليـــد األفـــكار والتأمل واالبتـــكار، وإطـــالق العنان لإلبـــداع المتحرر مـــن النمطيـــة، والتفكير المؤطـــر، والتدرج 
ً
 قائمـــا

ً
تعليمـــا

المنطقـــي الرتيـــب. كمـــا يتطلـــب التفكيـــر الريـــادي أن يتمحـــور الطالب علـــى مفهوم ›‹المنشـــأة‹‹ أثناء الدراســـة. هـــذا المفهوم 

الـــذي يوجـــه التفكيـــر واإلبـــداع إلـــى مكونـــات وأنشـــطة ومهـــارات بنـــاء ›‹المنشـــأة‹‹ ويجعـــل التعليم التطبيقـــي المجال الشـــائع 

 
ً
 كبيرا

ً
 من الـــدول في هذا المجال، حيث اســـتحدثت منـــذ عام 1988م عـــددا

ً
ألســـاليب التعليـــم الجامعـــي. وقد ســـبقت أوروبـــا كثيرا

مـــن البرامـــج التشـــجيعية لمفهوم ›‹المنشـــأة‹‹ في التعليم العالي بشـــراكة ودعم من شـــركات القطاع الخاص على المســـتوى 

 من الشـــباب يمتلـــك روح الريادية. 
ً
المحلـــي واإلقليمـــي. وكانـــت ثمرته أن أعـــدت جيال

كمـــا أن التعليـــم االبتـــكاري القائـــم علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار يتطلـــب تبني النظـــام التعليمـــي متعدد التخصـــص الذي يتيـــح للطالب 

 
ً
فرصـــة تعـــدد التأهيـــل واالختيار من بيـــن التخصصات المتنوعة مما ينمي ســـعة األفق، ورحابة التفكير، وربط األفـــكار، ويوجد مناخا

 متعـــدد األبعـــاد التخصصية يســـهم في الوصـــول إلى فكرة يمكـــن تحويلها إلى مشـــروع منتج. 
ً
تعليمـــا

وفـــي هـــذه الحالـــة يجـــب أن تركـــز المقـــررات فـــي تشـــجيع وتنميـــة االســـتقاللية، واالبتـــكار، والمخاطـــرة، والمهنيـــة فـــي العمل، 

وتنظيـــم الوقـــت وغيرهـــا مـــن المهـــارات الهامة. وقد ذكر روبرت هيســـرش ومايـــكل بيتر 2008م  أن الدراســـات أوضحت أن نســـبة 

إمكانية إنشـــاء مشـــروع خاص للذين يدرســـون ريادة األعمال تســـاوي أربعة أضعاف النســـبة للذين ال يدرســـون ريادة األعمال. كما 

أن الدخـــل المتوقـــع للذيـــن يدرســـون ريـــادة األعمـــال يزيد حوالـــي 20% إلى 30% عـــن دخل الذين يدرســـون التخصصـــات األخرى.   

وعلـــى الرغـــم مـــن أن مؤسســـات التعليم العالـــي في المملكة قد أدركـــت أهمية تدريس ريـــادة األعمال فـــي الجامعات وكليات 

األعمـــال. إضافـــة الـــى  وجود تشـــجيع مـــن الدولة إلنشـــاء جمعيات تهتـــم وتدعم األعمـــال الرياديـــة ال أن ثقافة األعمـــال الريادية 

لـــم تصـــل لمرحلـــة النضج واالكتفـــاء مقارنة ببقيـــة دول العالم. فقد أشـــارت اإلحصاءات إلى توجـــه عدد كبير من الـــدول المتقدمة 

 من اإلحصـــاءات لدول مختـــارة تقوم كلياتهـــا وجامعاتهـــا بتدريس ريادة 
ً
نحـــو تدريـــس ريـــادة األعمال. ويبيـــن الجدول اآلتـــي بعضا

األعمال. 

تدريس ريادة األعمال في التعليم العالي في بعض الدول  2009-2010م

نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تقوم بتدرس ريادة األعمال الدولة

%59 الهند

%73 فنلندا
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%69 اليابان

%43 بلجيكا

%46 كوريا الجنوبية

%26 البرازيل

%49 بريطانيا

%27 المكسيك

%9  السعودية

2011 Source: Global Entrepreneurship Monitor
* إحصاءات السعودية من تجميع المؤلفين

2-العوامل القانونية والتشريعية
إن التشـــريعات والقوانيـــن هـــي أحـــد المصـــادر الرئيســـة التي تهـــيء البيئة المســـتديمة لريادة األعمـــال. وتتميز معظـــم التدابير 

التشـــريعية المحفـــزة ألنشـــطة ريـــادة األعمـــال واالقتصـــاد المعرفـــي فـــي العالـــم المتقدم أنهـــا ال تتخذ شـــكل قوانيـــن تقليدية، 

وإنمـــا تتخذ شـــكل أدوات تشـــريعية أكثر بســـاطة وأكثـــر مرونة من القوانيـــن التقليدية )األنظمـــة(، كالقـــرارات التعميمية التي يتم 

 للسياســـة العامـــة االقتصادية، أو للسياســـة الخاصة بقطـــاع معين من قطاعـــات االقتصاد، كاالقتصـــاد المعرفي. 
ً
إصدارهـــا تنفيـــذا

وأبـــرز مثـــال علـــى تلك السياســـة هو مـــا تتبعه الواليات المتحـــدة األمريكيـــة وفنلندا والمانيا. فلـــم ترى هذه الـــدول وجود حاجة 

إلـــى إصـــدار قوانيـــن وطنيـــة )أنظمة( لتشـــجيع االبتـــكار، وإنما اســـتعملت سياســـة تحفيزية مختلفـــة تعتمد على أدوات تشـــريعية 

 تغلغل موضوع االبتـــكار في مجاالت 
ً
متنوعـــة ســـهلة اإلصـــدار والتعديل واإللغـــاء كالقـــرارات التعميمية. ويعزز هـــذا التوجه أيضـــا

، أو الصحـــة، أو قطاع 
ً
شـــديدة التنـــوع، وهـــو مـــا يؤدي إلى إتباع سياســـة تحفيـــز موجهه إلى قطاع محـــدد، كالتعليـــم العالي مثال

صناعـــي أو تكنولوجـــي معيـــن، عبـــر آليات تشـــريعية أبســـط مـــن القوانين. وهذه السياســـة التشـــريعية تناســـب أكثر الـــدول التي 

تكتمـــل فيهـــا الهيـــاكل اإلدارية والعلمية المشـــرفة علـــى أعمال البحث واالبتـــكار، وتتوفر لديهـــا بنية تحتية علميـــة كافية، وبنية 

تشـــريعية تناســـب بيئـــة األعمـــال، وهو مـــا ال يتوفر فـــي عدد كبير من الـــدول العربيـــة )المنتدى العالمـــي لريادة األعمـــال 2010(.  

عـــدد آخـــر مـــن الدول، بســـبب بنيتها التشـــريعية، أو لعدم اكتمال العناصـــر الدافعة لتنميـــة اقتصاد المعرفة، تعمـــد إلى تحفيز كل 

أو بعـــض أنشـــطة ريـــادة األعمـــال مـــن خالل إصـــدار قوانين )تشـــريعات تقليديـــة(. وتتنـــوع مضامين وأشـــكال هذه القوانيـــن بدرجة 

كبيـــرة بيـــن هـــذه المجموعـــة مـــن الـــدول: ففي الـــدول الناشـــئة، تـــدور القوانيـــن المحفزة لهـــذا النوع مـــن االقتصاد حـــول توفير 

الهيـــاكل اإلداريـــة والعلمية لوضع إســـتراتيجية االبتـــكار والبحث والعمل علـــى تنفيذها، كما هو الحال في بلـــدان المغرب العربي، 
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 وكاالت متخصصـــة في مجـــاالت معينة للبحـــث العلمي، وتضمـــن قانونهـــا للتعليم العالـــي الصادر عام 
ً
حيـــث أنشـــأت الجزائـــر مثـــال

 بالبحـــث العلمي واالبتـــكار )الخوري 2002(.
ً
 خاصا

ً
1999م جـــزءا

وفـــي الـــدول التـــي يتوفـــر لديهـــا القـــدر الكافـــي والمناســـب مـــن الهيـــاكل العلميـــة واإلداريـــة لتوجيـــه أعمـــال البحـــث العلمي 

واالبتـــكار، نجـــد أنهـــا تخصـــص قوانيـــن محفـــزة لالبتـــكار يتركز غرضهـــا في توفيـــر مصـــادر تمويل للبحـــث، كقانـــون تنميـــة اإلنتاجية 

واالبتـــكار الســـنغافوري وقانـــون االبتـــكار الكـــوري الذي أنشـــأ صنـــدوق لتمويل األنشـــطة االبتكارية، علـــى اعتبار أن أهم مشـــكلة 

تواجـــه االبتـــكار في كوريا هي مســـألة التمويـــل. وهناك دول أخرى اتخذت تدابيـــر تحفيزية لريادة األعمال عن طريق ســـن قوانين 

تقـــر بموجبهـــا إعفـــاءات ضريبية ألنشـــطة محـــددة، كما هو الحال فـــي البرازيـــل. فبموجب قانون صـــادر عام 1991م أقـــرت البرازيل 

إعفـــاءات ضريبيـــة للشـــركات التي تنفق نســـبة معينـــة من إيراداتهـــا على البحـــث العلمي.

وهنـــاك دول، مثـــل الســـويد، تضـــع خطتهـــا لتنميـــة االبتـــكار في شـــكل قانون تجـــري مراجعتـــه كل أربع ســـنوات. حيث صـــدر قانون 

االبتـــكار والبحـــث الســـويدي لعـــام 2009م، وهـــو مـــن أحـــدث القوانيـــن الصـــادرة بخصوص االبتـــكار والبحـــث العلمي فـــي العالم. 

وعلـــى غـــرار تشـــريعات كوريـــا وســـنغافورة، يركز القانون الســـويدي بشـــكل هام علـــى موضوع تمويـــل األبحاث العلميـــة: كوضع 

 عن بيـــان التوجهات اإلســـتراتيجية العلمية للبالد عن 
ً
ميزانيـــة البحـــث العلمـــي، وبيان وســـائل تمويل البحث العلمـــي الخاصة، فضال

 أنه يركز على عاملين أساســـيين لتشـــجيع البحث 
ً
طريـــق تحديـــد مجـــاالت البحث اإلســـتراتيجية للبالد. وممـــا يميز هذا القانـــون أيضا

العلمـــي، وهمـــا: اســـتقاللية الباحـــث مـــن جهـــة، والمنافســـة مـــن جهة أخـــرى. وتربـــط خطـــة التمويل بين جـــودة البحث ومســـألة 

التمويـــل، بحيـــث يتـــم االســـتمرار فـــي التمويل مـــن عدمه لمراكـــز البحث حســـب جودة ما يصـــدر عنها مـــن أبحاث. 

وفي فرنســـا هناك تشـــريعات تســـمح بحرية انتقال الباحثين إلى الشـــركات الخاصة، ســـواء للعمل أو اإلدارة أو لتأســـيس شـــركات 

جديـــدة، ونظـــام إليجـــاد آليـــات لتحويـــل نتائـــج األبحـــاث إلـــى منتجـــات اقتصادية وأخـــرى تفعل التعـــاون بيـــن مراكز األبحـــاث العامة 

والشـــركات، ومنـــح مزايا ضريبية لشـــركات االبتـــكار )الشـــركات المعرفية(.

3-العوامل السياسية
إن تشـــجيع الحكومـــات علـــى اتبـــاع نهـــج منســـق شـــامل لتعزيـــز مباشـــرة األعمـــال الحـــرة بمشـــاركة جميع الجهـــات المعنيـــة، يعد 

 فـــي تهيئـــة منظومـــة ريـــادة األعمـــال. ومـــن ذلـــك أن تولـــي سياســـات الـــدول أهميـــة قصـــوى لمبـــادرات المجتمـــع 
ً
 مؤثـــرا

ً
أمـــرا

المدنـــي واألوســـاط األكاديميـــة والقطاع الخـــاص، في حفز مباشـــرة األعمال الحـــرة، ووضع سياســـات تتصدى للعقبـــات القانونية 

واالجتماعيـــة والتنظيميـــة التـــي تحول دون المشـــاركة في االقتصاد على نحـــو متكافئ وفعال.  ويناط بالدولة تهيئة الشـــراكات 
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مـــع القطـــاع الخـــاص، وتعزيز إمكانيات توليـــد اإليرادات، وتطوير تقنيات جديدة ونماذج مبتكرة لتســـيير األعمـــال التجارية وحفز نمو 

اقتصـــادي قـــوي. وتقوم سياســـات الـــدول بدعم قدرات المؤسســـات المالية الوطنية على مســـاعدة األشـــخاص الذيـــن ال تتوافر 

لهـــم خدمـــات مصرفية ومالية، وخدمات تأمين، وتمكن المؤسســـات الماليـــة والمصرفية من اعتماد أطر تنظيمية ورقابية تيســـر 

توفيـــر الخدمـــات لرواد األعمال. وتشـــجع الوعي في مجال مباشـــرة األعمال الحـــرة بتنمية المهارات وبناء القـــدرات وتوفير برامج 

التدريـــب، وإقامـــة مراكز الحتضان األعمـــال التجارية.

ومـــن القـــرارات السياســـية الهامـــة إن تقـــوم الدول بإنشـــاء هيئـــات أو مرجعيات عليـــا لتنظيم ومتابعـــة منظومة ريـــادة األعمال. 

وتشـــجيع التعـــاون والتنســـيق والتكامـــل مـــا بين الجهـــات الوطنية الداعمـــة لرواد األعمـــال. والتواصـــل بين المجتمعـــات العالمية 

المعنيـــة، وتوفيـــر إمكانيـــات تواصلها وإمكانيـــات تبادلها أفضل الممارســـات.

ومـــن األهـــداف أيضـــا غرس ثقافـــة ريادة األعمال والعمل الحر لدى الناشـــئة والشـــباب وتعزيز دور المؤسســـات فـــي توفير فرص 

العمـــل المتعـــددة والمتجـــددة للشـــباب، ومســـاعدة رواد ورائدات األعمـــال على المبادرة في إنشـــاء وتنفيذ المشـــروعات الخاصة 

بهـــم والريـــادة فـــي إدارتها وتنميتها، وتعزيـــز القدرة التنافســـية القائمة وزيادة قدرة المؤسســـات على تحقيـــق قيمة مضافة 

لالقتصـــاد الوطني، والمســـاهمة فـــي التنويع االقتصادي ودعم االبتكار واســـتخدام التقنيـــات الحديثة.

ومـــن التوجهـــات السياســـية إعطـــاء األولوية للدعـــم الريـــادي للطلبات المقدمة من المؤسســـات التـــي يتفرغ أصحابهـــا إلدارتها، 

وتشـــجيع التكامل بين المؤسســـات والشـــركات الكبرى من جانب والصناعات المغذية من جانب آخر والعمل على تســـويق وترويج 

منتجـــات وخدمات المؤسســـات داخـــل وخارج الدولة من خالل تنظيم المعارض والمشـــاركة فيها بالتنســـيق مـــع الجهات المعنية، 

وبنـــاء نظـــام معلومـــات إلكترونـــي متكامـــل مـــع مركـــز اتصـــاالت قـــادر علـــى توفيـــر المعلومـــات الداعمـــة ألنشـــطة المؤسســـات 

ومجـــاالت عملهـــا، وإعـــداد ســـجل خاص بالمؤسســـات يتضمـــن بيان حجمهـــا وأنشـــطتها االقتصادية وعـــدد ونوعية العمـــال فيها، 

وإنشـــاء مراكـــز وحاضنـــات أعمال للمؤسســـات فـــي مختلف المدن، وإنشـــاء مراكـــز متخصصه لرفع قدرات المؤسســـات التنافســـية 

وتطوير منتجاتهـــا وخدماتها. 

كمـــا أن السياســـات الحكوميـــة الداعمـــة لبيئـــة ريـــادة األعمـــال تركـــز علـــى نقـــل التقنيـــة مـــن موطنها األساســـي إلـــى أي مكان 

 وتحويلها إلـــى منتجات أو خدمـــات جديدة أو محســـنة. إذ يعد نقـــل التقنية 
ً
أخـــر لغـــرض االســـتخدام المباشـــر أو اســـتغاللها تجاريـــا
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المتقدمـــة واســـتخدامها فـــي جميـــع المجـــاالت أحد ركائـــز دعم االبتـــكار ويمكن أن يكـــون ذلك من خـــالل قنوات عدة، منها شـــراء 

التقنيـــة ونقلهـــا وتوطينهـــا بواســـطة مؤسســـات القطـــاع العام، وشـــركات القطاع الخـــاص حيث تـــم االعتماد وما يـــزال على نقل 

التقنيـــة مـــن العالـــم الخارجي بصورة النقل األفقي وذلك بصورة أساســـية ويتم ذلك من خالل منح التراخيـــص والعالمات التجارية 

واالســـتثمارات األجنبية المباشـــرة والشـــراء المباشـــر وبرامج التعاون الدولـــي كاالتفاقيات الدولية والتدريـــب والتعليم في الخارج 

والتطوير المشـــترك.

4-العوامل االقتصادية 
مـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى تنميـــة ريـــادة األعمـــال وضـــع السياســـات االقتصاديـــة الداعمـــة. إن الهـــدف األساســـي من وضع 

السياســـات الكليـــة  Macroeconomicفـــي الدولـــة هو تنمية االســـتقرار االقتصادي، ومن أمثلة هذه السياســـات: نســـبة منخفضة 

مـــن التضخـــم، أســـعار فائـــدة منخفضة، ومســـتوى أســـعار تبادل مســـتقرة. كما أن مـــن أهداف سياســـات االقتصـــاد الكلي تخفيض 

درجـــة البيروقراطيـــة التـــي تواجه إنشـــاء المشـــاريع الصغيرة مثـــل تطوير األنظمـــة الضريبية الداعمة للمشـــاريع الصغيـــرة. كما أن 

ســـهولة الوصـــول للســـوق على درجة عالية مـــن األهمية، حيث يكمن دور السياســـات االقتصادية الكلية في خلق فرص اســـتثمار 

 ببناء تحالف اســـتراتيجي مع 
ً
للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة. على ســـبيل المثـــال في اليابان الشـــركات الكبيـــرة مطالبة نظامـــا

المنشـــآت الصغيـــرة باعتبارهـــم موردين ومقاولين مـــن الباطن.

أمـــا على مســـتوى السياســـات االقتصادية الجزئيـــة Microeconomic فـــإن الهدف منهـــا لتطوير ودعم المنافســـة من خالل خلق 

بيئـــة اســـتثمارية صحيـــة. حيـــث يمكـــن توفير برامـــج دعم ماديـــة ومعنوية. ويمكن يشـــمل الدعـــم المادي الملموس على ســـبيل 

المثـــال تقديـــم التســـهيالت البنكيـــة للمشـــروعات الصغيـــرة، والتمويـــل الحكومـــي، والمبانـــي، والمعـــدات وغيرهـــا. بينمـــا الدعم 

المعنـــوي يشـــمل التعليـــم ، ومهارات التأســـيس وغيرها. 

ولعـــل أبـــرز العوامـــل االقتصادية الداعمة لنمو ريادة األعمال التوســـع فـــي الصناديق الحكومية المانحة للقـــروض لرواد األعمال. 

بحيث تكون تلك القروض بدون فائدة وذات أمد طويل لتســـديدها وفق تســـهيالت دفع ميســـرة واجراءات نظامية متوازنة. ومن 

 للـــدور االقتصادي، 
ً
 مكمال

ً
جانـــب آخـــر، فـــإن وجود صناديق أشـــبه ما تكـــون بصناديق القـــروض الحســـنة )Angel Funding( يعد أمـــرا

حيـــث تتحمـــل هـــذه الصناديـــق مســـؤولية المخاطـــرة في طـــرح المنتجات الجديـــدة، أو تســـويق االختراعـــات. وهذا هو ما يســـميه 

بعض المختصين بالمســـتثمر المالك. 
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5-البنى التحتية 
إن مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة ضروريـــة لنجـــاح ثقافـــة ريـــادة األعمـــال وخاصـــة فـــي الســـوق المحلـــي مثـــل المواصـــالت، والكهرباء، 

 فـــان توفر المعلومات الحديثـــة والدقيقة أمر ضـــروري لدعم بيئة ريادة 
ً
والطـــرق، والبريـــد، والنقـــل، والخدمات المســـاندة. وأخيرا

األعمال والمســـاعدة فـــي عملية اتخـــاذ القرار االســـتثماري. 

كمـــا أن ظهـــور االنترنـــت وتطبيقاتهـــا أحدثت ثورة في مفهوم مشـــاريع رواد األعمال فقد ســـاهمت أســـاليب الشـــراء اإللكترونية 

 كبرى أمام رواد األعمال. وستســـهل االنترنت للمنشـــآت الصغيرة فرصة تخطي الحـــدود واالنفتاح على 
ً
الفعالـــة فـــي فتح أســـواقا

أســـواق عالميـــة كبـــرى، فرائـــد أعمال واحد في مدينـــة صغيرة في احد أصقـــاع العالم يمكنه اآلن امتالك مكتب ســـياحي يمكن أن 

يبيـــع للعالـــم. فطالمـــا أن ذلك المكتب يقدم الخدمة بجودة عالية وكفاءة فال يهم المســـتهلك أن تكون شـــركة كبيرة أو صغيرة. 

بـــل قـــد فتحـــت التجـــارة اإللكترونية المجال لشـــركات صغـــرى أن تنافس الشـــركات الكبرى في مجـــاالت مختلفة. كما أصبح لوســـائل 

اإلعـــالم االجتماعـــي تأثيـــر كبير في تبادل المعلومات ونشـــر الثقافة الشـــبكية في تطوير األفكار ونشـــرها وترويجها والتســـويق 

  .
ً
لهـــا وبيعها أيضا

ومـــن المتطلبـــات األساســـية للبنـــى التحتيـــة لمنظومة ريـــادة األعمـــال الكليـــة وجـــود الواحـــات العلميـــة )Science Parks(. والتي 

: مناطـــق التقنية، أو حديقة تقنية Technology Park، أو مدينة تقنيـــة Technology Precinct، أو مراكز علمية، 
ً
يطلـــق عليهـــا أحيانا

.)1991( Maleki أو مراكـــز التقدم التقنـــي

وهناك عدة تعريفات للحدائق العلمية تتفق على أن المكونات األساسية هي:

مبادرة قائمة على عقار موقعه قريب من مركز للتعلم.

.)1988 Monck( مرافق عالية الجودة محاطة بجو مريح

.)1992 Venable( إدارة نشطة في نقل التقنية ومهارة القيام باألعمال إلى المستأجرين

 ،_International Association of Science Parks )IASP ومـــن أهـــم هذه التعريفـــات، تعريف الجمعيـــة العالميـــة لحدائـــق العلـــوم

والـــذي يعـــرف الحديقة العلميـــة بأنها:

»منظمـــة يديرهـــا مهنيـــون متخصصـــون هدفهم الرئيســـي زيادة ثـــروة المجتمع عـــن طريق الترويـــج لثقافة االبتكار وللمنافســـة 

بيـــن األعمـــال المرتبطـــة بها والمؤسســـات القائمة علـــى تقدم المعرفـــة«، ويتمثـــل دور الحديقة العلميـــة فيما يلي:
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إنعاش وتنظيم سريان المعرفة والتقنية بين الجامعات ومؤسسات البحوث والتطوير والشركات واألسواق.

تسهيل إنشاء وتنمية الشركات القائمة على االبتكار خالل عمليات حضانتها وتفرغها.

تقديم خدمات إضافية قيمة إلى جانب توفير مكان راق ومرافق عالية الجودة.

تجربه المملكة العربية السعودية في ريادة األعمال :
تهدف هذه التجربة الى تعزيزالســـلوك الريادي و غرســـه في نفوس الشـــباب و األطفال في ســـن مبكرة , وإلنشـــاء أجيال تسعى 

للتفكيـــر و اإلنجـــاز و التحســـين و التطوير المســـتمر من خالل تعزيز األنشـــطه و الفعاليات الريادية و طرح المســـابقات التعليميه و 

منح الجوائز الرياديه التي تشـــجع على اإلســـتمرار في اإلبـــداع و اإلبتكار.

تميـــزت التجربـــه الســـعودية بالرغـــم مـــن حداثتهـــا بتوفير بيئـــه مالئمه لنمـــو المشـــروعات الصغيرة و المتوســـطه من خـــالل تعدد 

جهات و صناديق دعم المشـــروعات الصغيرة و المتوســـطه,و دعم المشـــروعات الخاصة بالمرأة كنموذج لألســـر المنتجه , باإلضافه 

الـــى منـــح قروض ميســـرة دون فوائد, بجانب ترويج إنتاجات و مبتكـــرات رواد األعمال المتفوقين من خالل إشـــراكهم في المحافل 

الدوليـــة لريـــادة األعمال و دعم حصول بعضهـــم على جوائز تقديريـــة. )المري ,2013م (

نتائج هذه التجربه )السلبية و اإليجابية( تتلخص في اآلتي :

1.    سعت إلى القضاء على ظاهرة البطاله.

2.    أغفلت استخدام وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الجودة.

3.    اهتمت بنشر ثقافة ريادة األعمال من خالل المراكز المختصه بريادة األعمال و حاضنات األعمال فقط.

4.    عقدت مؤتمرات باالشتراك مع الغرف التجاريه, و تشترك في المؤتمرت الدولية الخاصه بريادة األعمال 

5.    تعاني من ضعف التواصل بين الرياديين و خبراء الرياده

6.    تقدم جوائز ماديه و شـــهادات تقدير للمتمييزين في المشـــروعات الرياديه )مشـــروع بادر, و مركز ريادة األعمال 

في جامعة الملك ســـعود (

7.    ركزت بشكل اكبر على دعم المشروعات الصغيره و المتوسطه .

8.    ركزت على الطالب والشباب الخريجيين و كذلك المرأه.

9.    أولت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنيه مهمة دعم الجهود الريادية.
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10.    لم تفرض اي ضرائب على المشروعات الصغيرة.

11.    انشـــاء الهيئه الســـعودية لدعم و تنمية المنشـــآت الصغيرة و المتوسطه و توجيه البنوك التجارية و المؤسسات 

الخاصة لدعمها بقروض حســـنه دون فوائد .

12.    تمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطه مـــن خـــالل األجهـــزة الحكوميةكبنـــك التســـليف و البنـــك الزراعـــي و 

الصنـــدوق الخيـــري الوطنـــي و صنـــدوق المئويـــة و صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة وصنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية .

13.  تقديـــم الدعـــم المالـــي و الفنـــي و االستشـــارات و التدريـــب مـــن المؤسســـات الماليـــه و البنـــوك و الصناديق في 

شـــكل قروض ميســـرة الســـداد دون ايـــة فائده من قبل الغرف التجاريـــة الصناعية و برامـــج عبداللطيف جميل و صندوق 

القـــروض الـــدوارة و صندوق األمير ســـلطان لدعم المنشـــآتالصغيره للســـيدات و حاضنـــات األعمال .

)المري ,2013م (

المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن دور ريـــادة األعمـــال فـــي إفـــادة المجتمـــع المعوقـــات البيئيه  و هـــي المعوقـــات التي تتعلـــق ببيئه 

المنشـــآت الصغيرة و المتوســـطه ,تســـبب فشـــل هذه المنشـــآت و خروجها من الســـوق منهـــا الركود اإلقتصـــادي ,ضعف التمويل 

و صعوبـــة الحصـــول عليـــه ,مشـــكالت اإلستثمار,المنافســـة , نقـــص المعلومـــات ,المشـــكالت اإلجتماعيـــه ,المشـــكالت  التســـويقية 

,المعوقـــات اإلداريـــة, المعوقـــات البشـــرية والمعوقات الفنيـــه , و التي يجب على رائـــد األعمال ادراك هـــذه المعوقات و تالفيها 

حتـــى يتحقـــق الهدف من انشـــاء مشـــروعه . )المـــري ,2013 (

و قد توصل البحث الى التوصيات التاليه :

1.    أهميـــة االســـتمرار فـــي زيـــادة الدعـــم فـــي ميزانيـــات البحـــث العلمي و تشـــجيع القطـــاع الخاص لزيـــادة مخصصات 

البحـــث و التطبيـــق بمـــا يتناســـب مع حجـــم االقتصاد الســـعودي .

2.    نشـــر و بنـــاء  ثقافـــة ريـــادة األعمال و إنشـــاء المشـــاريع الصغيرة و المتوســـطه  بين أفراد المجتمع الســـعودي ، و 

من اهـــم االقتراحـــات لتحقيق ذلك :

حمالت إعالميه مستمره لتصوير رياده األعمال كجزء من حياة الناس اليوميه من خالل وسائل اإلعالم.

تدريس رايدة األعمال في المراحل التعليمية المختلفة .

3.    الحرص على تدريب رائد االعمال و دعمه ماديا و معنويا  قبل البدء بالمشروع.

4.    دعم المشروع باستمرار خاصة في السنوات األولى من التأسيس.
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5.    زيادة الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة  و ان يكون دعمها متكامل ماديا و معنويا و فنيا.

6.    التعلم  من التجارب الرياديه في الدول االجنبية المختلفه مع مراعاة االختالف في البيئة السعودية.

7.    ســـن التشـــريعات و القوانيـــن واألنظمـــة التي تضمـــن الحماية لرواد االعمـــال و تحمي حقوق جهـــات التمويل مثل 

الحقـــوق الملكيـــة الفكرية و أنظمـــة اإلفالس ..إلخ  .

8.    توفيـــر قاعـــدة بيانـــات تســـاعد علـــى الربط بين األنشـــطة المختلفة لمشـــاريع ريـــادة األعمال و الجهـــات الداعمه و 

الممولـــه لها.

المراجع

1.    الشميمري , أحمد بن عبدالرحمن و المبيريك , وفاء بنت ناصر )2014م( ريادة األعمال .الرياض 

2.    حســـن , صـــالح )2011م(. دعـــم و تنميـــة المشـــروعات الصغيـــرة لحل مشـــاكل البطالـــة و الفقر . القاهـــرة :دار الكتاب 

الحديث 

3.    الشبكة السعودية لحاضنات األعمال )2012( عدد و أسماء الحاضنات في المملكة العربية السعودية.الرياض 

4.    مركز جدة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة )2010م(.حاضنات األعمال .جدة

5.    مدينـــة الملـــك عبدالعزيز للعلـــوم و التقنيه )2009م( .ماهو برنامج بادر .الريـــاض .مدينة الملك عبدالعزيز للعلوك 

والتقنية

6.    المبيريك , وفاء بنت ناصر )2009م(.المنشآت الصغيرة ,القصيم –المملكة العربية السعودية :دار الجامعة 

7.    صندوق تنمية الموارد البشرية )2002م(,الرياض :صندوق تنمية الموارد البشرية 

8.    الشبكة السعودية لحاضنات األعمال  )2012م( ,عدد و أسماء الحاضنات في الشبكة السعودية .الرياض 

9.    صندوق المئوية , شباب االعمال , احصائيات 

10.    الســـكارنه ,بـــالل خلـــف ,2008م ,اســـتراتيجيات الريـــادة و دورهـــا فـــي تحقيق الميـــزة التنافســـية,مجلة كلية بغداد 

للعلـــوم االقتصادية:كليـــة بغداد للعلـــوم االقتصادية

11.    المـــري ,يـــاس ,)2013 م(. ريـــادة األعمـــال الصغيـــرة والمتوســـطة و دورهـــا فـــي الحـــد مـــن البطالـــة فـــي المملكه 

العربيـــة الســـعوديه .جامعـــة نايـــف العريية  للعلـــوم األمنيه 

Research & Development expenditure % of GDP, World Bank Statistics    .12
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13.    الناصـــر, محمـــد,)2012م(, رأس المـــال المخاطـــر: نموذج واعد لتمويل المشـــروعات الريادية فـــي  المملكة العربية 

السعودية

14.    وزارة اإلقتصـــاد و التخطيـــط , )2014م(.تقريـــر موجـــز –خطة التنمية التاســـعة .المملكة العربية الســـعودية . وزارة 

اإلقتصـــاد و التخطيط .



مدخل مقترح

لتفعيل مساهمة منشآت األعمال

فـــي دعـــم صناعة ريـــادة األعـــمال

د. محمد بن عبد العزيز الدغيشم
استاذ التسويق المشارك – كلية السياحة واآلثار

عميد معهد التنمية والخدمات االستشارية

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

د. حسين السيد حسين محمد
استاذ االقتصاد المساعد جامعة الملك سعود

معهد التنمية والخدمات االستشاري

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن  المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014
نحـــو بيـــئة داعـــمـــة لـــريـــادة األعـــمـــال فـــي الـشـــرق األوســـــط

  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
الرياض – المملكة العربية السعودية



مدخل مقترح

لتفعيل مساهمة منشآت األعمال

فـــي دعـــم صناعة ريـــادة األعـــمال

د. محمد بن عبد العزيز الدغيشم
استاذ التسويق المشارك – كلية السياحة واآلثار

عميد معهد التنمية والخدمات االستشارية

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

د. حسين السيد حسين محمد
استاذ االقتصاد المساعد جامعة الملك سعود

معهد التنمية والخدمات االستشاري

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 38

الملخص   :

 فـــي اقتصاديات العديد مـــن دول العالـــم باعتبارها من أبـــرز محركات النمـــو االقتصادي 
ً
 حيويـــا

ً
تلعـــب صناعـــة ريـــادة األعمـــال دورا

فـــي تلك الدول.  كما تســـاهم منشـــآت األعمال الكبرى -من خالل تبنيها ألهداف المســـؤولية االجتماعية-فـــي دفع عجلة التنمية 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وذلـــك عـــن طريق إتاحة فـــرص عمل ألفـــراد المجتمع، وزيادة العوائـــد على رؤوس األموال المســـتثمرة، 

وتحســـين مســـتوى الرفاهيـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة.  وتـــزداد أهميـــة منشـــآت األعمـــال فـــي تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة 

واالجتماعيـــة المســـتدامة عندمـــا تتبنـــى اســـتراتيجيات واضحـــة ومحـــددة موجهة نحو دعـــم صناعة ريـــادة األعمـــال باعتبارها من 

أســـرع وأهم الوســـائل المســـاهمة بشـــكل فاعل فـــي تحقيق ذلك.

يأتـــي هـــذا البحـــث كمحاولـــة لفتـــح آفـــاق جديـــدة لمنشـــآت األعمال لكي تســـاهم بشـــكل فاعل فـــي تحقيـــق التنميـــة االجتماعية 

واالقتصاديـــة المســـتدامة، وذلـــك مـــن خـــالل القـــاء الضـــوء على مفهـــوم ريـــادة األعمـــال والتعريف بـــرواد األعمـــال ووظائفهم 

وخصائصهـــم ودوافعهـــم، والـــدور المأمـــول من منشـــآت االعمـــال الكبرى فـــي احتضـــان رواد األعمال والمســـاهمة فـــي تنمية 

وازدهـــار صناعـــة ريـــادة األعمـــال.  ويهـــدف الباحثان من خـــالل توظيف المنهـــج الوصفي التحليلـــي إلى بناء نمـــوذج عملي يوضح 

 
ً
األطراف ذات العالقة، ويشـــتمل على وصف عدد من الســـيناريوهات المختلفة التي يمكن لمنشـــآت األعمال أن تتبنى كل أو بعضا

 منهـــا لدعم صناعة ريـــادة األعمال، وبذلـــك تتحقق أهدافهـــا المتعلقة بالمســـؤولية االجتماعية.  إن قيام منشـــآت 
ً
منهـــا، ســـعيا

األعمـــال بهـــذا الـــدور علـــى أكمـــل وجـــه ينجم عنـــه تحقيـــق المنافع لجميـــع األطـــراف ذات العالقـــة بما فـــي ذلك أفـــراد المجتمع 

ورواد األعمـــال واألجهـــزة الحكومية التشـــريعية والرقابية ومنشـــآت األعمـــال ذاتها.
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Abstract : 

A Proposed Model to Enhance the Contribution of Large Business Enterprises in Entrepreneurship Industry 

Development

Entrepreneurial industry plays a vital role as one of the leading engines of economic growth in the economies 

of many countries of the world.  By adopting their social responsibility objectives, large business enterprises can 

contribute to the advancement of economic and social development through creating employment opportunities 

for community members, increasing returns on invested capital, and improving economic and social well-being 

of all community members.  The importance of business enterprises in achieving sustainable economic and 

social development increases when business enterprises adopt effectively clear and specific strategies geared to 

support entrepreneurship.

This research comes as an attempt to open new horizons for business enterprises to contribute effectively to 

achieving sustainable social and economic development, through highlighting the concept of entrepreneurship 

and identifying entrepreneurs, describing their functions, characteristics and motives. In addition, this research 

paper emphasizes the role of business enterprises as incubator and embracer of entrepreneurs.  By employing 

a descriptive analytical research methodology, the researchers aim to build a practical model, which illustrates 

the relevant parties, and includes a number of different scenarios that could enable large business enterprises 

to support entrepreneurship industry.  When they do so, business enterprises will be able to realize benefits for 

all related parties, including community members, entrepreneurs, state legislative and regulatory bodies, and 

businesses enterprises themselves.
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المقدمة:

اتخـــذ مفهـــوم »رائـــد األعمال« معانـــي كثيرة ومتعددة، دلـــت عليها جميع الترجمـــات لمصطلـــح »entrepreneur« في القواميس 

واألدبيـــات اإلداريـــة، والتي من ضمنها على ســـبيل المثـــال المعاني التالية » العصامي، المبادر، رائـــد األعمال، المقاول، المخاطر، 

الطمـــوح، صائـــد الفـــرص، والمبـــدع اإلنتاجـــي »1. ويمكن القول إن جميـــع هذه المعانـــي، وإن كانت تختلف من حيث الصياغة حســـب 

 أنها تتشـــابه من حيـــث المضمـــون.  وعلى كل، فـــإن مصطلح »المســـتثمر الصغير« 
ً
الوجهـــة التـــي ننظـــر بهـــا إلى رائـــد األعمال، إال

 بالفعـــل ويريـــد أن يديـــره بصـــورة صحيحة.  
ً
يطلـــق عـــادة للداللـــة عـــن كل مـــن يرغـــب فـــي بـــدء مشـــروع خـــاص أو يمتلـــك مشـــروعا

 لهذه التســـمية يســـتثمر في ثالثة أشـــياء فـــي آن واحد، هـــي المال والجهـــد والوقت. 
ً
فالشـــخص تبعـــا

وممـــا ال شـــك فيـــه أن المجتمعـــات األوربيـــة واألمريكيـــة بدأت تنظر إلـــى مفهوم ريـــادة األعمال علـــى أنه طوق النجاة بالنســـبة 

لهـــا فـــي الســـنوات القادمة حيث تأكد لها أنها ســـتتحول إلـــى مجتمعات من كبار الســـن في ظل انخفاض أعـــداد المواليد وتطور 

أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة لديهـــم، وهـــذا بدوره ســـوف يؤدي إلى انخفاض نســـبة الشـــباب فـــي المجتمعـــات الغربيـــة بحلول عام 

 لتلك المشـــكلة يتمثل في التجهيـــز والتحفيز الزدهار صناعة ريـــادة األعمال وذلك 
ً
2040م.  لذلـــك فقـــد اختـــارت الـــدول الغربية حال

مـــن خـــالل تبني اســـتراتيجية طويلة المدى تعمل على تيســـير اســـتقدام رواد أعمال شـــباب من دول العالم النامـــي إلنقاذ األمة 

األوربيـــة واألمريكيـــة مـــن حالـــة الشـــيخوخة الحتميـــة التـــي ســـوف تصـــل إليها خالل عقـــود قليلـــة قادمـــة2.  ومن هـــذا المنطلق 

يمكـــن أن نعتبـــر رائـــد األعمـــال هو الـــذي يقوم بإعمار األرض، ويــــحدث التغييـــر اإليجابي فـــي أي مجتمع.   فالشـــباب – على وجه 

الخصـــوص إذا حســـن إعدادهم وتوجيههم واالســـتفادة منهم ســـوف يمثلـــون الطاقة الهائلـــة والقوى المحركـــة التي يمكنها 

أن تنهـــض باألمم. 

 مميـــزات رائـــد األعمـــال: إن كل مـــن يطلق عليهـــم مصطلح » رواد األعمال » يشـــتركون في مجموعة من المزايا أو الســـمات التي 

تـــؤدي إلى نجاحهـــم وتميزهم.  ويمكـــن إجمال أهم هذه الســـمات فيما يلي: 

-  المساهمة في خلق أسواق جديدة. 

- تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة. 

- المساهمة في زيادة الدخل وزيادة النمو االقتصادي في المجتمع. 

-  المساهمة في تحسين الوضع المالي الحالي لهم ولجميع األفراد العاملين في منشآتهم.

-  خلق فرص التوظيف الذاتي، حيث يوفر المشروع الريادي المزيد من فرص العمل للقوى العاملة. 

 .
ً
 ما تكون أفضل لهم من الوظائف التي يمارسونها سابقا

ً
-  المساهمة في توظيف اآلخرين في وظائف غالبا
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-  المســـاهمة فـــي تطويـــر المزيـــد من الصناعـــات وذلك من خالل إقامة مشـــاريع صغرى تســـاهم في تصنيـــع المواد 

المحليـــة وتحويلهـــا إلى منتجـــات نهائية كاملة وذلـــك ألغراض االســـتهالك أو التصدير. 

- المســـاهمة فـــي تقليـــص االعتمـــاد علـــى مصـــدر وحيـــد فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، كمـــا هـــي الحالـــة فـــي االقتصـــاد 

الســـعودي الـــذي يعتمـــد علـــى صناعـــة النفـــط بدرجـــة عاليـــة كمصـــدر رئيـــس للدخـــل الوطنـــي. 

-  المســـاهمة فـــي تقليـــل هجـــرة المواهـــب إلـــى الخارج، وذلـــك من خـــالل توفير مناخ محلي مناســـب لنشـــأة وازدهار 

صناعة ريـــادة األعمال. 

ولنـــا أن نتســـاءل هـــل توجد خصائص مشـــتركة بيـــن رجال األعمال المشـــاهير الذين يملؤون الســـمع والبصر وهم فـــي األصل كانوا 

 لألعمـــال فـــي بلدانهـــم، كمـــا هي الحـــال في الســـعودية -على ســـبيل المثال-ســـليمان الراجحـــي، وكل من صالـــح الراجحي 
ً
روادا

وســـليمان العليـــان ومحمـــد عبد اللطيـــف جميل-رحمهم الله، وفي مصـــر محمود العربي، ونجيب ســـاويرس، وفـــي الكويت ناصر 

الخرافـــي -رحمـــه اللـــه، وفـــي اإلمـــارات عبدالله الشـــعالي، وفـــي لبنان رفيـــق الحريـــري، وغيرهم كثيـــر.  وعلى مســـتوى العالم 

 لرائد األعمـــال المتميـــز.   وفي حقيقـــة األمر يمكننـــا القول إنـــه توجد ســـمات وخصائص 
ً
 ناجحـــا

ً
الغربـــي، يجســـد بيـــل جيتـــس مثـــاال

مشـــتركة بيـــن أولئـــك وهـــؤالء، حيث أن المســـتثمر الناجح البد أن تتوافر فيه عدد من الســـمات والخصائص علـــى الرغم من اختالف 

البيئـــات والظـــروف واألزمنـــة التـــي ينشـــأ فيهـــا.  لـــذا فـــإن رائـــد األعمال يجـــب أن يتحلـــى بعدد مـــن الخصائـــص التي تشـــتمل على 

القيـــادة والمبـــادرة واإلبـــداع وتقبـــل المخاطـــرة والمغامرة والحســـم والحزم والثقـــة بالنفس واإلحســـاس بقيمة الوقـــت وترتيب 

األولويـــات واإلدراك التـــام لطبيعـــة وأبعاد النشـــاط الذي يمارســـه هذا عالوة على وضـــوح الرؤية والطموح واالســـتقالل والقدرة 

علـــى تحمـــل المســـؤولية وامتالك طاقـــات إبداعيـــة خارجة عن المألـــوف لقبول التحـــدي واإلنجاز. 

منهجية البحث : 
مشكلة البحث.  يحاول هذا البحث اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي: 

» كيـــف يمكـــن لمنشـــآت األعمـــال الكبـــرى أن تســـاهم فـــي ازدهـــار ونمـــو صناعـــة ريـــادة األعمـــال، وماهـــي النتائـــج االقتصاديـــة 

واالجتماعيـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك؟

يوظـــف الباحثـــان المنهـــج الوصفي التحليلـــي من أجل الوصول إلى نموذج مقترح لبناء شـــراكة اســـتراتيجية ناجحـــة بين القطاعات 

المختلفـــة لتبنـــي وتطويـــر صناعة ريـــادة األعمال.  إن النمـــوذج المقترح يقوم على أســـاس الوصف المنظـــم للحقائق والخصائص 

 منها 
ً
 أو بعضا

ً
المتعلقـــة بالمشـــكلة المحـــددة، ويصـــف عدد من الســـيناريوهات التـــي يمكن لمنشـــآت األعمـــال أن تختارها جميعـــا

لدعـــم صناعـــة ريـــادة األعمـــال بمـــا يحقـــق أهدافهـــا المتعلقـــة بالمســـؤولية االجتماعيـــة، ممـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق التنميـــة 
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االقتصاديـــة واالجتماعية المســـتدامة. 

أهداف البحث. يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:

- تأطير مفهوم ومعنى ريادة األعمال. 

- التركيز على الدور االقتصادي لمنشآت األعمال باعتبارها داعم رئيس الحتضان وتبني صناعة ريادة األعمال. 

- إبـــراز دور منشـــآت األعمـــال فـــي إرســـاء مبـــادئ المســـئولية االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وتشـــجيع رواد األعمال على 

المســـاهمة فـــي تحقيـــق التنميـــة االقتصادية المســـتدامة. 

أهميـــة البحـــث.  تتجلـــي أهميـــة هـــذا البحث في أنـــه يقترح نمـــوذج عملي لزيادة مســـاهمة منشـــآت األعمال في تبنـــي وتطوير 

صناعة ريـــادة األعمال. 

فرضيـــة البحـــث.  »يمكن أن تســـاهم بعض السياســـات واإلجراءات العملية التي تتبناها منشـــآت األعمال فـــي تعزيز وتطوير صناعة 

ريادة األعمال ». 

اإلطار النظري للبحث: مضمون ومفهوم ريادة األعمال ومنشآت األعمال 

نشأة مفهوم ريادة األعمال: 
يرجـــع مفهـــوم ريـــادة األعمال لالقتصادي الفرنســـي كانتيلـــون Cantillon«« الـــذي عّرف ريـــادة األعمال بأنهـــا » التوظيف الذاتي 

بغـــض النظـــر عن الطبيعـــة واالتجاه، وذلك مع تحمل المخاطـــر وتنظيم عوامل اإلنتاج، وذلك بغرض إنتاج ســـلعة أو خدمة مطلوبة 

فـــي الســـوق«.  ويعـــود الفضل في وضع تعريف واســـع لمفهوم ريـــادة األعمال إلـــى الخبيرين االقتصاديين » جوزيف شـــومبيتر 

Joseph Schumpeter » و » فرانـــك نايـــت Frank Knight » الذيـــن عَرفـــا ريـــادة األعمال بأنها » عملية ابتكار وتطوير طرق وأســـاليب 

جديـــدة الســـتغالل الفـــرص التجاريـــة«.  كمـــا أن االتحـــاد األوربـــي عـــَرف ريادة األعمـــال عـــام 2003م  بأنهـــا » األفكار والطـــرق التي 

ـــن مـــن خلق وتطوير نشـــاط مـــا عن طريق مزج المخاطـــرة واالبتكار أو اإلبداع والفاعلية في تســـيير وإدارة األنشـــطة واألعمال 
ً
تمك

وذلـــك ضمـــن مؤسســـة جديـــدة أو قائمة ».  وفي ما يلـــي إيجاز ألبرز التعريفات التـــي وصفها المفكرون لتوضيـــح مفهوم ريادة 

األعمال:

عَرف دولنق ) dollin  ( ريـــــــــــادة األعـــــــــــــــمــــــــــــــال Entrepreneurship«« في عـــــــــــــام 1995م بأنها: »عملية خلق منظمة اقتصادية 

مبدعـــة مـــن أجل تحقيـــق الربح أو النمو تحت ظـــروف المخاطرة وعدم التأكد«3؛ أو االســـتفادة من فـــرص جديدة عامة4. 

وكذلـــك قـــام كل مـــن Busenitz و Barney  فـــي عـــام 1997 م باقتـــراح تعريف لريـــادة األعمال ينـــص على أن ريـــادة األعمال تتمثل 
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فـــي أنهـــا »عمليـــة االنتفـــاع بتشـــكيلة واســـعة من المهـــارات من أجـــل تحقيـــق قيمة مضافـــة لمجال محـــدد من مجاالت النشـــاط 

البشـــري«، مـــع التركيـــز علـــى أن تكـــون المحصلـــة النهائية لهـــذا الجهد إما زيادة فـــي الدخل أو اســـتقاللية أعلى، باإلضـــــافة إلى 

اإلحســـاس بالفخـــر نتيجـــة الجهـــد اإلبداعـــي المبـــذول5. كمـــا نجـــد أن أحمـــد الشـــميمري وآخرون، قـــد عرفوا ريـــادة األعمـــال بأنها 

»إنشـــاء عمـــل جديد يتســـم باإلبـــداع ويتصـــف بالمخاطرة »6. 

 بمفهـــوم »الريـــادي، 
ً
وحيثمـــا يـــرد الحديـــث عـــن ريـــادة األعمـــال » Entrepreneurship » نجـــد أن ذلـــك المصطلـــح يرتبـــط غالبـــا

شـــتقت 
ُ
entrepreneur ».  ففـــي مطلـــع القـــرن الثامن عشـــر نجد أول ظهور بارز لمفهوم الريادي في االقتصاد الفرنســـي، حيث ا

الكلمـــة الفرنســـية » entrepreneur »، والتـــي ترمـــز إلى ذلك الفرد الذي يتولى مشـــروع أو نشـــاط مهم 7.   ورائـــد األعمال بهذه 

 Robert( الكيفيـــة هـــو ذلـــك الفـــرد الذي ينظـــم ويدير ويتحمل مخاطـــر األعمال أو المشـــروع. أما مصطلـــح الريادة من وجهة نظـــر

Hisrich( فهـــو يعبـــر عـــن »عملية تكوين شـــيء ما مختلف ذو قيمة عـــن طريق تكريس الوقت والجهد الضـــروري، بافتراض مخاطر 

ماليـــة وســـيكولوجية واجتماعيـــة مصاحبـــة، وجنـــي العوائـــد المالية الناتجة، إضافـــة إلى الرضا الفـــردي«.  ومن هنـــا يمكن القول 

بـــأن الريـــادة هـــي »عمليـــة خلق القيمة عن طريق اســـتثمار الفرصة مـــن خالل موارد متفردة« 8.  وباســـتقراء التعريفات الســـابقة، 

يمكننـــا القـــول بـــأن مفهوم الريـــادة »Entrepreneurship« يتضمن ثالثة أبعاد رئيســـة تشـــمل: 

- االبتكاريـــة )Innovativeness(.  والتـــي تتمثـــل بابتكار حلول إبداعية غير مألوفة لحل المشـــكالت وتلبية الحاجات والتي 

 مـــن التقنيات الحديثة. 
ً
تأخذ صيغا

- المخاطـــرة )Risk(.  والتـــي تعتبر مخاطرة محســـوبة ومقصودة، وتتضمن الرغبة في توفير موارد أساســـية الســـتثمار 

فرصـــة موجودة مع تحمل المســـئولية عن الفشـــل وتكلفته. 

- االستباقية أو المبادرة )proactivity(.  والتي تتصل بالتنفيذ مع العمل على أن تكون الريادة مثمرة. 

وعليـــه، فـــإن مفهـــوم الريادة هنـــا يتضمن جميع الوظائف واألنشـــطة واألفعـــال المرتبطة بـــإدراك الفرص وإيجاد المنشـــآت التي 

تســـتثمر هـــذه الفـــرص.  وهكـــذا يمكن تطبيـــق مفهوم الريـــادة على جميع منشـــآت األعمال المســـتحدثة بصرف النظـــر عن الحجم 

والنـــوع، بـــدًء من فكرة إنشـــاء منشـــأة جديدة وتقييـــم الفرص والمـــوارد المتاحـــة، وتنفيذ وإدارة المنشـــأة حتى نهاية نشـــاطها؛ 

 مـــن الفرصة 
ً
وإنشـــاء منشـــأة أخـــرى جديـــدة بديلـــة عنهـــا.  وبشـــكل عـــام يمكـــن القـــول بأن مفهـــوم ريـــادة األعمـــال يتضمـــن كال

والمخاطـــرة، بينمـــا تشـــتمل العمليـــة الريادية علـــى كٍل من الفرصـــة، والمخاطـــرة، وعملية االبتـــكار التي تخلق الفرصـــة، والريادي 

 المـــوارد التي تســـتثمر من أجل إنشـــاء منشـــأة جديـــدة أو تطوير منشـــأة قائمة.  
ً
الـــذي يـــدرك هـــذه الفرصـــة ويســـتثمرها، وأخيرا

وبذلـــك يعتمـــد النجـــاح في الوقـــت الراهن وفي ظل بيئة األعمال التي تتســـم بزيادة حـــدة التنافس العالمي علـــى مدى ازدهار 
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 بالتفكيـــر االســـتراتيجي وســـلوك اتخـــاذ المخاطـــرة الـــذي ينتج عنـــه خلق فـــرص جديدة 
ً
وتطـــور مفهـــوم الريـــادة باعتبـــاره متمثـــال

لألفـــراد أو المنشـــآت، وذلـــك مـــن خـــالل تحمـــل المخاطرة في إنشـــاء أعمـــال جديدة. ومن ثـــم، فإن الريـــادة بهذا المفهـــوم تمثل 

»الســـلوك المتوجـــه للحركية واتخـــاذ المخاطرة واالبـــداع والنمو« 9.   

وبالنســـبة للوضـــع فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فقـــد كانـــت المملكـــة من الـــدول الرائدة فـــي صناعـــة ريادة األعمـــال، حيث 

 لالســـتثمار في المشـــروعات الصغيرة.  إن معظم منشـــآت األعمال 
ً
كانت األســـر الســـعودية تشـــجع وتدعم أبنائها ماديا ومعنويا

 لتبني األســـر الســـعودية لمفهوم ريـــادة األعمال 
ً
 حَيـــا

ً
العمالقـــة التـــي نشـــاهدها اليـــوم علـــى أرض الواقـــع ما هي إال تجســـيدا

وتشـــجيع أبنائهـــا علـــى الدخول في فـــرص ومغامـــرات تجارية غير مســـبوقة ولكنهـــا مجدية. 

والجدول التالي يوضح حجم المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة العربية السعودية:

مقدار عدد المنشآت إلى حجم المنشآت حجم التعامل بالريال العدد المشروعات

 مشروعات كبيرة 2200 منشأة 100 مليون ريال 1% من عدد المنشآت

 مشروعات متوسطة 8200 منشأة 30 – 100 مليون ريال 3% من عدد المنشآت

 مشروعات صغيرة 24000 منشأة 10-30 مليون ريال 9% من حجم المنشآت

 مشروعات متناهية الصغر 245000 منشأة أقل من 10 مليون ريال 87% من حجم المنشآت

دور رواد األعمال : 
يمكن تلخيص الدور الذي يلعبه رواد األعمال للتشجيع والمساهمة في نمو االقتصاد الوطني فيما يلي:

 للمفهـــوم الحديـــث للتســـويق، يعبـــر الســـوق عـــن مجموعـــة من األفـــراد الذيـــن لديهـــم الرغبة 
ً
1.إنشـــاء أســـواق جديـــدة.  وفقـــا

 بالطلـــب الفعال، فرواد األعمـــال هم أناس مبدعون ومنشـــئون للموارد 
ً
والقـــدرة إلشـــباع احتياجاتهـــم. وهذا ما يســـمى اقتصاديا

والفـــرص، فهـــم بذلـــك يخلقون عمالء وبائعيـــن، وهذا ما يجعلهـــم مختلفين عن رجال األعمـــال التقليدين الذين يـــؤدون الوظائف 

اإلداريـــة التقليديـــة مثل التخطيـــط والتنظيم وتحديـــد المهام.

 بالمصـــادر التقليديـــة أو المتاحـــة للمـــوارد، وانمـــا وبســـبب 
ً
2.اكتشـــاف مصـــادر جديـــدة للمـــواد. إذ أن رواد األعمـــال ال يرضـــون أبـــدا

طبيعتهـــم االبتكاريـــة، فإنهـــم يعملـــون علـــى اكتشـــاف مصـــادر جديدة للمـــوارد وذلك مـــن خالل تحســـين الوضع في منشـــآتهم 
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فـــي كافـــة مجـــاالت األعمال. ومن ثم، فإن رواد األعمال يســـعون بشـــكل مســـتمر نحو تطوير مصـــادر جديدة للمواد تتســـم بميزة 

تنافســـية مـــن حيث النقـــل والتكلفـــة والجودة.

3.تنميـــة المـــوارد الرأســـمالية.  فـــرواد األعمـــال هم المنظمـــون والمحددون لمعظـــم عناصر اإلنتـــاج، مثل األرض والقـــوة العاملة 

ورأس المـــال، وبذلـــك فهـــم يمزجـــون عناصـــر اإلنتاج هـــذه لصناعة منتجات ســـلعية وخدمـــات جديدة.  ومـــن المعلـــوم أن الموارد 

الرأســـمالية تعني وســـيلة مباشـــرة لجلـــب المال، تمثل فـــي اآلالت والمبانـــي والموارد الماديـــة األخرى المســـتخدمة في اإلنتاج.  

إن رواد األعمـــال بمـــا يتمتعـــون بـــه من ســـمات االبتكار والثقـــة في النفس يســـتطيعون تجميـــع وتنمية وتحريـــك رؤوس األموال 

إلنشـــاء أعمال جديدة أو توســـيع أعمـــال قائمة.

4.تقنيـــات جديـــدة وصناعـــات جديـــدة ومنتجـــات جديـــدة. عـــالوة علـــى كونهـــم مبتكريـــن وأنهـــم مســـتعدون لتحمـــل المخاطـــرة 

المســـؤولة، فـــإن رواد األعمـــال كذلك يحســـنون اســـتغالل الفرص البتـــكار أعمال جديدة وتحويلها إلى مكاســـب ماديـــة واجتماعية 

ملموســـة.  وبذلك يتمكن رواد االعمال من تقديم أشـــياء جديدة ومختلفة بعض الشـــيء عما يقدمه المنافســـون.  إن مثل هذه 

الـــروح الرياديـــة لـــدى رواد األعمـــال تســـاهم بقـــوة في تحديـــث وازدهـــار اقتصاديات الـــدول الناميـــة.  وفي كل عام نـــرى ظهور 

منتجـــات وتكنولوجيـــا جديـــدة تـــم تبنيها وتقديمها مـــن قبل رواد األعمـــال. إن هذه المنتجـــات والتكنولوجيات المســـتحدثة تهدف 

جميعهـــا إلى اشـــباع االحتياجـــات البشـــرية بطريقة مناســـبة وبكفاءة وفاعليـــة عاليتين.

5.خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة.  بما أن أكبر موفـــر لفرص العمل هـــو القطاع الخاص، فإن مالييـــن فرص العمل يتـــم تقديمها من قبل 

القطـــاع الصناعـــي والقطـــاع الخدمي والقطـــاع الزراعي والتجاري، وعلى ســـبيل المثال نجد فـــي المملكة العربية الســـعودية أن 

الشـــركات والمتاجـــر الكبـــرى مثـــل مجموعـــة بن الدن وأســـواق بنده وأســـواق العثيم وسلســـلة مطاعـــم هرفي وغيرهـــا، والتي 

جميعهـــا نشـــأت كمبـــادرات مـــن قبل أفـــراد طموحين ومغامريـــن أصبحت اليوم تســـاهم في توظيـــف األالف من العاملين ســـواء 

الوطنييـــن أو الوافديـــن.  وكلمـــا تـــم إنشـــاء فكـــرة رائدة وتحقـــق لها النجاح فإنها تســـاهم بدورهـــا في خلق فـــرص عمل حقيقية 

وتســـاهم بـــال شـــك في تقليل نســـبة البطالة في المجتمـــع. ان خلق فـــرص عمل ضخمة مثل هـــذه لها مضاعفات وتأثيرات تســـرع 

مـــن نمـــو االقتصـــاد ككل. أي ان خلق مزيد من الوظائف يعني زيادة الدخل وهذا بدوره يســـاهم فـــي زيادة الطلب على المنتجات 

مـــن الســـلع والخدمـــات وبالتالـــي يزيد اإلنتـــاج. وبالتالي يزيد الطلـــب على الوظائف مرة أخرى وهكذا تســـير عجلـــة التنمية.

مفهوم منشآت األعمال :   
تعـــّرف منشـــآت األعمـــال بأنهـــا » كيـــان اجتماعـــي، يختـــص بإنتـــاج الســـلع أو الخدمـــات الالزمـــة إلشـــباع حاجـــات األفـــراد والجماعـــات 

ورغباتهـــم بهـــدف تحقيـــق الربـــح10«.  كمـــا يمكـــن تحديد اإلطـــار العام لمنظمـــة األعمال »علـــى أنها وحـــدة اقتصاديـــة تضم أكثر 
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مـــن شـــخص، وتســـتخدم موارد وعناصر اإلنتـــاج لتحويلها إلـــى مخرجات وذلك عن طريق قيامها بأنشـــطة وتفاعالت، بهدف إشـــباع 

حاجـــات ورغبـــات المجتمـــع«11.  إن هـــذه الديناميكيـــة تتـــم من خـــالل عمليـــة إنتاج وتوزيـــع المخرجات التـــي تكون على هيئة ســـلع 

 معقولـــة تضمن لها 
ً
أو خدمـــات، فتحصـــل المنشـــأة مقابـــل هـــذا النشـــاط على إيرادات تغطـــي تكاليفهـــا وتجني من ورائهـــا ارباحا

البقـــاء وتمكنهـــا مـــن النمـــو واالســـتمرار.  ويمكـــن القول بأنـــه من أهم دوافع إنشـــاء منشـــآت األعمـــال ما يلي: 

- تحقيق االستقاللية.  بحيث يصبح المستثمر سيد نفسه ويكون هو المتحكم األول واألخير. 

- تحقيق اإلنجاز. حيث يهدف المســـتثمر إلى إشـــباع رغبته في إنجاز أو ابتكار شـــيء جديد يمتلكه بشـــكل خاص ويكون 

ذو مردود اقتصادي مجدي.  

- تحقيق الدخل. يعتبر عامل تحقيق الدخل من أهم العوامل التي تدفع للدخول إلى مجال األعمال. 

- تحقيـــق المركـــز االجتماعـــي.  بمـــا أن المنشـــآت تخلق مركـــز مالي وقيادي للمســـتثمر فإنـــه يترتب علـــى ذلك إعطاء 

أصحابهـــا مراكز اجتماعيـــة مرموقة. 

- تحقيق البقاء. هنا يكون الدافع بهدف تقدير وتخليد أسماء المؤسسين عبر األجيال المتعاقبة. 

مسؤوليات منشآت األعمال : 
تنـــدرج العديـــد مـــن المســـؤوليات تحت منشـــآت األعمـــال، حيث لـــم تعد تقتصر مســـؤولية منشـــآت االعمال علـــى اإلنتـــاج والتوزيع 

وتحقيـــق األربـــاح، بـــل تجاوزت ذلك إلى االلتزام بمســـؤوليات اجتماعية وبيئية.  ويمكن تصنيف مســـؤوليات منشـــآت األعمال ضمن 

عـــدد مـــن المجاالت، تشـــمل المســـؤولية االقتصاديـــة، والمســـؤولية القانونية، والمســـؤولية االجتماعيـــة، والمســـؤولية البيئية. 

وفيمـــا يلـــي شـــرح كوجز لـــكل نوع من هـــذه المســـؤوليات التي تلتـــزم بها منشـــآت األعمال.

  المســـؤولية االقتصاديـــة : علـــى الرغـــم مـــن أن الجانـــب االقتصـــادي العـــام لمنشـــأة األعمال يتركـــز على اإلنتـــاج والتوزيع 

وتحقيـــق األربـــاح، اال أنـــه في المقابل تتحمل منشـــآت األعمال المســـؤولية التامة فـــي المحافظة على موارد وثـــروات ومقدرات 

المجتمـــع المختلفـــة.  إن هـــذه المســـؤولية تحتـــم على منشـــآت األعمال كذلك اتخـــاذ اجراءات من شـــأنها المســـاهمة في تنمية 

الثـــروات الوطنيـــة واســـتدامتها والمحافظـــة عليها لألجيـــال القادمـــة.  وال تنتهي المســـؤولية االقتصادية لمنشـــآت األعمال عند 

هـــذا الحد، بل تتجاوز ذلك لتشـــمل المســـؤولية في تحقيق الكفاءة في إنتاج الســـلع والخدمات وتحقيـــق الفاعلية في توزيعها.

     المســـؤولية القانونيـــة:  تتمثل المســـؤولية القانونية لمنشـــآت األعمـــال بحتمية التقيد بالتشـــريعات وااللتزام بالقوانين 

واألنظمـــة التـــي تســـنها األجهـــزة المختلفـــة في الدولة التي تعمل المنشـــأة علـــى أراضيها، أو تلـــك التي توافـــق عليها أو تلزم 

بهـــا تلـــك الدولـــة.  هـــذا باإلضافـــة إلـــى ضرورة الوفـــاء بكافـــة التزاماتها نحـــو جميع أصحـــاب العالقة مثـــل العمالء والمســـاهمين 
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والمـــالك والمورديـــن، وكذلـــك االلتـــزام بالعقـــود المبرمـــة مـــع جميـــع مـــن يتعامـــل مـــع المنشـــأة ســـواء اتخذت المنشـــأة شـــكل 

المؤسســـة الفرديـــة أو شـــركة أشـــخاص أو أي صيغة مـــن صيغ شـــركات األموال.

  المســـؤولية االجتماعيـــة.  تتمثـــل المســـؤولية االجتماعيـــة لمنشـــآت األعمـــال بذلـــك الـــدور الـــذي يتعيـــن عليهـــا أن تتبناه 

تجـــاه جميـــع أفـــراد المجتمـــع ومؤسســـاته المختلفـــة بشـــكل عـــام.  تتمثل هـــذه المســـؤولية االجتماعية بضرورة ســـعي منشـــآت 

األعمـــال نحـــو إيجـــاد حلـــول للمشـــكالت االجتماعيـــة التي يعانـــي منهـــا المجتمع.  ولعـــل أفضل مثال علـــى ذلك هو ضـــرورة تبني 

منشـــآت األعمـــال لسياســـات واســـتراتيجيات واتخـــاذ إجراءات وتطبيق ممارســـات من شـــأنها التعامل مع مشـــاكل البطالـــة وارتفاع 

معـــدالت التضخـــم، والحـــد من تفشـــي الغش التجاري ســـواء فـــي المنتجـــات أو العمليات اإلنتاجية.  إن ممارســـة هـــذا الدور يحتم 

علـــى منشـــآت األعمـــال التعاون مع بعضها البعـــض أو مع المنشـــآت الحكومية والدوليـــة المختلفة بهدف إيجـــاد الحلول الناجعة 

للمشـــكالت المجتمعيـــة.  كمـــا يترتـــب علـــى تلك المســـؤولية، ضـــرورة التكافل والتعـــاون بين منشـــآت األعمال فيما بينهـــا، وكذلك 

مســـاعدة المنشـــآت الحكوميـــة والدولية مـــن أجل المســـاهمة في االرتقاء بالمســـتوى المعيشـــي لألفـــراد والمجتمعات. 

  المســـؤولية البيئيـــة.  تعتبـــر مســـؤولية منشـــآت األعمال تجـــاه البيئة من أخطر المســـؤوليات وذلك بســـبب مـــا يترتب على 

اإلنتـــاج الصناعـــي عـــادة مـــن اســـتخدام المبيـــدات الضـــارة أو انتـــاج للمنتجـــات الصناعيـــة عاليـــة الخطـــورة وغيرها من الممارســـات 

المتعـــددة التـــي قـــد ينتـــج عنها أضرار بالبيئـــة أو الكائنات الحية التي توجد فيهـــا.  وعليه فإنه يتحتم على جميع منشـــآت األعمال 

بـــذل جميـــع الجهـــود الممكنـــة وتحمل كامل المســـئولية لحماية البيئـــة وعدم اإلضرار بأوجـــه الحياة المختلفة على ســـطح  كوكب 

األرض

التصور المقترح للنموذج العملي لتحقيق مساهمة منشآت األعمال في دعم 
صناعة ريادة األعمال :

يهـــدف هـــذا البحـــث الـــى اقتـــراح نمـــوذج عملـــي يمكـــن مـــن خاللـــه لمنشـــآت االعمـــال 

المســـاهمة الفعالـــة فـــي دعـــم صناعـــة ريـــادة االعمـــال.  ولقد تـــم بناء هـــذا النموذج 

المقتـــرح علـــى أســـاس أن هنالـــك عدد من األطـــراف الرئيســـة التي تتفاعل مـــع بعضها 

البعـــض، بحيـــث يمكن أن ينتج عن هذا التفاعل اآللية المناســـبة لتحقيق النمو واالزدهار 

لصناعـــة ريـــادة األعمـــال.  وتتمثـــل هذه األطـــراف في كل مـــن الدولة ممثلـــة بأجهزتها 

المختلفـــة، ومنشـــآت األعمال، ورواد األعمال، وكافة شـــرائح أفـــراد المجتمع، وذلك كما 

هو موضـــح بالشـــكل رقم )1(. 
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وفيما يلي شرح مفصل للنموذج المقترح مع بيان الدور المنوط بكل طرف من االطراف ذات العالقة:

: دور الدولـــة.  تتمثـــل الدولـــة في المؤسســـات والهيئات والـــوزارات والمصالـــح الحكومية المختلفة، ويتجســـد دور 
ً
أوال

الدولـــة في ضرورة ســـن التشـــريعات التي تلزم منشـــآت األعمـــال بدعم صناعة ريـــادة األعمال، وذلك عن طريـــق اقتطاع وتخصيص 

 مـــن التزام منشـــآت االعمـــال بأهداف 
ً
جـــزء مـــن األربـــاح التـــي تحققهـــا تلك المنشـــآت لدعم صناعـــة ريـــادة األعمال وذلـــك انطالقا

المســـئولية االجتماعيـــة التـــي يتعيـــن عليهـــا تبنيها كهدف رئيـــس من ضمن أهدافها األساســـية.  كمـــا يشـــتمل دور الدولة على 

إيجـــاد عـــدد مـــن المؤسســـات المالية كالبنـــوك المختصة وصناديق الدعـــم المختلفة، التي يمكـــن أن تتولى تقديـــم األموال لرواد 

األعمال لبدء مشـــروعاتهم لريادية وذلك على شـــكل قروض حســـنة وبشـــروط تســـديد ميســـرة. 

: دور منشـــآت األعمال.  يتبلور الدور المســـتهدف لمنشـــآت األعمال ضمـــن هذا النموذج المقتـــرح في قيام 
ً
ثانيـــا

منشـــآت االعمـــال باحتضـــان صناعة ريـــادة األعمال وذلك مـــن خالل تبني أحـــد أو جميع الســـيناريوهات التالية: 

 لهذا الســـيناريو تنحصر مســـؤولية منشـــآت 
ً
)1( الســـيناريو األول : تخصيـــص جـــزء مـــن األربـــاح لدعـــم ريادة األعمـــال فقط.  وفقا

األعمـــال فـــي اســـتقطاع جـــزء من أرباحهـــا أو عائداتها الماليـــة وتقوم بمنحه ألحـــد مصادر التمويـــل التي تعتمدهـــا الدولة لدعم 

صناعـــة ريـــادة األعمـــال مثل بنك التســـليف واالدخار أو صندوق المئوية أو أي صندوق تمويلي آخر ينشـــأ ويخضع إلشـــراف ورقابة 

الدولـــة.  أي أن هـــذا الســـيناريو يقصـــر مســـاهمة منشـــآت األعمـــال فـــي دعـــم صناعة ريـــادة األعمال فـــي تخصيص مبالـــغ نقدية 

تقتطـــع مـــن األربـــاح التـــي تحققهـــا منشـــآت األعمال، بحيـــث يتـــم إيداعها فـــي أحد المنافـــذ الماليـــة التـــي تحددها الدولـــة لهذا 

الغـــرض، مـــع التأكـــد مـــن وضع اآلليـــات المناســـبة التي تضمـــن التأكد مـــن وفاء منشـــآت االعمـــال بالتزاماتهـــا هـــذه.  ويمكن على 

ســـبيل المثـــال، أن يتـــم مطالبـــة منشـــآت االعمال بأن تقـــدم للدولة ما يثبت ذلـــك االلتزام وأنهـــا أودعت مســـاهمتها المالية في 

 لهذا 
ً
أحـــد الصناديـــق أو البنـــوك المعتمـــدة، عندمـــا تقـــدم تقريـــر الـــزكاة والدخل فـــي نهاية كل ســـنة ماليـــة.  وعليه، فإنه وفقـــا

الســـيناريو، ينتهـــي دور مســـئولية منشـــآت األعمـــال في دعـــم صناعة ريـــادة األعمال عند هـــذا الحد.

)2(  الســـيناريو الثانـــي : تخصيـــص بعـــض األوقـــاف واســـتخدام جـــزء مـــن ريعهـــا لدعم صناعـــة ريـــادة األعمال بشـــكل مادي أو 

معنـــوي.  يقتضـــي هـــذا الســـيناريو قيـــام منشـــآت األعمـــال بدعـــم ريـــادة األعمال مـــن خالل اســـتقطاع جزء مـــن ايراداتها إلنشـــاء 

 لهذا 
ً
.  أي انه وفقـــا

ً
 أو معنويـــا

ً
أوقـــاف خاصـــة يكـــون مـــن بيـــن اســـتخدامات إيراداتهـــا دعـــم صناعة ريـــادة األعمـــال ســـواء ماديـــا

الســـيناريو تقـــوم منشـــآت األعمـــال بتخصيص جزء مـــن عائداتها لألوقاف كمصـــدر من مصادر تمويـــل صناعة ريـــادة األعمال.  ومن 

المعلـــوم أن هنـــاك جهـــات حكوميـــة معتمـــدة تتولى مســـؤولية اإلشـــراف على جميـــع األوقاف الخيريـــة بالمملكة ســـواء بوضع 

القواعـــد المتعلقـــة بإدارتهـــا، واســـتغاللها، وتحصيـــل غالتهـــا، وصرفهـــا، وذلـــك كلـــه مـــع عـــدم اإلخـــالل بشـــروط الواقفين حســـب 
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مقتضيـــات أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية.  كمـــا أن النظـــام فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية قد خـــول مجالس األوقـــاف الفرعية 

 لهذا الســـيناريو فإن دور منشـــآت 
ً
بالمناطـــق عملية اإلشـــراف علـــى األوقاف الخيرية الواقعة بمنطقة كل مجلس فرعي.  ووفقا

األعمـــال لـــن يتضمـــن أي نـــوع من أنواع االحتضان لـــرواد األعمال بالمفهوم الشـــامل لالحتضان، كما أن هذا الـــدور لن ينطوي على 

تبنـــى قضايـــا رواد األعمـــال بشـــكل مباشـــر، وإنما ســـوف يقتصر دور منشـــآت األعمال في هـــذه الحالة على تخصيص جـــزء من ريع 

هـــذه االوقـــاف لدعـــم صناعـــة ريـــادة األعمال عـــن طريق تقديـــم دعم مالي مباشـــر أو عـــن طريق دعـــم المؤسســـات األكاديمية 

 
ً
والعلميـــة وبيـــوت الخبـــرة التـــي تقـــوم بتقديم دعم مـــادي أو معنوي لـــرواد األعمال.  أي أنه لـــن يكون لمنشـــآت األعمال وفقا

لهـــذا الســـيناريو أي حـــق في توجيه نشـــاط رواد األعمـــال وال التدخل فـــي صالحياتهم وكيفيـــة إدارتهم لمشـــروعاتهم الريادية.  

إن هـــذا الســـيناريو يقتصـــر دور منشـــآت األعمال الكبـــرى على تقديم الدعـــم المالي للمشـــروعات الريادية عن طريـــق ما تخصصه 

لهـــا مـــن ريـــع الوقف بنـــاء على توصية المشـــرف علـــى الوقف وتزكيـــة الجهات المســـؤولة عن دعـــم صناعة ريـــادة األعمال. 

)3( الســـيناريو الثالـــث : الدعـــم واالحتضان الكامل من قبل منشـــآت األعمال لـــرواد األعمال.  في ظل هذا الســـيناريو يمتد دعم 

منشـــآت األعمـــال لرواد األعمال ليتنـــاول الحضانة الكاملة لمشـــروعاتهم الريادية، بحيث تغطي تلك الحضانة ثالث مراحل أساســـية 

من عمر المشـــروع الريادي، وذلك علـــى النحو التالي: 

المرحلـــة األولـــى: مرحلـــة إنشـــاء المشـــروع الريـــادي.  ويتلخـــص الدعم فـــي هـــذه المرحلة في جمـــع أو توفيـــر الدعم 
الشـــامل لمشـــاريع رواد األعمال من خالل تخصيص جزء من االرباح كما أســـلفنا لدعم رواد األعمال واحتضان مشـــاريع رواد األعمال 

منـــذ البدايـــة وحتـــى قيام المشـــروع.  ويتحقق هذا الدعم بشـــكل مباشـــر عـــن طريق قيام منشـــآت األعمال الكبرى بإنشـــاء مراكز 

أو حاضنـــات أعمـــال فـــي مقـــار تلـــك الشـــركات الكبـــرى، أو في حاضنـــات أو مراكز خاصـــة تتم اقامتها تحت اشـــراف مباشـــر من قبل 

منشـــآت األعمـــال لتتولى تبنـــي األفكار وحضانة المشـــروعات الرياديـــة التي يقترحها بعـــض المبادرون.

 المرحلـــة الثانية: مرحلة انطالق نشـــاط المشـــروع.  ويتلخص الدعم في هـــذه المرحلة في تقديم االستشـــارات اإلدارية 
واالقتصاديـــة لـــرواد األعمـــال، مـــع ضـــرورة توفيـــر البرامـــج التدريبيـــة، وتقديـــم مواصفات نوعيـــة، ووضـــع المواصفـــات والمعايير 

الفنيـــة لإلنتـــاج وكذلـــك رســـم الخطـــط اإلنتاجيـــة.  كما يمكـــن أن يمتد هـــذا الدعم ليشـــمل كذلك تقديـــم المواد الخـــام كلما أمكن 

ذلـــك، والقيام باإلشـــراف علـــى العمليات اإلنتاجيـــة، وكذلك اقتراح طـــرق مالئمة لحفظ المنتجات وتســـويقها ونقلها وتســـليمها 

للعمالء المســـتفيدين مما يضمن نجاح المشـــروع الريادي.  وقد تقوم المنشـــأة الكبرى باقتراح اســـتراتيجيات إنتاجية وتســـويقية 

تتـــواءم مـــع المعاييـــر المعتمـــدة لدى المنشـــأة الحاضنة بما يحقـــق مصلحة واحتياجات كل من المنشـــأة الكبرى ومشـــروع ريادة 

األعمـــال.  ويمكـــن تمثيـــل العالقـــة والدعـــم فـــي هـــذه الحالة بمـــا يحدث عـــادة من تعـــاون وتبـــادل منافع بيـــن المنشـــآت الكبرى 
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والصغـــرى في ظـــل مفهوم االمتيـــاز التجاري. 

المرحلـــة الثالثـــة.  مرحلة ما بعد نجاح المشـــروع الريـــادي واعتماده على نفســـه.  عندما تتولى منشـــآت األعمال الكبرى 
عمليـــة احتضـــان المشـــاريع الرياديـــة وتقديـــم الدعـــم المـــادي والمعنـــوي لها، فإن ذلك يســـاهم فـــي نجاح مشـــروعات األعمال 

الرياديـــة وتصبـــح مســـتقلة وبإمكانهـــا االعتماد علـــى ذواتها من حيث التشـــغيل واإلدارة وتســـويق المنتجات.  ففـــي هذه الحالة 

تكـــون المنشـــأة الكبـــرى قد ســـاهمت بشـــكل رئيس في تنمية مشـــروع ريادة األعمـــال وزيادة فرصتـــه في النجاح وتحقيـــق الربح,، 

 علـــى نفســـه وتتهيأ لـــه الفرصـــة في االســـتمرار وتحســـين جـــودة المنتج  
ً
ممـــا يمكـــن المشـــروع الريـــادي فـــي أن يصبـــح معتمـــدا

وتحقيـــق عوائـــد ماليـــة تمكن المشـــروع الريادي مـــن تغطية تكاليفـــه المختلفة وتضمن له البقـــاء والنمو.  عندما يصل المشـــروع 

الريـــادي إلى هذا المســـتوى من االســـتقاللية وإمكانيـــة االعتماد على الذات، عندئذ يكـــون أمام صاحب المـــــــــشروع الريادي عدد 

مـــن الخيـــارات التـــي بإمكانـــه أن تختار مـــن بينها والتي تنضـــم عالقته بالمنشـــأة الكبرى الحاضنـــة، وذلك على النحـــو التالي: 

)1(أن يختـــار رائـــد األعمـــال االســـتقالل عـــن المنشـــأة الحاضنـــة بشـــكل تـــام. إن هـــذا الخيـــار يعنـــي أن يقرر رائـــد األعمال بأن تســـتمر 

منشـــأته الصغيـــرة فـــي العمل في مجال النشـــاط الرئيس ولكن بصفتها كيان مســـتقل عن المنشـــأة الحاضنة، مـــع إمكانية القيام 

بتزويـــد المنشـــأة الحاضنـــة وغيرهـــا مـــن المنشـــآت الكبـــرى بمنتجاتهـــا عن طريـــق العمل كمـــورد يتعامل مـــع تلك المنشـــآت. وقد 

يوقـــع المشـــروع الريـــادي اتفاقية شـــراكة اســـتراتيجية تضمن اســـتمرار العالقـــة التبادلية وعالقة التعـــاون بين المنشـــأة الريادية 

والمنشـــأة الحاضنـــة علـــى غرار ما يتـــم في ظل عالقـــة االمتيـــاز التجاري.

)2( أن تعـــرض المنشـــأة الكبـــرى الحاضنة على رائد األعمال أن يدخل معها كشـــريك وذلك من خالل ضم المشـــروع الريادي لنشـــاط 

الشـــركة الحاضنـــة مقابـــل حصـــول صاحب المشـــروع الريادي على حصـــة في الشـــركة الحاضنة تســـاوي القيمة العادلة للمشـــروع 

الريـــادي والـــذي يتم تقييمه بشـــكل منصـــف من قبل جهات مختصة ومحايدة على أســـاس القيمة الســـوقية للمشـــروع الريادي 

وقت االندماج مع الشـــركة الكبـــرى الحاضنة. 

)3( أن يقـــوم صاحـــب المشـــروع الريـــادي بالتخلـــي الكامـــل عـــن مشـــروعه الريـــادي وذلك عـــن طريق قيامـــه ببيع كامل المشـــروع 

الريـــادي للمنشـــأة الكبرى الحاضنة بقيمة عادلة على أســـاس ســـعر الســـوق والذي يتـــم تحديده من قبل جهـــة مالية متخصصة 

محايـــدة. وفـــي هـــذه الحالة تنتهي دورة حياة مشـــروع ريـــادة األعمال.  وقد يقرر رائـــد االعمال أن يخوض غمـــار تجربة جديدة مع 

مشـــروع أعمـــال جديـــد، أو يقرر أن يصـــرف النظر على الدخول فـــي مغامرات تجارية جديـــدة ويختار التمتع باســـتخدام اإليراد الذي 

جنـــاه مـــن بيـــع مشـــروعه للشـــركة الحاضنـــة. وعندما يختـــار رائد األعمـــال أن يغامر مـــن جديد، وذلك مـــن خالل تبني فكرة مشـــروع 

ريـــادي جديـــد فـــي نفس مجال النشـــاط الســـابق أو فـــي مجال آخر غيـــره، فإن هذا يعني تكرار الســـيناريو الســـابق مـــن جديد مرة 
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أخـــرى.  ولكـــن ليـــس بالضـــرورة أن يتكـــرر ذلـــك الســـيناريو مع نفس المنشـــأة الحاضنـــة نفســـها، وإنما قد يقـــرر رائد األعمـــال تكرار 

التجربة مع منشـــأة كبـــرى أخرى. 

والشكل التالي يوضح تلك السيناريوهات: 

شكل رقم )2(

المشروع الريادي يتحول إلى مشروع مستقل ويعمل بمعزل عن المنشأة الكبرى الحاضنة. 

المشروع الريادي ينضم كشريك متضامن مع منشأة األعمال )اندماج جزئي(. 

المنشأة الحاضنة تشتري المشروع الريادي من رائد األعمال )اندماج كامل(. 

المشروع الريادي
يعمل بشكل مستقل
عن المنشأة الحاضنة

المشروع الريادي
جزء من المنشأة 

الحاضنة

المشروع الريادي يعمل
كشريك استراتيجي مع

المنسأة الحاضنه

المنشأة الحاضنة تشتري
المشروع الريادي

منشآت االعمال الكبرى

تقديم دعم مادي او معنوي 
لريادة االعمال

تخصيص اوقاف لدعم رواد 
االعمال

احتضان كامل لرواد االعمال

رواد االعمال

منشآت
االعمال
الكبرى
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اآلثار التي تعود على المجتمع من مساهمة منشآت األعمال في دعم ريادة 
األعمال :  

ممـــا ال شـــك فيـــه أن المجتمع بكل فئاته ســـيكون من أهم المســـتفيدين من مســـاهمة منشـــآت األعمال في دعـــم صناعة ريادة 

األعمـــال، ألنـــه يترتب على تلك المســـاهمات اإليجابية من قبل منشـــآت األعمال الكبـــرى العديد من اآلثـــار االقتصادية واالجتماعية 

بالنســـبة للمجتمـــع ككل، والتي يمكـــن إيجازها فيما يلي:   

1.المساهمة في انخفاض نسبة البطالة في المجتمع. 

 .
ً
 ومناسبا

ً
 جيدا

ً
2.تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية متى ما تم استغالل الفرص استغالال

3.تنوع مصادر الدخل بالنسبة ألفراد المجتمع. 

4.تحقيق االكتفاء الذاتي ألفراد المجتمع وخاصة رواد األعمال. 

5.تنويـــع القاعـــدة االقتصادية وتقليل االعتمـــاد الكبير على صناعة النفط باعتبارها المصدر الرئيســـي لالقتصاد الوطني 

السعودي. 

وفيما يلي اســـتعراض ســـريع لبعض المجاالت التي يمكن لمنشـــآت األعمال أن تقدمها كمســـاهمة منها في 

تطوير صناعـــة ريادة األعمال: 

 حســـب مســـتواه 
ً
  يمكـــن لمنشـــآت األعمـــال أن تتبنـــي مجموعـــات متنوعة من الشـــباب وإدراجهم في برامج تدريبية متنوعة كال

التعليمـــي واتجاهاتـــه المهنيـــة أو الحرفية، على أن يتم تدريبهم وتطوير مهاراتهم واســـتخدامهم وتوظيفهم في األنشـــطة 

المختلفة.   االقتصادية 

  يمكـــن لمنشـــآت األعمـــال الكبـــرى توفيـــر الفـــرص المختلفـــة الموجهـــة لدعم األســـر المنتجـــة مما يحافـــظ على اســـتمرار بعض 

الحـــرف والصناعـــات التقليدية.  كما يمكن أن يســـاهم دعم منشـــآت األعمال لألســـر المنتجـــة في تحقيق االســـتقالل المالي لهذه 

األســـر، أو يســـاهم في إيجاد فرص وظيفية مناســـبة ألفراد تلك األســـر مما يقلل من اعتماد األســـر الفقيرة على الدعم المادي 

المقـــدم مـــن المؤسســـات الخيريـــة.  هـــذا عـــالوة علـــى أن تبنـــي ودعـــم بعـــض البرامـــج التدريبيـــة قد يســـاهم في توفيـــر فرص 

وظيفية لفئة الشـــباب أو مســـاعدتهم في إنشـــاء مشـــاريع صغيـــرة تعود عليهـــم بالفائدة. 

  تقديم التدريب المتنوع لرواد األعمال مما يساعدهم على النجاح في إدارة مشروعاتهم الصغيرة. 

دعم دراســـات الجدوى االقتصادية للمشـــروعات الريادية قبل بداية المشـــروع، وتقديم النصح والمشـــورة أثناء انطالق المشـــروع 

الصغيـــر، واســـتمرار تقديـــم الدعم المادي والمعنـــوي في مرحلة ما بعد نجاح المشـــروع.

  المســـاهمة في تســـويق منتجات المشـــروعات الصغيرة عن طريق عرضها في المتاجر التي تمتلكها منشـــآت األعمال الكبرى، 
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وكذلـــك المســـاهمة فـــي إقامـــة المعارض واألســـواق وتمكيـــن رواد األعمال من المشـــاركة فيها من خالل عـــرض منتجاتهم في 

هذه المعارض واألســـواق. 

  تقديـــم الدعـــم الفنـــي والخبـــرات المتنوعـــة للمشـــاريع الصغـــرى مما يســـاهم في ضمان جـــودة تلـــك المنتجات التـــي تنتجها 

الصغرى.  المشـــروعات 

  تقديـــم الدعـــم من خالل قيام منشـــآت األعمال بإتاحة الفرصة للمشـــروعات الصغرى بأن تدخل ضمن سلســـلة الموردين للمواد 

األوليـــة أو النصـــف مصنعـــة التي تعتمد عليها المنشـــآت الكبرى في إنتـــاج منتجاتها النهائية، كما هي الحال عندما تقوم شـــركة 

صناعـــة ســـيارات كبـــرى باالعتمـــاد علـــى الشـــركات الصغـــرى لتزويدهـــا ببعـــض المكونـــات التي تدخـــل فص صناعـــة الســـيارات التي 

تنتجهـــا المنشـــأة الكبـــرى مثل: اإلطـــارات، الزجاج، المقاعد، اإلكسســـوارات، وغير ذلك مـــن عناصر اإلنتاج والمـــواد المصنعة الداخلة 

فـــي العمليـــة اإلنتاجيـــة.  كمـــا يمكن أن يتحقـــق هذا الدعم من خالل اســـتعانة المنشـــآت الكبـــرى بالورش الصغـــرى لتقديم بعض 

 .
ً
خدمـــات الصيانة مثال

  التفاوض مع مؤسسات االقراض والتمويل على تقديم القروض التمويلية بأسعار مناسبة للمشروعات الريادية.

تبني مفهوم التكامل أو االندماج الراسي واألفقي مع المشروعات الريادية بما يحقق مصالح جميع األطراف ذات العالقة.

  القيـــام بإجـــراء أو تمويـــل بعض الدراســـات والبحـــوث المختلفة التي تســـاعد رواد األعمال على اختيار النشـــاط الـــذي ينطلقون 

منـــه أو المهن التي يمكـــن أن يمتهنونها. 

الخاتمة 
إن دعـــم صناعـــة ريـــادة األعمـــال وزيادة عـــدد المبادريـــن فيها يمثل مســـؤولية وطنيـــة يتعين علـــى جميع األطـــراف ذات العالقة 

العمـــل دعمها وتشـــجيعها. ويتعين علـــى المهتمين بدعم صناعة ريادة االعمـــال النظر إلى عملية الدعم هـــذه باعتبارها عملية 

متكاملـــة ومتعـــددة الجوانـــب، وأنهـــا تنطوي علـــى أبعاد تتجـــاوز مفهوم تقديـــم الدعم المادي فقـــط.   وهذا يعنـــي، أنه يجب 

 من أجل 
ً
النظـــر إلـــى عمليـــة الدعـــم هذه باعتبارها مســـؤولية جماعية تكامليـــة، وأنه يتعين على عـــدد من القطاعات العمـــل معا

دعمهـــا وتحملهـــا دون حـــدوث ازدواج أو تداخـــل فـــي الواجبـــات أو المســـئوليات أو األدوار. ومـــن ثـــم فإنـــه ينبغـــي توحيـــد جميع 

الجهـــود المبذولـــة فـــي هذا الخصوص وتكاملها، مع الســـعي بشـــكل حثيـــث نحو تعزيز البيئة المناســـب والمشـــجع لظهور ونمو 

المشـــاريع الرياديـــة.  إن هـــذا يحتـــم، علـــى ســـبيل المثـــال، بنـــاء وتطويـــر البنيـــة التحتية وتوفيـــر نظم فاعلـــة للمواصـــالت وتقنية 

االتصاالت، وســـن القوانين التنظيمية وتســـهيل اإلجراءات، وتهيئة مناخ اســـتثماري آمن ومشـــجع مع بذل كافة الجهود الممكنة 

لمكافحة الفســـاد اإلداري والمالي. 
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اشـــتملت هـــذه الورقـــة علـــى اقتـــراح نموذج عملي يســـاهم فـــي دعم صناعة ريـــادة االعمـــال، مع ابـــراز األدوار والســـيناريوهات 

المختلفـــة التـــي يمكـــن لمنشـــآت األعمـــال الكبرى أن تتبناها بشـــكل كلـــي أو جزئي من أجل المســـاهمة في دعـــم وتطوير صناعة 

ريـــادة األعمـــال في المملكة العربية الســـعودية.  كما ســـعت هـــذه الورقة إلى إبراز الـــدور المأمول من كل من الدولة ومنشـــآت 

قطاع األعمال وأفراد المجتمع بشـــكل عام نحو المســـاهمة الفاعلة في توفير الدعم المنشـــود لصناعة ريادة األعمال. ويتجســـد 

دور الدولـــة فـــي تقديـــم الدعـــم المادي وكذلك ســـن التشـــريعات واألنظمة التـــي تلزم منشـــآت األعمال باقتطـــاع وتخصيص جزء 

مـــن أرباحهـــا لمســـاندة منشـــآت ريـــادة األعمـــال الصغيرة والمتوســـطة وذلك مـــن خالل تبنيهـــا ألهدافهـــا المتعلقة بالمســـئولية 

االجتماعيـــة.  وإن كان هـــذا االقتطـــاع الجبـــري مـــن أربـــاح منشـــآت األعمـــال قـــد ينظـــر لـــه من قبـــل البعض علـــى أنه نـــوع من فرض 

الضرائـــب اإللزاميـــة، كمـــا هـــو عليـــه الحال في بعض الـــدول الغربية، إال أنـــه يجب النظر إليه من منطلق إســـالمي على أنه تجســـيد 

حـــي لمبـــدأ التكافـــل االجتماعي والتعاون من أجـــل تحقيق الرفاهية االجتماعية وتحقيق االســـتقرار األمنـــي للمجتمعات المحلية. 

أمـــا الـــدور المناط بمنشـــآت األعمـــال فإنه يتحقق من خالل تبني منشـــآت األعمـــال ألحد أو كل الســـيناريوهات الثالثـــة التالية: 

الســـيناريو األول : االكتفـــاء بمجـــرد اقتطـــاع أو تخصيـــص جزء من األرباح لدعـــم صناعة ريـــادة األعمال، بحيث يتم منـــح هذا الجزء 

المقتطـــع ألحد مصـــادر التمويل المعتمدة مـــن قبل الدولة. 

الســـيناريو الثانـــي : قيـــام منشـــآت األعمـــال بتخصيـــص جـــزء مـــن إيراداتهـــا إلنشـــاء أوقـــاف، ويتم تخصيـــص جزء مـــن ريع هذه 

األوقـــاف لتقديـــم دعـــم مادي ومعنوي لمشـــاريع ريـــادة األعمال من خـــالل التعاون مع بعض المؤسســـات الماليـــة واألكاديمية 

وبيـــوت الخبـــرة المتخصصـــة بدعـــم وتطويـــر المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر.  ويقتصـــر دور منشـــآت األعمال 

الكبـــرى فـــي دعـــم صناعـــة ريـــادة األعمال وفـــق هذا الســـيناريو عنـــد حد تقديـــم الدعم مـــن خالل هـــذا الوقف. 

الســـيناريو الثالـــث : قيـــام منشـــآت األعمـــال بإنشـــاء مراكز متخصصـــة أو حاضنات أعمـــال تتولى مهمـــة احتضان مشـــاريع ريادة 

 من الصيغ أو األشـــكال، وذلـــك على النحـــو التالي : 
ً
األعمـــال وتقديـــم الدعـــم الكامـــل لهـــا، ويمكـــن لهذا الدعـــم أن يتخذ عـــددا

)1( تقديـــم الدعـــم أثنـــاء مرحلـــة تأســـيس أو إنشـــاء المشـــروع، وذلك مـــن خالل قيام منشـــآت األعمـــال الكبرى بإنشـــاء 

مراكـــز أو حاضنـــات أعمـــال لدعـــم صناعة ريادة األعمال في مقار الشـــركات الكبـــرى أو في مراكـــز أو حاضنات متخصصة 

تتولـــى احتضـــان رواد االعمـــال ورعايـــة افكارهـــم االبتكارية وتوجيههـــا بحيث تتحول الى مشـــاريع رياديـــة ناجحة. 

)2( تقديـــم الدعـــم أثنـــاء مرحلـــة البدء في المشـــروع واالنطالق في نشـــاطه )ســـواء بشـــكل تجريبي أو فعلـــى(، وهنا 

تقـــوم منشـــأة األعمـــال الكبرى بتقديم كل ما من شـــأنه أن يحقق النجاح للمشـــروع المحتضن ســـواء عن طريق تقديم 

االستشـــارات اإلداريـــة واالقتصاديـــة والقانونيـــة، وتوفير البرامـــج التدريبية المخصصـــة لتطوير كفاءة وخبـــرة العاملين 

في المشـــاريع الرياديـــة والصغرى. 
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)3( اســـتمرار الدعـــم فـــي مرحلـــة ما بعد االنطالق واعتماد المشـــروع على نفســـه، وذلـــك من خالل إتاحـــة الفرصة لرائد 

األعمـــال فـــي أن يختار من بين البدائـــل التالية: 

أ(اســـتمرار المشـــروع الصغير في تقديم منتجاته إلى المنشـــآت الكبرى، ولكن بشـــكل مســـتقل عنها باعتباره أحد الشـــرايين التي 

تغـــذي منشـــأة األعمـــال الحاضنـــة وغيرهـــا مـــن المنشـــآت الكبـــرى.  وفي ظـــل هذا الســـيناريو لـــن تكـــون هنالك ســـيطرة من قبل 

المنشـــأة الحاضنة علـــى هذا المشـــروع الريادي. 

ب(دخـــول المنشـــأة الرياديـــة كشـــريك مـــع المنشـــأة الكبـــرى من خـــالل تقييـــم رأس مـــال المشـــروع الريـــادي، ومنـــح صاحبه حصة 

فـــي رأســـمال الشـــركة الكبـــرى بناء على تقييـــم عادل يتم مـــن قبل جهة محايـــدة متخصصة فـــي التقييم والتثميـــن. وهنا تكون 

المنشـــأة الرياديـــة داعمـــة للمنشـــأة الحاضنـــة في مجال نشـــاطها الرئيـــس مما يســـاهم في تنوع نشـــاط الشـــركة الحاضنة. 

ت(أن تقـــوم منشـــآت األعمال الحاضنة بشـــراء كامل المشـــروع المحتضـــن من رائد االعمال بســـعر عادل )اندماج كامـــل(. وفي هذه 

 ويبدأ مغامرة جديـــدة، أو يكتفي باالســـتمتاع باإليـــرادات التي حصل 
ً
 جديـــدا

ً
الحالـــة يصبـــح بإمـــكان رائـــد األعمال أن يتبني مشـــروعا

عليهـــا مـــن بيع مشـــروعه الريادي للشـــركة الكبرى، وتنتهـــي عالقة مع المنشـــأة الحاضنة فيمـــا يتعلق بهذا المشـــروع الريادي. 

 إن هـــذا النمـــوذج المقتـــرح ينبثق من نظرية المســـئولية االجتماعية للمنشـــآت الكبرى تجاه )صناعة ريادة األعمال(،  ويســـتند إلى 

مفهـــوم التكافـــل االجتماعـــي الـــذي حـــض عليه ديننـــا االســـالمي الحنيف.  إن هـــذا المفهـــوم ينطلق مـــن مبدأ أنـــه يتعين على 

كل منظمـــة أعمـــال كبـــرى أن تتعامـــل بعدل وانصاف وشـــفافية تامة مع جميـــع األطراف ذات العالقـــة بما فيهم المساهــــــــمين، 

والمســـــــــتثمرين، والموظـــــــــفين، والمورديـــن، والعمـــالء، وكذلـــك جميـــع أفـــراد المجتمـــع الـــذي تعمـــل في وســـطه.  كمـــا يتعين 

علـــى منشـــآت األعمـــال المحافظة على البيئـــة المحيطة والتعامل معها بــــــــشكل مســـــــــؤول ينطلـــق من األســـــــــــــــس والمبادئ 

األخالقيـــة التـــي حـــث عليهـــا ديننـــا الحنيـــف، وبالشـــكل الـــذي يحقق النمـــو ويحافـــظ على الحقـــوق ويضمـــن التنميـــة االقتصادية 

المســـتدامة. واالجتماعية 

التوصيات
يمكن اجمالي أهم التوصيات التي اسفر عنها هذا البحث فيما يلي :

1.بنـــاء أطـــر تضمـــن تحقيق التعاون والتكافـــل بين كافة األطـــراف ذات العالقة بما يضمن تحقق اســـتدامة التنميـــة بجميع أبعادها 

االقتصاديـــة واالجتماعية والبيئية. 

2.ضرورة سن التشريعات واألنظمة من قبل أجهزة الدولة ذات العالقة التي تساهم في تشجيع صناعة ريادة األعمال.

3.تضافـــر كافـــة الجهود من أجل إنشـــاء مصارف إســـالمية تعمـــل على دعم صناعة ريـــادة األعمال من خالل تقديـــم التمويل الالزم 

لهـــا بما يتفق مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية الغراء.   
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4.توجيـــه كافـــة األنشـــطة اإلعالميـــة وتوجيه حمالت توعويـــة لرجال ومنشـــآت األعمال تحثهم علـــى إقامة حاضنـــات أعمال تتولى 

تقديـــم الرعاية والدعم لـــرواد األعمال.

5.حـــث المنشـــآت ورجـــال األعمال على إقامة مشـــاريع وقفيـــة وتوجيه ريعهـــا لدعم المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة ومتناهية 

الصغـــر مما يســـاهم في اســـتمرارية الدعـــم لها، وبذلـــك تتحقق التنمية المســـتدامة بأبعادهـــا المختلفة.

6.حـــث منشـــآت األعمـــال علـــى ابتـــكار أســـاليب غيـــر مســـبوقة تســـاهم في دعـــم صناعـــة ريـــادة األعمال من خـــالل توفيـــر مصادر 

تمويـــل مناســـبة للمشـــروعات الريادية. 

7.العمـــل علـــى إنشـــاء مجلـــس علـــى مســـتوى دول الخليـــج العربـــي لدعم صناعـــة ريـــادة األعمال مما يســـاهم فـــي تأصيل هذه 

الصناعـــة وزيـــادة روافدهـــا لدى شـــعوب المجلس. 

8.تشـــجيع الجامعـــات والمعاهـــد األكاديميـــة والعلمية وكافـــة الجمعيات المتخصصة علـــى إجراء بحوث علمية نظريـــة أو تطبيقية 

تســـاهم فـــي تطويـــر صناعة ريـــادة األعمـــال، وحث طلبة الدراســـات العليـــا على تبني هـــذا الموضوع كمـــادة أو موضوع للرســـائل 

العلمية. 

9. ســـن قوانين تتضمن فرض نســـبة من صافي أرباح مشـــروعات األعمال -غير الزكاة الواجبة-على كل الشـــركات المحلية والخارجية 

والســـيما البنوك لدعم األنشـــطة الضرورية لصناعة ريادة األعمال وخدمة مؤسســـات المجتمع المدني.

10.حث وســـائل المؤسســـات اإلعالمية الخاصة واســـعة االنتشـــار ووســـائل االعالم على تصميـــم حمالت إعالميـــة توعوية موجهة 

نحـــو المهتمين تحثهم على المســـاهمة في دعم صناعة ريادة األعمال من خالل الوســـائل والســـبل المتعـــددة التي تم التطرق 

لهـــا فـــي ثنايـــا هـــذه الورقـــة العلميـــة عن ريـــادة األعمـــال ودورهـــا االقتصـــادي المؤثر فـــي المجتمع أســـوة بما هـــو حاصل في 

المتقدمة.  الدول 

11.تشـــجيع االســـتمرار في تقديـــم الدعم الالمحدود من قبل منشـــآت األعمال والحكومـــات لجمعيات ومراكز ريادة األعمال ســـواء 

 .
ً
القائمة أو المســـتحدثة مستقبال

12.إلـــزام جميـــع منشـــآت األعمـــال بتبني أهداف المســـؤولية االجتماعية ضمـــن أهدافها الرئيســـية، واعتماد هذا االلتـــزام كمعيار 

عنـــد تصنيـــف هـــذه المنشـــآت ســـواء من حيـــث التقـــدم للمنافســـات العامـــة التي تطرحهـــا أجهـــزة الدولـــة المختلفـــة أو من حيث 

الترشـــح للجوائز التشـــجيعية التـــي تمنحها لمؤسســـات المختلفة. 

المراجع 
 : المراجع باللغة العربية : 

ً
أوال

1(    د. أحمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الشـــميمري  وآخرون » ريـــادة األعمال » الرياض . فهرســـة مكتبة الملك فهـــد الوطنية , 
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1431هـ - 2010 م  .

2(    د. إيثـــار عبـــد الهـــادي الفيحـــان وآخـــرون » دور المنشـــآت الريادية في تحقيق المســـئولية االجتماعيـــة » مداخالت 

الملتقـــي الدولـــي الثاني حـــول األداء المتميز للمنشـــآت والحكومات , نوفمبـــر 2011 ,   .    

3(    د. شوقي حسين عبد الله، أصول اإلدارة، دار النهضة العربية ,  )1993م(،22شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة،  .

4(     عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد الزومـــان » النقـــاط الحرجـــة ومخاطـــر التعثـــر فـــي المشـــروعات الصغـــرى » ورشـــة عمـــل 

بالتعـــاون مـــع مركـــز الرياض لتنميـــة األعمال الصغيرة والمتوســـطة – لجنة تطويـــر األعمال بالغرفـــة التجارية الصناعية 

بالريـــاض , 2014/5/18 م .

5(    د. محفوظ جوده وآخرون ، منشآت األعمال – المفاهيم والوظائف ، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، 2004م . 

6(    د. نبيـــل محمـــد شـــلبي » ريـــادة األعمـــال – حلمـــك الكبيـــر فـــي مشـــروعك الصغير » صـــادر عن مؤسســـة األهرام , 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة , مجلة األهـــرام للكمبيوتـــر واألنترنت واالتصـــاالت , 2013 .  

 : المراجع باللغة األجنبية : 
ُ
ثانيا

1(    Busenitz, L. and Barney, J. )1997( »Differences between entrepreneurs and managers in large organizations«, 

Journal of Business Venturing, vol 1997 ,12.

2(    Haidar, J.I., 2012. »Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth,« Journal of the Japanese 

and International Economies, Elsevier, vol. 3(26(, September.

3(    Jose Dornelas, Sergio Postigo, Dante Martineli, Dwbbie Setuai, » Corporate Entrepreneurship: The case 

of Brazil &Argentina. 

4(    Manuel Eduardo, » e – Entrepreneurship« , Munich personal RePEe Archive , 2009  .

 :  weep sit مواقع األنترنت : 
ُ
ثالثا

www.kau.edu.sa/Getfile.aspx. 

www.kau.edu.sa/Getfile.aspx 

A Strategic Management & Entrepreneurship , 

http: //media.wiley.com/product_data/excerpt/1-0471230533/53.pdf)2003(,p3. 

www.icesi.edu.co/ciela/anteriores/papers/emcor/2.pdf,2003 , p2 . 

http://home.hio.no/~araki/arabase/ibn/oldkh/araki_ibn_terminology.pdf . 
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مقدمة.
مـــن التصورات المســـتقرة والتي تدور حولها عديد من التســـاؤالت والشـــكوك بشـــأن موضوعيتها وجدواها، أن عـــدم تأهيل الفرد 

وصعوبـــات التمويـــل يمثـــالن أهـــم العوائـــق أمـــام ريادة األعمـــال وعـــدم أو ضعف قـــدرة رواد األعمال لتأســـيس مشـــاريع ريادية 

ناجحة.

وكان مـــن نتيجـــة تلـــك التســـاؤالت والشـــكوك تبلـــور اصطالحـــي منظومـــة ريـــادة األعمـــال والبيئـــة الرياديـــة الداعمة، حيث يشـــير 

اصطـــالح منظومـــة ريـــادة األعمـــال إلـــى كونهـــا كيـــان نظامـــي  تفاعلـــي, وتشـــير البيئـــة الداعمة إلـــى البنيـــة التحتيـــة المتضمنة 

للمكونـــات األساســـية لريـــادة االعمـــال بما في ذلك المســـؤوليات واألدوار األساســـية للجهـــات أو األطراف المختصة والمســـئولة 

عـــن تنميـــة روح التحـــدي والمبـــادرة لـــدى األفـــراد و تمكينهـــم من العمـــل الريادي.

ومـــع التوجـــه الواضـــح والجـــاد لـــوزارة التعليـــم العالـــي بالمملكـــة لتأســـيس بيئـــة متكاملـــة البنيـــة التحتيـــة المحفـــزة والداعمـــة 

لمنظومـــة ريـــادة األعمـــال وذلـــك من خالل المنافســـة الوطنيـــة لمراكز ريـــادة األعمال الجامعيـــة ، تظهر مســـؤولية وأهمية دور 

الجامعـــات فـــي  بنـــاء وتفعيـــل منظومـــة ريادة األعمـــال كطرف اســـتراتيجي فـــي هـــذه المنظومة.

   وبمـــا يتوافـــق مـــع هـــذا التوجـــه تتناول هـــذه الورقة تلك بعـــض المفاهيـــم والتوجهات الحديثـــة ذات العالقـــة بمنظومة ريادة  

األعمـــال والبيئـــة المحفـــزة والداعمة لها وذلـــك في إطار التســـاؤالت الرئيســـة التالية :

)1(    ما هي جدوى الجهود الفردية والتركيز علي الفرد الريادي ؟

)2(    ما هي مكونات وخصائص البيئة المحفزة والداعمة لمنظومة ريادة االعمال ؟

)3(    ما هو دور القيادة  في بناء بيئة منظومة ريادة االعمال ؟

أهداف ورقة العمل. 
تهدف ورقة العمل هذه إلي:

)1(    توضيح مكونات منظومة ريادة االعمال وخصائصها ومتطلبات تفعيلها.

)2(    توضيح مضمون وخصائص بيئة ريادة األعمال وعناصر البنية التحتية الالزمة لمنظومة ريادة االعمال. 

)3(    المســـاهمة فـــي تنميـــة الفكر اإلداري بشـــان ريادة األعمال وتطوير الممارســـة اإلدارية وفـــق متطلبات ومعايير 

الريادية. القيادية 
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موضوعات ورقة العمل.

تتلخـــص اإلشـــكالية األساســـية التـــي تعالجها ورقـــة العمل في ظاهـــرة تعدد الجهـــود وتنوع الجهـــات التي تتبني ريـــادة األعمال 

دون وجـــود مفهـــوم وإطار محـــدد وموحد لمنظومة ريـــادة االعمال ولمكونات وخصائـــص البيئة الداعمة لهـــا ، بما انعكس علي 

إنجـــازات متواضعة في مجال ريـــادة االعمال.

 وفـــي ضـــوء ذلـــك تتناول ورقة العمل عدد مـــن القضايا المرتبطة بمنظومة ريـــادة االعمال والبيئة المحفـــزة والداعمة لها ، وتم 

تحديد هـــذه القضايا فيما يلي:

)1( دقة وموضوعية  المفاهيم والممارسات  المتعارف عليها بشان منظومة ريادة االعمال.

)2( مكونات وخصائص منظومة ريادة األعمال.

)3( مكونات وخصائص البيئة المحفزة والداعمة لمنظومة ريادة األعمال.

)4(جدوى منهجية التعامل الفعلي مع منظومة ريادة األعمال والبيئة المحفزة والداعمة لها.

)5( دور القيادة االستراتيجية الريادية في إدارة منظومة ريادة األعمال وخلق البيئة المحفزة والداعمة لها.

 : ريادة األعمال فكر مؤسسي وممارسة نظمية
ً
أوال

1- ريادة األعمال ليست عمل فردي بطولي 

  ريـــادة األعمـــال ليســـت قائمـــة على جهد فـــردي بطولي وإنما هي منظومة تســـتند علي بيئـــة ريادية متكاملـــة وعمل جماعي 

منظـــم مترابـــط وتمارســـه أطراف متعددة وفق منهجية محفزة ميســـرة لريـــادة األعمال.

2- التركيز علي الفرد في ريادة األعمال – مدخل خاطئ

إن تعزيـــز روح التحـــدي والمبـــادرة ال يتحقق بالتركيز على بناء الســـمات والمهارات الفردية في التحـــدي والمبادرة , وإنما يتحقق 

ذلـــك مـــن خـــالل بيئـــة نظامية تفاعلية تتوفر بهـــا البنية التحتيـــة لمنظومة ريادة األعمـــال , وهذه البيئة لمنظومـــة ريادة األعمال 

ليســـت نمطيـــة لـــكل المجتمعـــات ومكوناتها ليســـت جامدة , بـــل مرنة متحركة وإنما يتم تشـــكيلها حســـب خصائـــص وتوجهات كل 

مجتمـــع علـــى حـــده , ممـــا يتطلـــب إجراء تحليـــل وتقييم بيئـــي للمجتمع وتحديد مـــا به من نقاط قـــوة ونقاط ضعف ومـــا لديه من 

فـــرص أو قيـــود , ثـــم يتعامل مع كل ذلك حســـب توجهات المجتمـــع وأهدافه.
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ويظهـــر الشـــكل رقـــم )1( التالـــي تعـــدد وتنـــوع المجـــاالت ذات العالقـــة بالفكـــرة الرياديـــة منـــذ نشـــأتها حتـــي تحويلها الـــي منتج 

وضـــرورة توجيـــه االهتمـــام الـــي عناصـــر اخـــري بجانـــب االهتمـــام بالفـــرد الريادي.

شكل رقم )1(

ريادة األعمال من الفكرة االبتكارية الي المشروع الريادي 

3- تأسيس ريادة األعمال ليس بالتدريب وصناديق التمويل.

تؤكـــد الممارســـات العمليـــة والحـــاالت الواقعيـــة أنه رغـــم اجتياز األفـــراد لبرامـــج تدريبية نوعيـــة متخصصة ورغـــم حصولهم على 

الدعـــم المالـــي المطلـــوب , رغم ذلك تكررت حاالت التعثر والفشـــل, حيث يوجـــد العديد من القيود والعوائق أمـــام مكونات البيئة 

المحفـــزة لمنظومـــة ريـــادة األعمـــال وممـــا يؤكـــد أن مكونـــات البيئـــة وخصائصهـــا غير مواتيـــة وغير محفـــزة وأن منظومـــة ريادة 

األعمـــال غيـــر مكتملـــة , ومن هـــذه العوائق والقيـــود ما يلي:

)1(    غياب القيادة االستراتيجية الريادية المختصة بتوفير البنية التحتية في بيئة منظومة ريادة األعمال.

)2(    عدم مالءمة السياسات والقواعد واإلجراءات لخصائص البيئة المحفزة والداعمة لريادة األعمال.

)3(    العوائق أمام عملية التسجيل واستخراج التراخيص مما يخلق بيئة غير مؤكدة أمام رواد األعمال.

)4(    غياب أو نقص أو عدم دقة البيانات والمعلومات مما يخلق بيئة غامضة وغير عادلة أمام رواد األعمال.
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)5(    صعوبة االطالع وعدم المساواة في االطالع علي البيانات والحصول علي المعلومات. 

)6(    القيود والعوائق أمام التمويل في المراحل االولي من تقييم الفكرة الريادية وتقييم جدواها.

)7(    عوائق عدم توفر مقومات المنافسة العادلة أو المنافسة الصحية المحفزة.

)8(    غياب الدعم المؤسسي أو الممارسات غير الفعالة من الشركات الكبيرة تجاه العناصر الريادية.

)9(    عوائق التعامل مع األسواق الداخلية أو الخارجية سواء في الحصول على المدخالت أو توزيع المنتجات.

)10(   قيود تسجيل براءات االختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية.

)11(    قيود وعوائق أمام التوسع والنمو وصعوبة توليد مجاالت وأنشطة جديدة أمام رواد األعمال .

)12(    غياب آليات وأدوات معالجة حاالت التعثر وضعف الدعم الفني والمهني لمواجهة العوائق وتصحيح المسار.

)13(    غياب أو عدم وضوح الضوابط الرشيدة الميسرة لعملية اإلفالس والتصفية.

4- ريادة األعمال منظومة متكاملة تستوعب الجهد الفردي.

مثلمـــا يقـــوم اإلبـــداع واالبتـــكار على الجهـــد الفـــردي واألداء الجماعـــي, من الضـــروري أن تكون هنـــاك مســـؤولية فردية وكذلك 

مســـؤولية جماعيـــة مؤسســـية لتوليـــد األفـــكار الريادية، ومـــن الضروري أن يكـــون هناك تعاون وتنســـيق بين كافـــة األطراف ذات 

االختصـــاص لتتحـــول هذه األفـــكار الرياديـــة إلى مشـــاريع انتاجية ومؤسســـات اقتصادية.

5- مؤشر الريادة ... القدرة علي خلق وظائف جديدة.

 في حد ذاته لنمـــو ريادة األعمال أو لحـــدوث تنمية اقتصادية 
ً
لـــم يعد زيادة عدد الشـــركات الناشـــئة أو المنشـــآت الجديدة مؤشـــرا

, بل يرى البعض أن التزايد المفرط في الشـــركات الناشـــئة او المنشـــآت الجديدة مؤشـــر ســـلبي لسياســـات وخطط عشـــوائية غير 

رشيدة.

وتشـــير الممارســـات العملية الي أن هناك حاالت عديدة في عدد من المجتمعات المتقدمة تناقص فيها عدد الشـــركات الناشـــئة 

بينما تزايدت عدد الوظائف الجديدة وتحســـنت مستوياتها.

وتضيـــف  بعـــض الكتابات إلي أن خلق الوظائف الجديدة وتحســـين مســـتواها ال يمثل الهدف األساســـي لمنظومـــة ريادة األعمال, 

حيـــث يصعـــب تحديد جهة محـــددة دون غيرها تكون مســـئولة عن خلق هـــذه الوظائف الجديدة.

وتشـــير هـــذه اآلراء الـــي حقيقة تعـــدد الجهات المســـئولة, وفي نفس الوقت المســـتفيدة مـــن البيئة المحفـــزة لمنظومة ريادة 

األعمـــال, فمـــن خـــالل هـــذه البيئة تتحصل الشـــركات على األفـــكار االبتكارية وتحتفـــظ بالموهوبيـــن والمبدعين, وتحســـن مدخالتها 
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وعملياتهـــا وتطـــور منتجاتهـــا, ومـــن خالل هـــذه البيئة أيضا يســـتطيع رجال األعمـــال والمســـتثمرين من توســـيع أعمالهم وتنمية 

ثرواتهـــم وتحســـين أرباحهـــم, ومـــن خـــالل هـــذه البيئة تتزايـــد الوظائـــف الجديدة ويتحســـن مســـتواها لـــدى المؤسســـات العامة 

والحكوميـــة , وفـــي ظل هذه البيئة تســـتطيع مؤسســـات التعليـــم من توليد المعرفة والمســـاهمة في بنـــاء االقتصاد المعرفي 

ومجتمـــع المعرفة.

6- اإلبداع واالبتكار والريادة ..نطاق غير محدود.

 نطـــاق اإلبـــداع واالبتـــكار والريـــادة غيـــر محـــدود مـــن حيث المـــكان وغير محـــدود من حيث الزمـــان وغير محـــدود من حيـــث الفئات , 

والرغبـــة والقـــدرة علـــى اإلبـــداع واالبتكار والريادة ليســـت قاصـــرة على مـــكان دون مكان أو زمـــن دون زمن , وليســـت قاصرة على 

فئـــة دون غيرهـــا ، وهـــذا ما يؤكـــد أهمية وضرورة أن يتـــم التعامل مع اإلبداع واالبتـــكار والريادة كمنظومـــة متكاملة تتطلب بيئة 

داعمة. محفزة 

ويظهـــر الشـــكل رقـــم )2( التالـــي تعدد مصـــادر توليد االفكار االبتكاريـــة الريادية  وكذلك تعـــدد حالة هذه الفكرة بما يســـاهم في 

إتســـاع نطاق اإلبداع واالبتـــكار والريادة .

شكل رقم )2(

مصادر الفكرة االبتكارية ومراحلها

 4- فكرة

 ابتكارية

 جاهزة

للتمويل

 3- فكرة

 ابتكارية

 بدراسة جدوى

متكاملة

 2- فكرة

 ابتكارية

بدراسة أولية

 1- فكرة ابتكارية

خام

مراحل الفكر االبتكارية

مصادر الفكرة االبتكارية

/ / / / . )1- صاحب الفكرة )1

-- -- / / .)2- مؤسسات التعليم ومراكز األفكار االبتكارية  )2

-- / / / .3- مراكز وجمعيات ريادة األعمال

/ / / -- .)4- وادى المشاريع الريادية )حاضنات األعمال

/ / -- / .5- مؤسسات األعمال

/ / -- -- .6- جهات إقراض
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)1(صاحـــب الفكـــرة يمتـــد دوره مـــن تقديم فكرة ابتكاريـــه حتى تمويلها بناء على دراســـة جدوى تم إعدادها بمعرفته أو بواســـطة 

.
ً
 وتســـويقيا

ً
 وفنيا

ً
جهـــة متخصصـــة وتكون مهام الجهـــات األخرى هى احتضان صاحب المشـــروع ورعايته إداريا

)2(مؤسســـات التعليـــم و مراكـــز األفـــكار االبتكاريـــة ينحصـــر دوره فى تجهيز األفـــكار االبتكارية ، مع دراســـة جـــدوى أولية إن أمكن 

تـــم تحويلها إلى مراكـــز وجمعيات  ريـــادة األعمال.

5- منظومة ريادة االعمال توسع السمات العامة األساسية لرائد األعمال. 

 استنادا الي الكتابات المشتركة والممارسات الرائدة يمكن تلخيص السمات العامة االساسية لرائد األعمال فيما يلي :

)1(رغبة قوية وقدرة عالية على مواجهة المخاطر والتفاعل معها وتحمل نتائجها.

)2(إرادة قوية الستشراف المستقبل ووضع رؤية وتحديد أهداف.

)3(قدرة عالية وجدارة سلوكية ومهنية التخاذ قرارات استراتيجية جزئية. 

)4(مهارة عالية لرؤية األحداث والجاهزية الكافية المناسبة للتفاعل معها.

)5(درجة عالية من الدقة فى وضع خطط األعمال وتحديد المهام وااللتزام بتنفيذها وفق ما هو مخطط.

)6(التوجه العام باألهداف والنتائج مع مرونة التفكير والتصرف إلنجاز األهداف وتحقيق النتائج.

)7(كفاءة عالية فى تنظيم وإدارة الوقت واستثماره وتقليل الفرص الضائعة. 

)8(التمتع بعديد من سمات القيادة وقدرة عالية للتأثير على اآلخرين وتحفيزهم وتوجيههم. 

)9(درجة عالية من الثقة والتوازن النفسى والمهنى فى توظيف قدراته وتوظيف قدرات اآلخرين. 

 هو المبادئ والمبادر بتقديم الجديد وتطوير القائم المتعارف عليها. 
ً
)10( التمكن من عملية االبداع واالبتكار ليكون دائما

 )11( الحـــرص المســـتمر واالعتنـــاء المتوازن بحالته والنفســـية لالحتفـــاظ بالقدرات الجســـمانية والذهنية لتخطيـــط األعمال ومتابعة 

تنفيذها.

)12( رغبة عالية فى االصرار وقدرة فائقة على المثابرة وتكرار المحاولة ومعالجة األخطاء واالستمرارية فى المحاولة. 

)13( مهارة عالية فى تحديد األولويات وترتيب األهداف والموضوعات وتوجيه االهتمام النسبى المتوازن لكل األطراف.

)14( صاحـــب همـــة عاليـــة ال يرضـــى وال يقتنـــع باألهـــداف المتواضعـــة وعادة ما يلزم نفســـه بمســـتويات فائقة الجـــودة فى األداء 

واالنجازات. 

)15( مهارة تفاوضية عالية وقدرة فائقة على التأثير واإلقناع واكتساب ثقة اآلخرين وتعاونهم. 
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)16( قدرة و جاهزية عالية لتفهم المشكالت ومواجهتها وإلدارة األزمات والسيطرة عليها. 

)17( مهارة عالية وقدرة متميزة فى بناء وتنمية العالقات وتوظيفها بما يحقق المنافع المشتركة مع اآلخرين. 

)18( قدرة غير طبيعية على خلق واقتناص الفرص وتنميتها واستثمارها بكفاءة غير عادية.

)19( صاحب هوايات مختلفة إلشباع احتياجاته المتنوعة ولتكون حياته العملية واالجتماعية متوازنة.

)20( صاحب مبادئ مستقرة وأخالق سامية تحكم تفكيره وتصرفاته مع من يعمل أو يتواصل معهم.

ثانيا : البيئة المحفزة الداعمة لمنظومة ريادة االعمال.

1- مكونات بيئة ريادة األعمال. 
بيئـــة منظومـــة ريـــادة األعمال تتضمـــن مكونات البنيـــة التحتية المحفـــزة والداعمة لمنظومـــة ريادة األعمـــال ومنها ما   

يلـــي :

)1(ثقافة مواتية في المجتمع وفي بيئة األعمال تسمح بسلوك المخاطرة وتحمل األخطاء.

)2(مجموعة من السياسات المحفزة والقواعد التنظيمية الميسرة تطبقها عناصر قيادية تقدم الدعم المؤسسي.

)3(بنيـــة تحتية داعمة تشـــمل شـــبكة نقـــل واتصاالت وخدمات محاســـبية وقانونية واستشـــارات فنية وقنوات تســـويق 

وغيرها. وبيع 

)4(مساندة رجال األعمال للموهوبين والمبدعين لتحفيزهم وتطوير ما لديهم من أفكار ريادية.

)5(منظومة تعليمية تساهم في توليد أفكار ريادية قابلة للتحول إلى مشاريع صغيرة جديدة.

)6(رؤيـــة تجعـــل المشـــاريع الصغيرة الجديدة ضمن سلســـلة األنشـــطة لمؤسســـات أعمال قائمة, ســـواء كانـــت مرتبطة 

بمراحـــل تقديـــم المدخـــالت أو بمراحـــل تغذية العمليـــات أو مراحل تصريـــف المنتجات وتقديـــم الخدمات.

)7(توفـــر آليـــات تمويـــل مرحلـــة بدء التشـــغيل للمشـــاريع الرياديـــة لتمكينها مـــن الدخول إلـــى مجال األعمـــال وقدرتها 

علـــى المنافســـة , ويشـــمل ذلـــك دور مالئكة األعمـــال ورأس المـــال االســـتثماري والقروض الصغيـــرة وغيرها.

)8(نظام واضح لحماية براءات االختراع وميسر لتأسيس الشركات  لالستفادة منها.

)9(قيـــم وقواعـــد وممارســـات ترســـخ مبـــدأ الشـــفافية بصـــورة تغلـــق منافـــذ الفســـاد الـــذي عادة مـــا يخلـــق بيئة غير 

مواتيـــة لمنظومـــة ريـــادة األعمال .
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ويظهـــر الشـــكل رقـــم )3( التالـــي تعـــدد األطـــراف واألدوار ذات العالقـــة بالفكـــرة الرياديـــة كأحـــد المكونـــات فـــي منظومـــة ريادة 

األعمـــال ممـــا يتطلـــب توفيـــر بيئـــة ميســـرة للتعـــاون والتفاعل بيـــن هـــذه األطراف .

 

شكل رقم )3( األطراف الرئيسة ذات العالقة بالفكرة الريادية

2- تنوع وتمايز بيئات ريادة األعمال.
  رغـــم أن مكونـــات بيئـــة منظومـــة األعمال هي واحدة ومشـــتركة بين كافـــة المجتمعات , إال أن خصائـــص هذه المكونات 

وآليـــة تفاعلهـــا وتفعيلهـــا تختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى أخر ومن بيئـــة ألخرى , إلـــى درجة يمكـــن القـــول أن بيئة ريـــادة األعمال في 

مجتمـــع مـــا هـــي فريـــدة مـــن نوعهـــا وتختلـــف بقوة عـــن بيئـــة ريـــادة األعمـــال المالئمة لـــكل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات األخرى.

فمـــع اختـــالف البيئـــة الثقافيـــة للمجتمـــع , وتبايـــن النظام االقتصـــادي , وخصائـــص الهيكل الســـكاني , ومع اختـــالف نوعية ودرجة 

نـــدرة المـــوارد , ومـــع اختـــالف أنظمة الحكم والسياســـة , تختلـــف خصائص وآليـــات بناء وتفعيـــل منظومة ريـــادة األعمال.

متويل املشروعاحتضان املشروعاحتضان الريادةاحتضان الفكرة
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3-تنوع بيئة ريادة األعمال والتحول من الحاضنات المشتركة إلى الحاضنات 
النوعية.

 لنجـــاح الحاضنات , وأن الشـــبكات يمكن أن 
ً
 دافعا

ً
تشـــير حـــاالت عديـــدة إلى أن التواجد المشـــترك للحاضنات ال يمثـــل عامال  

توفـــر المعلومـــات المطلوبـــة فـــي حالـــة الحاضنـــات النوعيـــة فـــي أماكـــن متفرقـــة مرتبطـــة بأنشـــطة نوعيـــة.

فـــي حيـــن تشـــير بعـــض الكتابـــات لممارســـين وباحثيـــن متخصصيـــن فـــي قضايـــا التنمية إلـــى أن ترســـيخ ثقافـــة العمل الحـــر وبناء 

مهـــارات وقـــدرات ريـــادة األعمـــال لدى الشـــباب وتمكينهـــم من الدخـــول في مجـــال األعمال ومن خالل تأســـيس وإدارة مشـــاريع 

مترابطـــة وصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر , هـــو المســـار الصحيح لمواجهـــة ظاهرة البطالـــة وتقلص فـــرص التوظف في المؤسســـات 

والحكومية. العامـــة 

وتشـــير االحصـــاءات التـــي تصدرهـــا مؤسســـة التمويل الدوليـــة وكذلـــك البنك االســـالمي للتنمية إلـــى مجموعة مـــن الظواهر أو 

الحقائـــق وفـــي مقدمتهـــا أن الشـــباب يمثل ما ال يقل عن 60%  من اجمالي اســـكان فـــي البلدان العربية , وأن نســـبة من البطالة 

بيـــن الشـــباب تقتـــرب مـــن 30%  وان هـــذه النســـبة من البطالـــة بين الشـــباب تكلف الشـــعوب العربية مـــا ال يقل عـــن 40 أو 45 مليار 

, وأن عـــالج تلـــك الظواهـــر الســـلبية يتطلب مـــا ال يقل عن مليـــون فرصة عمل جديدة ســـنويا.
ً
دوالر ســـنويا

4-دور الجامعات والبنية التحتية لمنظومة ريادة األعمال
تمثـــل الجامعـــات أحـــد األطـــراف الرئيســـة فـــي بيئـــة منظومـــة األعمـــال ويقـــع عليهـــا مســـؤولية أداء عدد مـــن المهام    

النوعيـــة منهـــا مـــا يلـــي : 

)1(توفير راس المال البشرى الموجه للعمل الحر والرغبة في المخاطرة والمبادأة.

)2(التدريب علي توليد األفكار االبداعية االبتكارية القابلة لتحويلها إلى منتجات اقتصادية.

)3(التدريب على تأسيس وإدارة المشاريع الريادية الصغيرة .

)4(اإلرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني والمهني في التنظيم واإلدارة والتسويق.

)5(إجراء البحوث العلمية والدراسات التطبيقية وتقديم االستشارات وخدمات اإلرشاد والتوجيه.

5- الشفافية ومواجهة الفساد كأحد العوائق الحرجة أمام ريادة األعمال
مـــع وجـــود الفســـاد عامـــة , والفســـاد )الخلـــل( اإلداري خاصة ، تكـــون مكونـــات وخصائص  البيئـــة غير مواتيـــة لبناء ونمو   

منظومـــة ريـــادة األعمـــال ، وتصبح جهود نشـــر ثقافة ريـــادة األعمال وبنـــاء المهارات الرياديـــة مجرد جهود فردية غيـــر مترابطة ال 
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تحقق نتائج مجتمعية وتنموية ملموســـة ، ويرجع ذلك ألســـباب عديدة مرتبطة بخصائص ونتائج الفســـاد المالي واإلداري ومنها 

مـــا يلي:

)1(عدم كفاءة األطر التنظيمية والقانونية ووجود بيئة مقيدة وغير محفزة للريادة . 

)2(رسوخ االجراءات البيروقراطية المقيدة ورفع مستوي عدم التأكد البيئي .

)3(عشوائية القرارات والخطط وضعف القدرة علي التوقع والتقدير .

)4(تراجع دور الجدارة لممارسة األنشطة وبناء الثروة وضعف الرغبة لبناء المهارة.

)5(خلل في البنية االجتماعية وعمق الفجوة االقتصادية وضعف التنافسية .

)6(الرأسمالية المتوحشة وتضييق الفرص أمام صغار الرياديين.

)7(ضعف الرغبة في زيادة رأس المال ألغراض التوسع والتنويع وخلق الفرص

)8(انعدام أو ضعف روح الطموح والمبادرة.

)9(عدم اكتمال منظومة رعاية الموهوبين والمبدعين.

)10(غياب أو ضعف مؤشرات األداء الريادي في منظومة التعليم.

ويظهر الشكل رقم )4( التالي اتساع نطاق بيئة منظومة ريادة األعمال .

شكل رقم )4(

إتساع نطاق بيئة منظومة ريادة األعمال
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ثالثا:القيادة اإلستراتيجية الريادية مكون رئيسي في البيئة المحفزةلريادة 
األعمال.

1-القيادة اإلستراتيجية الريادية ومنظومة ريادة األعمال. 
)1(مـــن مســـؤوليات القيـــادة االســـتراتيجية الريادية ، ومن خالل سياســـات وبرامج ومشـــاريع التنميـــة االقتصادية ، خلق 

روح التحـــدي والرغبـــة فـــي المبادرة وتمكيـــن المبادرين من إيجاد فرص حقيقية لتأســـيس مشـــاريع ريادية , ليس في 

الحضـــر فقـــط وإنما ، وبدرجـــة كبيرة ، فـــي المناطق الريفية.

)2(كمـــا أن دور القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة يتضمـــن دفـــع وتحفيـــز المنظمـــات الحكوميـــة والمؤسســـات العامـــة 

 فـــي منظومة متكاملة لخلـــق وحماية بيئة كلية محفـــزة لمنظومة ريادة 
ُ
والشـــركات الخاصـــة والجامعـــات للعمل معا

األعمال.

)3(ومـــن األهميـــة أن يكـــون خلق بيئة كليـــة مواتية لمنظومـــة ريادة األعمال أحـــد مكونات خطة التنمية الشـــاملة بما 

فيها التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية.

2-منظومة ريادة األعمال والتحول من االدارة الي القيادة الي الريادة
بعـــد أن اســـتقرت الكتابـــات واآلراء والتصـــورات لفتـــرة طويلة متتاليـــة على أن القيـــادة غيـــر اإلدارة  وأن القائد يختلف عن   

المديـــر , وأفرطـــت هـــذه الكتابـــات واآلراء فى إجـــراء المقارنة بين المدير والقائد ، جـــاءت المرحلة الثانية لتتبنى الـــرأى بأن القيادة 

هـــى إحـــدى وظائـــف المديـــر بجانـــب الوظائـــف األساســـية للعملية اإلداريـــة من تخطيـــط وتنظيـــم وتوجيـــه ورقابة.

ثـــم كانـــت الرؤيـــة األخيرة والتى مازالـــت فى بداية مرحلة النمـــو , والتى نتبناها من فتـــرة طويلة رافضيين الرؤيـــة فى المرحلتين 

الســـابقتين , ومـــع منهـــج التفكير االســـتراتيجي ، ينمـــو التوجه إلى اعتبـــار اإلدارة مهنة لهـــا وظائفها واعتبار القيـــادة ، متضمنة 

الريـــادة ، حزمة من الســـمات والمهارات األساســـية والضرورية التى يفتـــرض أن تتوفر لدى المدير االســـتراتيجي وإن كانت بدرجات 

متفاوتـــة وتؤكـــد الممارســـات العلمية والمؤشـــرات التطبيقية أن المؤسســـات التى حققـــت الريادية فى مجـــاالت أعمالها تتبني 

تلـــك الرؤية بضرورة توفر الســـمات والمهـــارات القيادية الريادية لـــدى المديرين.

ومـــع بـــدء ترســـيخ مفهـــوم القيـــادة االســـتراتيجية كجزء مكون من ســـمات ومهـــارات المديـــر , أظهـــرت نتائج عديد من الدراســـات 

أن القيـــادة الرياديـــة والمتضمنـــة الريـــادة االداريـــة ,  تمثـــل أحـــد أهـــم مقومـــات تحقيق اإلبـــداع و االبتـــكار المؤسســـي واالداري 
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والوظيفـــي مـــن جانـــب , كمـــا أن هذا االبـــداع  االبتـــكار اإلداري والوظيفي يمثل أحـــد أهم متطلبـــات تحقيق واســـتمرارية القيادة 

الرياديـــة والمزايا التنافســـية للمؤسســـة مـــن جانب أخر.

3-مسؤوليات ومهام القائد االستراتيجي الريادي. 
فـــي ضـــوء مـــا تناولتـــه الكتابـــات وما تظهـــره الممارســـات ، يمكن القـــول أن مهـــام القائـــد اإلســـتراتيجي الريادي هـــي مزيج من 

مســـؤوليات المديـــر وممارســـات االســـتراتيجي وإبداعـــات القائـــد ومبـــادرات الريـــادي ، وتتلخص هـــذه المهـــام فيما يلي:

)1(ينمي اإللهام لدى منسوبي المؤسسة.

)2(يبني الرؤى الخاصة باألفراد بما يخدم أهداف المؤسسة .

)3(يدير العالقات التشابكية بين األفراد لتحقيق األهداف المشتركة.

)4(يطبق المنهج اإلستباقي في تحسين المخاطر الستثمار الفرص.

)5(يتحمل مسؤولية تحقيق الجاهزية بتوفير متطلبات تحقيق المنافع من استثمار الفرص.

)6(يوجه اإلبداعات واالبتكارات بما يتوافق مع اتجاهات السوق واحتياجات العميل.

)7(يبنـــي بيئـــة تعلـــم داخـــل المؤسســـة داعمـــة  لتحقيـــق عملية تعلم ســـريعة لـــدي منســـوبي المؤسســـة من خالل 

تراكـــم رصيـــد معرفي يســـاهم فـــي جـــودة التفكيـــر وتميـــز األداء وتجنب تكـــرار الخطأ.

4- معايير مقترحة للقيادة االستراتيجية الريادية : مدخل لتطوير بيئة محفزة 
لريادة األعمال

4-1- التحول من الريادة الفردية الى الريادة المؤسسية

  بظهـــور منهـــج القيادة الريادية ترســـخ مبدأ الريادة المؤسســـية والتميز المؤسســـي كبديل للريادة الفرديـــة أو التميز الفردي ، 

ويرجـــع ذلك الـــي مفهوم وخصائص القيـــادة الريادية ، ويتضح ذلـــك مما  يلي:

)1(ترســـخ سياســـة تحفيـــز الســـلوك الريـــادي الجماعي داخل المؤسســـة كبديـــل للســـلوك الريادي الفردي لمنســـوبي 

المؤسسة.

)2(تدعيـــم أســـلوب تحفيـــز االبتـــكار الجماعـــي وتنميـــة المهـــارات الجماعيـــة المؤسســـية مـــن خـــالل تنميـــة اإلحســـاس 

بالمســـؤولية الجماعيـــة التعاونيـــة كبديـــل للمســـؤولية الفرديـــة.

)3(ممارسة أسلوب تحسين المخاطر لخلق الفرص واستثمارها كبديل لمنهج تجنب المخاطر أو مواجهتها.
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)4(جعـــل إحـــداث التغيـــر هـــدف مؤسســـي كبديـــل إلدارة التغيـــر كســـلوك إداري ، ليكـــون ممارســـة  المنهـــج االبتـــكاري 

ووجـــود المنتـــج مـــن العمـــل الريادي ســـابقا لوقـــت الحاجـــة إليه.

 

4-2- التوجه االجتماعي لريادة األعمال.

كان مـــن نواتـــج القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة نمـــو مفهـــوم الريـــادة االجتماعية الهادفـــة لتحقيق النفـــع المجتمعـــي والمزايا 

االجتماعيـــة ، حيـــث يتـــم اســـتخدام مبـــادئ وأســـس ريـــادة األعمـــال والقيـــادة الرياديـــة لمعالجـــة مشـــكالت اجتماعيـــة وللتحقيق 

طموحـــات مجتمعيـــة بمـــا يحقق ما يمكن تســـميته بـــرأس المال االجتماعي الذي يســـاهم فـــي احداث تغييـــر مجتمعي وتحقيق 

نقلـــة نوعية فـــي المجتمع. 

4-3- بيئة ريادة األعمال والسلوك االستباقي كبديل للسلوك التفاعلي. 

 القيـــادة الرياديـــة مـــن خالل خصائصهـــا ومتطلباتها تصبغ التنظيم اإلداري للمؤسســـة بمجموعة من الســـمات تخرجـــه عن الطابع 

التقليـــدي الرســـمي وبصـــورة قد تلغي عديد مـــن  القوالب المتعارف عليها فـــي إعداد الهياكل التنظيمية والممارســـات اإلدارية 

وآليـــات وأدوات االتصـــال بكافـــة أنواعـــه داخـــل المؤسســـة, ويرجـــع ذلـــك الـــى خاصيـــة عامـــة ترتبـــط بالقيـــادة الرياديـــة وهـــي أن 

الممارســـات والقـــرارات فـــي المؤسســـة ال تكـــون ردود افعال لألحـــداث والمواقف أو حتى مجرد االســـتجابة لهـــا والتفاعل معها , 

وإنمـــا تكون هذه الممارســـات والقرارات ســـابقة لحـــدوث الحدث وقبل اكتمـــال الموقف, ويعني هذا أنه حتـــى النظرية الموقفية 

لـــم تعـــد كافية وحدهـــا لمنهج القيـــادة الريادية والذي يتطلب الســـلوك اإلســـتباقي لحـــدوث الموقف ذاته.

  ويرتبـــط بخاصيـــة االســـتباقية في القيادة الرياديـــة منهج احداث التغير كبديل للتفاعل مع التغيرات أو االســـتجابة لها , ويعد ذلك 

ضمـــن أهم الفروق الجوهرية بين القيـــادة اإلدارية والقيادة الريادية.

4.4-الجاهزية للتعامل مع الديناميكية والتنافسية في بيئة منظومة ريادة األعمال

 مـــع ارتفـــاع مســـتوى التأكـــد وانخفـــاض درجـــة اليقيـــن فـــي بيئـــة المؤسســـات المعاصـــرة من جانـــب, وتزايـــد مجاالت ومســـتويات 

التنافســـية بينهـــا من جانب آخـــر, وارتباط ذلك بتنوع وتصاعد طموحات وتوقعات الفئات المســـتفيدة من منتجات هذه المؤسســـة 

مـــن جانـــب ثالـــث, تصبح القيادة الرياديـــة هي المنهج األكثـــر مالئمة لتحقيق االســـتباقية لتحقيق منافع األطراف المســـتفيدة من 

وجود المؤسســـة.

ومـــن األهميـــة اإلشـــارة الـــى أن هذا االرتبـــاط العضوي بيـــن اضالع المثلـــث من ديناميكية وتنافســـية واســـتباقية تقتضـــي توفير 
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مقومـــات المنظمـــة المتعلمـــة مـــن جانب وبنـــاء وتنمية الســـلوك اإلبداعـــي اإلبتـــكاري الجماعي لدى المؤسســـة مـــن جانب آخر.

4.5-االستناد علي اإلبداع اإلداري والمؤسسي. 

مـــع قـــوة  تبنـــي منهـــج القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة تتضـــاءل جـــدوى فكرة تصنيـــف األســـاليب أو األنمـــاط القياديـــة إلى نمط 

تشـــاركي ديمقراطـــي ونمـــط اوتوقراطيـــة اســـتبدادي , حيـــث قـــد يـــؤدي النمـــط األول عادة الـــى حالة مـــن الســـيولة التنظيمية 

واإلداريـــة , وعـــادة مـــا يـــؤدي النمـــط الثاني الى حالة مـــن الدكتاتوريـــة أو النازية , وكال الحالتيـــن ال تصلحان مـــع متطلبات القيادة 

الرياديـــة ، حيـــث أنـــه مـــع تطبيق منهـــج القيـــادة الريادية تنمـــو الحاجة الـــى بيئة تنظيميـــة وإدارية محفـــزة علي اإلبـــداع اإلداري 

الجماعـــي والمؤسســـي وبصـــورة ال تهمـــل االبـــداع الفردي داخل المؤسســـة.

ومـــع التحـــول فـــى التركيـــز علـــى الـــذكاء الفردي إلـــى اإلبداع الفـــردي , وبالتحـــول من اإلبـــداع الفردي إلـــى اإلبداع المؤسســـي , 

أصبـــح مـــن المتعارف عليه بين أصحاب مدرســـة التفكير القيادي اإلســـتراتيجي أن االبداع المؤسســـي هو المســـار الصحيح لتحقيق 

القيـــادة الرياديـــة للمؤسســـة , ممـــا يتطلـــب من المؤسســـات المعاصـــرة أن تطور بنيتهـــا التحتية من سياســـات وأنظمـــة وقواعد 

ومعاييـــر عمـــل لبناء وتنميـــة طاقاتهـــا اإلبداعية على مســـتوى األفراد والوحدات وعلى مســـتوى المؤسســـة ككل.

 وتأسيســـا علـــى ذلـــك ، يكـــون ألي مؤسســـة فرصـــة أو أكثـــر لتكـــون مؤسســـة إبداعيـــة قياديـــة رياديـــة نوعيـــة ، حيـــث أن االبـــداع 

والقيـــادة والريـــادة ليـــس حكـــرا علـــى فـــرد دون غيـــره أو وحـــدة دون غيرهـــا أو مؤسســـة دون غيرهـــا .

4.6-ترسيخ  العمل  المؤسسي لبناء بيئة داعمة لمنظومة ريادة األعمال 

القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة وفـــق خصائصهـــا ومتطلباتهـــا واالفتراضات التي تســـتند عليها، يكـــون لها نواتج وتأثيـــرات عديدة  

علـــى األداء المؤسســـي ومـــن أمثلة ذلـــك ما يلي:

)1(ارتبـــاط أنظمـــة وأســـاليب التحفيـــز بتنميـــة مهـــارات اإلبـــداع واالبتكار لدى منســـوبي المؤسســـة ولترســـيخ  أســـلوب 

الجماعي. اإلبـــداع 

)2(عمق ظاهرة االنتماء المؤسسي وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي.

)3(االلتزام بمنهج القيادة الريادية كسلوك إداري ومؤسسي وليس كسلوك فردي.

)4(قـــوة التوجـــه للتعامـــل مـــع التدريـــب باعتبـــاره الوجه الرئيســـي مـــن أوجه االســـتثمار البشـــري في المؤسســـة مما 

يتطلـــب الحاجـــة إلـــي معالجـــة تكلفة التدريـــب كإنفاق اســـتثماري.

)5(قـــوة ارتبـــاط الدوافـــع والســـلوك التطويـــري مـــع ضعـــف مســـتوى اليقيـــن البيئـــي،  ممـــا ينمـــي القـــدرة ويحقـــق 
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الجاهزيـــة إلدارة التغييـــر وللتعامـــل اإلســـتباقي مـــع المواقـــف فـــي بيئـــة المؤسســـة.

)6(تطبيق األنظمة واإلجراءات كأداة لتحقيق األهداف وليس غاية فى حد ذاته.

4.7- ترسيخ مبدأ عدم قبول تكرار الخطأ في الممارسات الريادية

كان مـــن المتعـــارف عليـــه أن الفئران ال تســـتفيد من تجاربها وال تطور ســـلوكها بناء على ما تتعرض له مـــن مواقف وما تمر به من 

 أن من ال يســـتفيد مـــن المواقف واألحداث من المديرين يشـــترك مـــع الفئران في تلـــك الخاصية 
ً
مشـــكالت وأزمـــات ، ويقـــال دائمـــا

وإن كانـــت هنـــاك معلومـــات أوليـــة فـــي الفتـــرة األخيرة تؤكـــد أن الفئـــران بدأت ترصـــد ما يتعـــرض البعض منهـــا للمخاطـــر وتحاول 

تجنبهـــا ، ويعنـــى هـــذا أن مـــن ال يســـتفيد مـــن المديريـــن من أخطائـــه ال يرقـــى إلى مرتبـــة الفئران. وعلـــى العكس مـــن ذلك، فإن 

القيـــادة الرياديـــة تجعـــل المديـــر القيـــادي الريادي يتمتـــع بعقلية إســـتراتيجية ويطبق منهـــج التفكير اإلســـتراتيجي ويحرص على 

بنـــاء وتفعيـــل آليـــة نظاميـــة لرصد المواقـــف واألحداث الهامـــة الحرجة ومتابعـــة تجارب وممارســـات اآلخرين وتحليل هـــذه األحداث 

والمواقـــف والتجـــارب والممارســـات واســـتخالص المؤشـــرات والـــدروس واالســـتفادة منها ، كل ذلك يســـاهم فـــى تفعيل تطبيق 

منهج القيـــادة الريادية.

4.8-الريادة وتجنب خطيئة تواضع األهداف وتدني الطموحات وتخطي مرحلة األهداف الذكية.

عنـــد تنـــاول عمليـــة التخطيـــط وتحديـــد األهـــداف ، عادة مـــا يظهر تســـاؤل تقليدي، أيهمـــا يوجه اآلخـــر : اإلمكانيـــات أم األهداف ؟ 

ومـــن الملفـــت ، والمؤســـف فـــى نفس الوقت ، أن معظم اإلجابات تتجـــه نحو أن تكون اإلمكانات هـــى الموجهة لألهداف. ويعنى 

هـــذا أن األهـــداف يتـــم تحديدهـــا فى حـــدود ونطـــاق اإلمكانيات المتاحة. وتتجســـد الممارســـات اإلداريـــة غير الرشـــيدة الناتجة عن 

ذلـــك فـــى أن يتم تحديـــد وصياغة األهداف فـــي حدود اإلمكانيـــات المتاحـــة أو أقل منها.

ومـــن خـــالل تحليـــل نماذج تطبيـــق القيادة االســـتراتيجية الرياديـــة ، تظهر نتائج الممارســـات العمليـــة التى تأخذ بمنهـــج »التخطيط 

فـــي حـــدود المتـــاح »أمريـــن ، األول ســـوء اســـتخدام اإلمكانيـــات والقـــدرات المتاحـــة وتدنـــى االســـتفادة منهـــا ، والثانـــى القضاء 

علـــى دوافـــع ومهـــارات االبتـــكار والتطويـــر والتحديـــث والريادة من أجـــل إيجاد إمكانيـــات وموارد جديـــدة ومن أجل رفع مســـتوى 

االســـتفادة منها.

 يبرر ضعف 
ً
وتؤكـــد فرضيـــات القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة ، علـــي أن المدير غيـــر القيادي غير االســـتراتيجي غيـــر الريادي دائمـــا

كفاءتـــه أو تدنـــي إنجازاتـــه أو حتي فشـــله بتلك العبـــارة » االمكانيات المتاحـــة محدودة ».

وبتحليـــل الفـــروق الجوهريـــة بين مضمـــون منهج القيادة االســـتراتيجية الريادية من جانـــب واإلدارة القيادية من جانـــب آخر ، يتضح 
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أن تبنـــي الثانيـــة  الصطـــالح ما يســـمى باألهداف الذكيـــةSMART، كانت أحد أســـباب تبرير تقديس مبدأ ممارســـة عمليـــة »التخطيط 

فـــي حـــدود اإلمكانيـــات المتاحـــة ، وهـــذا ما جعـــل اصطـــالح SMARTEC  )مصطفـــي أبو بكـــر،2005( أكثـــر توافقا مع منهـــج القيادة 

 .SMART االســـتراتيجية الريادية كبديل الصطالح

وبتطبيق القيادة االســـتراتيجية الريادية لمعيار »SMARTEC« لألهداف يجب أن تتســـم األهداف بســـمة التحدى ) )Cبكونها تتطلب 

 عن جـــودة وجدوى تخصيص واســـتخدام اإلمكانيـــات والمـــوارد المتاحة ، أو 
ً
 ، فضال

ً
إمكانيـــات ومـــوارد جديـــدة ، غيـــر المتاحـــة حاليـــا

 للكفاءة ، 
ً
 أن جـــودة اســـتخدام االمكانيـــات المتاحـــة هـــو مبدأ أخالقـــي ))e أكثـــر من كونـــه مؤشـــرا

ً
المتوفـــرة. ويترتـــب عليـــه أيضـــا

وإنما الكفـــاءة هـــى إيجـــاد الموارد غيـــر المتاحة وجودة اســـتخدامها.

وهنـــا يجـــب اإلشـــارة الي أن المفاهيم التقليدية ومعها الممارســـات غير المســـئولة غيـــر المهنية، ولدوافـــع  إعالمية ، أدت الي 

المبالغـــة المفرطـــة فـــي تحديـــد األهـــداف المعلـــن عنهـــا والمخطط إنجازها بشـــكل ال يتناســـب مـــع اإلمكانيـــات ، ليـــس اإلمكانيات 

المتاحة فقط ، ولكن أيضا اإلمكانيات الممكن إتاحتها أو يمكن توفيرها ، وذلك دون االســـتناد إلى الدراســـات الســـليمة والتقديرات 

الدقيقـــة لمـــا يمكـــن تحقيقـــه ومـــا يخطط بالفعـــل تحقيقه ، ومن أهم األســـباب التـــى أدت إلى تدعيـــم هذا االتجـــاه غير المهني 

غير المســـئول ما يلي:

)1(سيطرة الجانب اإلعالمى على الجانب المهنى فى صياغة األهداف واإلعالن عنها.

)2(عـــدم االســـتقرار النســـبي فـــى الوظائف اإلداريـــة أو القيادية ، وإدراك المديرين ، أنهم ســـيخرجون مـــن العمل قبل 

أن يظهـــر عجزهـــم عن تحقيـــق تلك األهداف غيـــر الموضوعية.

)3(االعتقاد واالطمئنان  بغياب المحاسبة والمساءلة ، وأنه لن يتم فتح كشف حساب معهم. 

)4(اتســـام المؤسســـات والمجتمعـــات بضعـــف الذاكـــرة وعـــدم إجـــراء عمليـــة مقارنـــة بيـــن تلـــك التصريحـــات اإلعالميـــة 

والشـــعارات الالمعـــة ، وتلـــك النتائـــج التـــى تحققـــت منها.

وأدي ظهـــور منهـــج القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة واقتران المســـؤولية والمســـاءلة االجتماعيـــة بها الي تجنب ظاهـــرة اإلنجاز 

اإلعالمـــي والمغاالة غير المســـئولة  فى الوعود والتوجـــه الي االلتزام بمواصفات األهداف فـــوق الذكية SMARTEC  )مصطفي 

أبـــو بكر،2005( .

4.9- الريادة المؤسسية و ترسيخ مبدأ تراكم واستمرارية المسئولية مع التعاقب اإلداري.

رغـــم أن االســـتمرارية فـــي األهداف والخطط وبرامج العمل ، يعد من القواعد األساســـية فى عملية التخطيط االســـتراتيجي ، نجد 

أن إنعـــدام االســـتمرارية وعدم التواصل في المســـئولية عن هـــذه البرامج والخطط واألهداف أحد الســـمات الواضحة في الواقع 
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العملي للمفاهيـــم والممارســـات التقليديـــة فـــي اإلدارة ووضـــوح ظاهرة اإللغـــاء أو التجاهـــل أو التعديل الجوهري فـــي  الكثير 

مـــن البرامـــج والخطط واألهـــداف بمجرد حدوث تغيير في شـــغل الوظائـــف االدارية العليا. 

وقـــد أدي ظهـــور منهـــج القيـــادة االســـتراتيجية الرياديـــة وترســـيخها لمبـــادئ الشـــفافية والمســـئولية االجتماعيـــة الـــي خلـــق 

مفاهيـــم وأخالقيـــات جديـــدة تظهـــر فيمـــا يلي :

)1(أن يكـــون إعـــداد تصـــور باألهـــداف والخطـــط والبرامـــج وإعالنهـــا أحـــد المتطلبـــات التى يجـــب أن يقدمها المرشـــحون 

لشـــغل الوظائـــف اإلدارية.

)2(االلتزام بالشفافية والعالنية بشأن األهداف والخطط والبرامج .

)3(اإلفصاح الدورى واإلعالن لإلنجازات الفعلية ومقارنتها باألهداف المعلنة.

 ، وعمـــل مطابقة دورية بين مـــا يصدر من تصريحات إعالميـــة وما يتحقق 
ً
)4(رصـــد وتوثيـــق مـــا يتم اإلعـــالن عنه إعالميا

من انجازات علـــى أرض الواقع.

)5(تمكيـــن الجمهـــور المســـتفيد مـــن وجـــود المؤسســـة وأهدافهـــا وخططهـــا وبرامجهـــا  مـــن المتابعـــة لإلنجـــازات 

والمســـاءلة عـــن تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج وتحقيـــق األهـــداف.

)6(التأكيـــد علـــي إعـــداد تقرير ختامى )كشـــف حســـاب( باإلنجـــازات التى تحققـــت واألهـــداف التى لم تتحقق وأســـبابها 

ومتطلباتها،علـــى اعتبـــار أن هـــذا التقريـــر أو كشـــف الحســـاب أحد الشـــروط التى يجـــب أن يعدها من ســـيترك الوظيفة 

اإلداريـــة كأســـاس للتقييم والمحاســـبة والمســـاءلة قبل إبراء الذمة وتـــرك الوظيفة وليكون هـــذا التقرير أحد مكونات 

ملف المرشـــح الجديد لشـــغل الوظيفة.

)7(أن يكـــون تواصـــل وتراكـــم المســـؤولية أحـــد شـــروط تقييـــم واختيار المرشـــحين لشـــغل الوظيفـــة، بمعنـــى أن يقبل 

لشـــغل الوظيفـــة لمبدأ اســـتمرار المســـؤوليته عـــن توابع الفترة الســـابقة لـــه بتنميـــة ايجابياتها ومعالجة ســـلبياتها ، 

 مـــن ملـــف التقرير الختامى )كشـــف حســـاب( للمدير الســـابق.
ً
وأنـــه ســـوف يســـتكمل العمـــل انطالقا

4-10- الريادة اإلدارية وتضييق مجاالت الحاجة الي تفويض السلطة.

قـــد يحـــدث العنـــوان أعـــاله تســـاؤال , إن لـــم يكن التباســـا , لدى القـــارئ , عن كيـــف أن القياديـــة االســـتراتيجية الريادية تـــؤدي إلي  

تضيـــق مجـــاالت تفويـــض الســـلطة فى حيـــن يفترض منطقيـــا ان يكـــون العكس هـــو الصحيح.

مـــن خـــالل اســـتطالع الـــرأى ألكثـــر مـــن فئـــة إدارية و إشـــرافية فـــى مؤسســـات متنوعـــة و لفئـــات مختلفة وبطـــرح ثالثة تســـاؤالت 

واضحة. محـــددة 
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)1(أى المؤسســـات أفضـــل : التـــى بهـــا تفويـــض أم التـــى ليس بهـــا تفويـــض ؟ وكانت االجابـــة البديهيـــة المتوقعة أن 

األولـــى هـــى االفضل بـــكل تأكيد.

)2(هـــل مـــا يتـــم تفويضـــه اليك عادة ما يتم اســـترداده ســـريعا أم يســـتمر لفترة ما ؟ و كانـــت غالبية الـــردود مع الحالة 

الثانيـــة حيـــث تســـتمر عملية التفويض لفتـــرة زمنية طويلة وقد تســـتمر دون وضوح وقت الســـتردادها.

)3(هـــل تـــرى أن مصلحـــة العمـــل تتطلـــب اســـترداد المســـتوى األعلـــى لما تـــم تفويضـــه من الســـلطة أم تســـتمر هذه 

الســـلطة لـــدى المفـــوض إليـــه , وكانت غالبية الـــردود مع الحالـــة الثانية , مع تأكيـــد البعض على خطورة اســـترداد هذا 

التفويـــض وأثره الســـلبي علـــى واقع العمـــل اإلداري فى المؤسســـة.

وقد يتعجب القارئ  قائال أن جميع الردود على التساؤالت الثالثة تؤكد على أهمية التفويض وجدوى التوسع فيه واستمراره.

وتكمـــن اإلشـــكالية هنـــا فـــي أن المتعامليـــن أو المتناوليـــن لهـــذه الظاهـــرة الواضحـــة من الـــردود على هـــذه التســـاؤالت الثالثة, 

يتعاملـــون مـــع ظاهـــر الظاهـــرة من جانـــب , ويتناولـــون  كل وجه من االوجـــه الثالثة على حـــده , دون التعمق فى داللـــة الظاهرة 

ككل مـــن خـــالل جوانبهـــا الثالثة معـــا , كيف؟

ماذا يعنى إن ما تم تفويضه يســـتمر لفترة طويلة ومن األهمية إن يســـتقر لدى المفوض إليه, وفى خطورة أن يتم اســـترداده 

بواســـطة من قـــام بالتفويض ؟ ماذا يعنى هذا؟

هـــذا يعنـــى إن مـــا تم تفويضه هو اختصـــاص أصيل ومهام أساســـية تدخل ضمن جوهـــر االختصاصات والمهـــام األصيلة للمفوض 

إليـــه , ولكنها ســـبق وضعها بالخطـــأ ضمن مهام من قـــام بتفويضها.

   وبالتالـــى إذا راجعنـــا حـــاالت التفويـــض فـــى الواقـــع العملـــي ســـوف تكتشـــف أن معظـــم مـــا يتـــم تفويضـــه يجب أن يعـــود إلى 

موضعـــه الصحيـــح وهـــو مهـــام واختصاصـــات المفوض إليـــه,  وعند تطبيق ذلـــك ومع عودة المهـــام واالختصاصات إلـــى أصحابها 

فـــى المســـتوى اإلداري األدنـــى, عندئـــذ, تتضـــاءل مجـــاالت الحاجـــة إلـــى تفويـــض الســـلطة , وتصبـــح عمليـــة التفويـــض محـــدودة 

وموقوتـــة وهـــذا ال يمنـــع عمليـــة التكليـــف بمهـــام معينة عنـــد الضرورة.

ونخلـــص فـــى هـــذا. إلـــى إن القائـــد اإلداري عادة ما يتســـم بالرغبـــة والقدرة علـــى التفويض , بينمـــا القائد االســـتراتيجي الريادي 

يتجـــه إلـــى نقـــل ما يمكـــن تفويضه ليكـــون ضمن الصالحيـــات األصليـــة للمســـتوي اإلداري األدنى , وبمـــا ينمى قدرات مرءوســـيه 

ويبنـــى الثقـــة لديهم ويحفزهـــم للمبـــادأة والمخاطرة واإلبـــداع واالبتكار.

4-11- الريادة المؤسسية وهندرة نمط التعامل مع اللوائح والقواعد.

إذا كانـــت اإلدارة التقليديـــة تقـــدس اللوائـــح والقواعـــد وتبالـــغ في توســـيع نطاقهـــا وتعتبر ذلك أحد مؤشـــرات الكفـــاءة اإلدارية ، 
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ولذلـــك فهـــي عادة مـــا تحقق أهداف متدنية وتهدر الموارد واإلمكانيات فإن اإلدارة االســـتراتيجية تتعامـــل مع اللوائح والقواعد 

بشـــيء مـــن المرونـــة ، وكثير مـــا تتصرف وتحقق األهداف فـــي ضوء الممكن والمتاح ، كمـــا أن القيادة االســـتراتيجية تصنع اهداف 

طموحـــة وتبدع فـــي توفير الموارد وتصنـــع القواعد الداعمـــة لتحقيق الريادة.

4-12- الريادة و إعادة تصميم محتوي الوظائف لتنمية اإلبداع الوظيفي واإلداري والمؤسسي.

يتطلـــب تنميـــة مهارات اإلبـــداع واالبتكار الوظيفـــي واإلداري أن يتضمن تصميم العمل وتحديد مهام وواجبـــات الوظائف ما يحفز 

األفـــراد علـــى اإلبداع واإلبتكار وما ينمي التنافســـية بين األفراد للمبـــادأة والمخاطرة والتطوير والتحســـين، ويعني هذا أن تحديد 

المهـــام وتصميـــم محتـــوى واجبـــات الوظائـــف يجـــب أن يتحـــول من مدخـــل التوجـــه باإلجـــراءات والواجبـــات التنفيذية إلـــى مدخل 

التوجـــه بالمهـــام اإلبداعية واالبتكارية والمســـؤوليات التطويرية في أســـاليب وأدوات العمـــل وتحقيق األهداف.

ومـــن الطبيعـــي أن التحول من المدخـــل االجرائي إلى المدخل اإلبداعي االبتكاري في تحديـــد المهام وتصميم محتوى الوظائف 

، ســـوف يترتـــب عليه التحول في المفاهيم والممارســـات اإلدارية مـــن منهج التعليمات والتوجيهات ومركزية الســـلطة وتفويض 

الصالحيات إلى منهج المشـــاركة والمبادأة وتوســـيع نطاق الصالحيات األصيله للمســـتويات اإلشرافية والوظيفية األدنى.

رابعا : ملخص تجربة جامعة طيبة في ريادة األعمال
)الجامعة مصدرا لرواد أعمال وليست مصدرة لعاطلين(

1-مسارات العمل في ريادة االعمال:
1.1-مسار : برنامج ترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة األعمال .

1.2-مسار : برنامج بناء وتنمية مهارات رائد االعمال .

1.3-مسار : المشاريع الريادية والمؤسسات الطالبية .
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2-ملخص تجربة المؤسسات الطالبية التجارية االفتراضية :
   2-1- تشمل المؤسسات الطالبية التجارية االفتراضية الحالية ما يلي :

نشاط المؤسسةالمؤسسة االفتراضيةم

الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية والعكسمؤسسة سنومان1

التموين الغذائى – طالبمؤسسة زاد2

تموين غذائى – طالباتمؤسسة بنج مى لإلمداد الغذائى3

البرمجة ، األرشفة وإدخال البيانات ، قواعد البياناتمؤسسة تقنيات4

تقديم الخدمات التقنيةمؤسسة تكنو ايميرالد5

إعادة تدوير الورقمؤسسة المجاورة6

للدعاية واإلعالممؤسسة كريياتف جرافيك7

 2-2- مؤسسات طالبية تجارية افتراضية تحت التأسيس.

)1(مؤسسة سياحية.

)2(مؤسسة تدوير األوراق.

)3(مؤسسة عناية بالسيارات.

2-3- إعداد الئحة المؤسسات االفتراضية.

2-4- تسجيل المؤسسات االفتراضية في سجل الموردين في ادارة العقود والمشتريات بالجامعة

3- الخطة االستراتيجية لمركز ريادة األعمال.
) 25 مؤسسة طالبية تجارية  افتراضية  1435 / 1436(

4- المنافسة الوطنية لمراكز ريادة األعمال بالجامعات السعودية )وزارة التعليم العالي(.

إعـــداد مالحظـــات ومقترحـــات جامعـــة طيبـــة علـــى كراســـات المنافســـة الوطنيـــة لمراكـــز ريادة األعمـــال بإدخـــال بند تنافســـي بين 

الجامعـــات يختـــص بالمؤسســـات الطالبيـــة التجاريـــة االفتراضية.
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5-ممارسات أساسية أخري :

إعداد مالحظات ومقترحات جامعة طيبة على كراسات المنافسة الوطنية لمراكز ريادة األعمال الجامعية عن :

                المسار األول : الجامعات التي ليس لديها أنشطة سابقة في ريادة األعمال.

                المسار الثاني : الجامعات التي لديها أنشطة سابقة في ريادة األعمال.

                المسار الثالث : نماذج العمل للطلبة المبتعثين .

تحديـــد األساســـيات والبنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لمنظومـــة ريـــادة األعمـــال فـــي الجامعـــة بمـــا يتوافـــق ومتطلبـــات االشـــتراك فـــي 

المنافســـة الوطنيـــة لمراكـــز ريـــادة األعمـــال الجامعيـــة ، وجـــارى مناقشـــتها لوضـــع االجـــراءات التنفيذيـــة المطلوبـــة .

  المشـــاركة فـــي تنفيـــذ مقـــرر اإلبـــداع واالبتـــكار والتغيير بالتنســـيق مع كلية الهندســـة لعـــدد من طالب كلية الهندســـة 

وبالتعاون مع جامعة والية بنســـلفانيا األمريكية من خالل مؤسســـة كور ســـيرا ، و اشـــتمل البرنامج علي مشـــاريع عملية 

نفذهـــا الطـــالب مع الطالب مـــن جامعة والية بنســـلفانيا .

  المشـــاركة فـــي تنفيـــذ مقـــرر ريـــادة األعمـــال والقيـــادة الدولية بالتنســـيق مع كليـــة الهندســـة وبالتعاون مـــع جامعة 

واليـــة بنســـلفانيا األمريكية ..

  المشـــاركة فـــي تنفيـــذ برنامـــج 3+1 والـــذي يتيـــح للطالـــب الحصـــول علـــي شـــهادة فـــي ريـــادة األعمـــال بجانب شـــهادة 

البكالوريـــوس التخصصـــي .

  عمل شراكات استراتيجية مع جهات نوعية متعددة لتنفيذ عدد من برامج ريادة االعمال ، ومن هذه الجهات :

  التعـــاون مـــع صنـــدوق المئوية لتنفيذ عـــدد من ورش العمل والحلقات النقاشـــية والبرامج التدريبيـــة في ريادة االعمال 

وتأســـيس المشاريع الصغيرة .

  التعـــاون مـــع الغرفـــة التجاريـــة الصناعية بالمدينة لتنفيـــذ عدد من ورش العمـــل والحلقات النقاشـــية والبرامج التدريبية 

فـــي ريادة االعمال وتأســـيس المشـــاريع الصغيرة .

  التعـــاون مـــع الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بالمدينة المنـــورة لتنفيذ عدد مـــن المحاضـــرات التفاعلية والحلقات النقاشـــية 

لنشـــر ثقافـــة العمل الحـــر وريادة األعمـــال في التعليـــم الثانوي .

  التعاون مع إنجاز السعودية لتنفيذ عدد من برامج بناء مهارات ريادة األعمال.

   التعـــاون مـــع صنـــدوق تنميـــة المـــوارد البشـــرية علـــى تنفيـــذ عـــدد مـــن البرامـــج والفعاليات تشـــمل ثقافة العمـــل الحر 

وبرنامـــج تنميـــة  مهـــارات ريـــادة األعمال .

  التعاون مع فرع هيئة السياحة واآلثار بالمدينة المنورة لتأسيس مؤسسة طالبية تجارية في هذا المجال .
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  التعـــاون مـــع معهـــد MILE بمدينـــة المعرفـــة االقتصاديـــة بالمدينـــة المنـــورة لتنفيذ عدد مـــن البرامج والمشـــاريع في 

مجـــال ريـــادة األعمال. 

  التعـــاون مـــع مديريـــة الشـــؤون االجتماعيـــة بالمدينـــة المنورة في مشـــروع بنـــاء ريادة األعمـــال في دار رعايـــة األيتام 

بالمدينـــة المنورة .

  التعـــاون مـــع البنـــك األهلـــي التجـــاري وتنفيذ عدد مـــن ورش العمـــل والبرامج النوعية فـــي  ثقافة العمـــل الحر وريادة 

. األعمال 

  التعاون مع شركة سما العالمية وتنفيذ عدد من  برنامج بناء مهارات رواد األعمال .

  التعـــاون مـــع محافظـــة ينبـــع لدراســـة فرص العمل  ومجاالت إنشـــاء مؤسســـات تجاريـــة أمام طالب الجامعـــة في قطاع 

البناء والتشـــييد بالمحافظة  .

  التعـــاون مـــع شـــركة نمـــاء المدينـــة لتنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــاريع المشـــتركة التـــي تفتـــح المجـــاالت والفرص أمـــام رواد 

األعمال.

  التعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لرعاية مشروع بناء ريادة األعمال في دار األيتام بالمدينة المنورة .

مشاريع استراتيجية مطروحة.

مشروع : ربط مشروع التخرج بمشروع ريادي ومؤسسة تجارية لمشروع صغير.

تـــم البـــدء  مع كلية الهندســـة ومخطط تنفيذ المشـــروع مـــع كلية إدارة األعمـــال و كلية علوم وتقنية الحاســـب وكلية 

المجتمع.

مشروع : فرص عمل وإنشاء مؤسسات صغيرة أمام رواد االعمال من طالب الجامعة في قطاع البناء والتشييد.

مشروع :الدراسة المسحية لتوطين المشروعات الصغيرة بمنطقة المدينة المنورة لخلق فرص أمام رواد االعمال .



واقع تمويل مشاريع ريادة األعمال
في السعودية

وجهة نظر خبراء ريادة األعمال

ورقة عمل

أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
جامعة الملك سعود – الرياض

د. أحمد بن عبدالكريم المحيميد 
جامعة الملك سعود -  الرياض  المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014

نحـــو بيـــئة داعـــمـــة لـــريـــادة األعـــمـــال فـــي الـشـــرق األوســـــط

  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
الرياض – المملكة العربية السعودية



واقع تمويل مشاريع ريادة األعمال
في السعودية

وجهة نظر خبراء ريادة األعمال

ورقة عمل

أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
جامعة الملك سعود – الرياض

د. أحمد بن عبدالكريم المحيميد 
جامعة الملك سعود -  الرياض

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
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ملخص

يتزايـــد اهتمـــام الـــدول نحو دعم المشـــروعات الصغيـــرة ورعايتها واالهتمـــام بها، واالهتمام بـــرواد األعمـــال وتأهيلهم وتنمية 

 للـــدور األســـاس الذي يقومـــون به في دعـــم اقتصاديات الدول. فالمنشـــآت الصغيـــرة تمثل األغلبيـــة العظمى 
ً
مهاراتهـــم، نظـــرا

فـــي أغلـــب اقتصاديـــات دول العالـــم. كمـــا تســـاهم هـــذه المنشـــآت مســـاهمة فاعلـــة في دخـــول الدول. فوفـــق تقديـــرات البنك 

الدولـــي فـــإن المنشـــآت الصغيرة تســـاهم بحوالي 65% من إجمالـــي الدخل العالمي. والمنشـــآت الصغيرة هي البنى األساســـية 

التـــي مـــن خاللهـــا يحدث التراكم الرأســـي لالقتصاد في أي دولـــة. وهي المنبع الوفيـــر لإلبداع والتجديد وضخ االبتـــكارات الجديدة 

للسوق.  

 في االقتصاد الســـعودي مقارنـــة بما تلعبه 
ً
وبالرغـــم مـــن حـــرص الدول على مســـاهمة هـــذا القطـــاع إال أن دوره ال يزال محـــدودا

هـــذه المنشـــآت فـــي البلـــدان المتقدمـــة. كما يواجه هـــذا القطـــاع العديد مـــن العوائق والمحـــددات التي تضعف من مســـاهمته 

الفاعلـــة فـــي االقتصـــاد المحلي وتبـــرز العوائق التمويليـــة من ضمن أهم تلـــك العوائق التـــي تواجه الرواد والمنشـــآت الصغيرة 

في الســـعودية.

هذه الورقة ســـوف تركز على محور الدعم والتمويل وأثره على إنشـــاء ونمو المشـــروعات الصغيرة. وتســـتعرض الخيارات الواجب 

توفرهـــا فـــي المجتمع الســـعودي، كما تســـتعرض آراء الخبراء والمتخصصين حـــول العناصر التمويلية المؤثـــرة على تمويل ودعم 

المشـــروعات الصغيـــرة. وتبيـــن الدراســـة أبـــرز العوائـــق أمام رائـــد األعمـــال للحصول علـــى تمويل في مجـــال تمويل المشـــروعات 

الناشـــئة. واألدوار المناطـــة بالقطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص، ومـــدى اقتنـــاع الخبـــراء حـــول دور البنـــوك فـــي دعم المشـــروعات 

الصغيـــرة ومـــا هي المقترحات لســـد هـــذه الفجوة والتغلب على القصور. وكذلك رأي الخبراء حول إنشـــاء صنـــدوق وطني للدعم، 

 تقدم الدراســـة حزمة من التوصيـــات الهادفة إلى 
ً
وإيجـــاد جهـــة مركزية تعنى بالمشـــروعات الصغيرة، وإنشـــاء الحاضنـــات. وأخيرا

المســـاهمة فـــي معالجـــة عوائـــق التمويل، واقتراح عـــدد من اآلليـــات الرامية إلى تســـهيل وتشـــجيع األعمال الرياديـــة بالمملكة 

السعودية.   العربية 
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مقدمة 

إن موضـــوع المشـــروعات الصغيـــرة مـــن الموضوعـــات التي حظيـــت باهتمام كبيـــر متواصل من كافة المســـتويات واألطـــراف, ولم 

ينقطـــع تنـــاول قضايا هذه المنشـــآت على المســـتوى الفردي والمؤسســـي والمجتمعي منذ وقت طويل. ورغـــم هذا االهتمام 

المتنامـــي، ال تـــزال الفجـــوة كبيـــرة بيـــن هـــذا االهتمام من جانـــب والممارســـة الفعليـــة والتطبيق العملـــي من جانب آخـــر و تمثل 

هـــذه الفجـــوة ظاهـــرة مســـتمرة ومتزايـــدة وذات تأثيرات ســـلبية واضحـــة علـــى أداء وإنجازات هذه المنشـــآت وعلى مســـاهمتها 

في عمليـــة التنمية.

ومـــع النمـــو المتزايد فـــي النهضة االقتصادية واالجتماعية على مســـتوى المملكـــة، ومع التوجه إلى مزيد مـــن الرعاية والدعم 

للمنشـــات الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر، تزايدت مســـاهمات و مســـؤوليات هذه المنشـــآت وتعمقت رســـالتها في تحقيـــق التنمية 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة. وأصبحـــت هـــذه المنشـــآت أحد أهم مؤسســـات المجتمع التي تســـاهم بشـــكل واضح فـــي توفير فرص 

عمـــل للمواطنين وتعالج مشـــكلة البطالـــة وتحقق أهداف التنمية. كما أن نمو أدوار ومســـؤوليات المنشـــآت الصغيرة و متناهية 

الصغـــر وتنـــوع أنشـــطتها أدت إلـــى تزايـــد توقعـــات والطموحـــات المســـتفيدين منهـــا، ممـــا أدى إلـــى تزايد حجـــم أعمالهـــا وتنوع 

منتجاتهـــا وخدماتها بصورة غير مســـبوقة. 

     ومـــع اســـتمرارية اتســـاع وتنـــوع أدوار ومســـؤوليات هـــذه المنشـــآت علـــى مســـتوى المملكة، وارتبـــاط ذلك بعالقات تشـــابكيه 

معقـــدة، ظهـــرت الحاجـــة القويـــة لمراجعة أوضاعها وتقييم حالتها و دراســـة أنظمتهـــا وقواعد العمل بهـــا و تحليل عالقاتها مع 

األطـــراف األخـــرى, و ذلـــك لضمـــان توفر مقومـــات جودة أهدافهـــا وخططتهـــا اإلســـتراتيجية، والتأكد مـــن وجود تنظيمـــات إدارية 

وهيـــاكل ماليـــة ووظيفيـــة وبشـــرية  مالئمة متكاملة تســـهم فـــي تمكين هذه المنشـــآت مـــن تحقيق رســـالتها وأهدافها.

هـــذه الورقـــة ســـوف تركـــز على محـــور واحـــد مـــن المحـــاور اإلداريـــة والتنظيميـــة المتعلقـــة بالمشـــروعات الصغيرة وهـــو محور 

الدعـــم والتمويـــل وأثره االيجابي والســـلبي على إنشـــاء ونمو المشـــروعات الصغيرة. وتســـتعرض بعض الخيـــارات الواجب توفرها 

فـــي المجتمع الســـعودي، كما تســـتعرض عبر الدراســـة االستكشـــافية آراء الخبراء والمتخصصيـــن حول العناصـــر التمويلية المؤثرة 

علـــى تمويـــل ودعـــم المشـــروعات الصغيـــرة. وتبيـــن الدراســـة أبـــرز العوائق أمـــام رائد األعمـــال للحصـــول على تمويـــل في مجال 

 تقدم الدراســـة حزمة من التوصيات الهادفة إلى المســـاهمة في معالجة عوائق التمويل، 
ً
تمويل المشـــروعات الناشـــئة. وأخيرا

واقتـــراح عـــدد من اآلليات الرامية إلى تســـهيل وتشـــجيع األعمـــال الرياديـــة بالمملكة العربية الســـعودية.

وتنقســـم هذه الورقة )Working Paper( إلى ثالثة أقســـام هي القســـم األول الذي يتكون من المقدمة وشـــرح أهداف الدراسة 
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ومنهجيتهـــا واالســـتعراض العـــام لبعض الدراســـات المتعلقـــة بتمويل ودعم والقســـم الثاني يتضمـــن تحليل الدراســـة الميدانية 

ومناقشـــة نتائجها، أما القســـم الثالث فيســـتعرض التوصيـــات والمقترحات التي توصلت لها الدراســـة.

أهداف الدراسة
تســـعى هذه الدراســـة إلى اســـتعراض  العوامـــل المؤثرة على دعم وتمويل المشـــروعات الصغيرة ويمكن إجمـــال أهدافها فيما 

: يلي 

1- التعرف على بعض عوائق الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة.

2- الكشف عن موقع أنشطة رواد األعمال والمشروعات الريادية مقارنة بالدول العالمية. 

3- تلمس األدوار المناطة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة

 لدعم المشروعات الصغير.
ً
4-استخالص بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها وضع حلوال

منهجية الدراسة
تنتهـــج هـــذه الدراســـة المنهـــج الوصفـــي فـــي البحـــث العلمـــي Descriptive Research وهـــي األبحـــاث التـــي تهـــدف إلـــى وصف 

ظاهـــرة معينـــة أو حقائـــق معينـــة مـــن خالل جمـــع البيانـــات والمعلومـــات والمالحظات ومـــن ثم تحليلها وتفســـيرها واســـتخالص 

دالالتهـــا، وبالتالـــي فـــإن هذه الدراســـة االستكشـــافية تســـعى إلى التعـــرف علـــى آراء الخبـــراء والمتخصصين بالمنشـــآت الصغيرة 

حـــول العوامـــل المطروحـــة بالورقـــة والمتعلقـــة بدعم وتمويـــل المشـــروعات الصغيرة. 

وحيـــث أن هذه الدراســـة هي ورقة عمل فســـوف تســـتخدم الدراســـة المعلومـــات الثانوية كبداية للدراســـة الحاليـــة في مرحلتها 

األولـــى بحيـــث تســـتعرض بعـــض اإلحصاءات الدولية حول نشـــاط إنشـــاء المشـــروعات الصغيرة مقارنـــة بالدول األخرى ثم تســـتخدم 

الورقـــة المعلومـــات األوليـــة المجموعـــة عبـــر اســـتبيان تـــم توزيعـــه وجمعه خـــالل فترة زمنيـــة قصيرة كأســـاس للدراســـة وتحليل 

 . نتائجها

وتحقيقـــا ألهـــداف البحـــث فقد تم اســـتخدام بعض األســـاليب اإلحصائيـــة المتاحة في حزمة برنامـــج التحليل اإلحصائـــي المعروف بـ 

SPSS. ومـــن تلـــك األســـاليب تم اســـتخدام التحليل الوصفي ومـــا يندرج تحته من تحليل عبر النســـب المئوية، والتكـــرارات ومقاييس 

النزعة المركزية مثل المتوســـط الحســـابي. وكان اســـتخدام هذه األســـاليب لتحليل بعض األســـئلة الوصفية. 
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دور المشروعات الصغيرة في االقتصاد  
 في اقتصاديـــات األمم وفي الحيـــاة االجتماعية ألفراد 

ً
 هاما

ً
تشـــير الدراســـات والبحـــوث إلى أن المشـــروعات الصغيرة، تلعـــب دورا

المجتمـــع.  ومـــن أهم اآلثـــار االقتصادية واالجتماعيـــة, لألعمال الرياديـــة نذكر ما يلي:

  اســـتقطاب الشـــباب للعمل الحر والمبادرات الفردية واألعمال الريادية واســـتثمار أموالهم وطاقاتهم في مشـــروعات صغيرة, 

ممـــا يخفـــف من حدة التهافـــت على الوظائف الحكوميـــة, والذي أضحى عائقا لبرامـــج اإلصالح االقتصـــادي واإلداري التي تتبناها 

الدولـــة, ويحد من ظاهـــرة التضخم الوظيفي.

 يصون الشـــباب مـــن التعرض 
ً
 رياديا

ً
 وإدارة، ويعتبر عمـــال

ً
 وتمويـــال

ً
االنخـــراط فـــي تحمـــل أعباء مشـــروع أو منشـــأة صغيـــرة تخطيطـــا

لمزالـــق اللهـــو واالنحـــراف وما قـــد يترتب عليها من تبديـــد للصحة وهدر لألمـــوال ووأد للقيم العريقة التي تربـــى عليها المجتمع 

العربي.

 من عوامـــل االســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعي وخاصـــة أثناء 
ً
  يعتبـــر االتجـــاه نحـــو االســـتثمار فـــي المشـــروعات الريادية عامـــال

األزمـــات وفـــي فتـــرات عـــدم االســـتقرار والركود التـــي تشـــهدها المســـيرة االقتصادية من وقـــت آلخر.

  تعـــدد األعمـــال الريادية والمبـــادرات الفردية بمختلف أنواها وأحجامها يمنع عرض المســـتثمرين والمبادرين لالنتكاســـات الحادة 

التـــي يمكن أن يتعرض لها من يركز كل نشـــاطه واســـتثماراته في منشـــأة كبيرة, وتعتبر هذه المبادرات النـــواة الحقيقية لألعمال 

الراسخة. الكبيرة 

  تعتبـــر األعمـــال الريـــادة والمنشـــآت الصغيـــرة فـــي المجتمعـــات التي تتمتـــع بوفـــرة اإلمكانيات الماديـــة كالمجتمع الســـعودي 

وغيـــره مـــن المجتمعـــات الخليجية بمثابة مرحلة تدريبيـــة وطور تعليمي لصقل وإعـــداد رجال أعمال واعدين بإكســـابهم المهارات 

والخبـــرات اإلداريـــة والتنظيميـــة والتمـــرس على أنمـــاط التعامل مـــع مختلف أطـــراف العمليات اإلنتاجية والتســـويقية .

 في توســـيع رقعة الممارســـات االقتصادية 
ً
 هاما

ً
  يلعـــب التوســـع فـــي إقامـــة هذه األعمـــال الريادية والمنشـــآت الصغيـــرة دورا

وتدعيـــم دور القطـــاع الخـــاص وتحويل فكر المواطـــن من حالة التبعية االقتصاديـــة للعائل أو صاحب العمـــل أو الحكومة إلى وضع 

أصحـــاب العمل المالكين لمنشـــآت تعمل لحســـابهم ومن ثـــم ينعمون باالســـتقالل االقتصادي. 1

  إن االتجـــاه العالمـــي اآلن لـــدى الـــدول هـــو التخفيـــف مـــن علـــى كاهـــل الدولة فـــي ممارســـة األنشـــطة االقتصاديـــة والرعاية 

االجتماعيـــة، واالقتصار فقط على األنشـــطة الســـيادية والدفاعية.  ويعنـــي هذا ترك االقتصاد واألنشـــطة االجتماعية في القطاع 

الخـــاص والمنظمـــات المدنيـــة والتطوعيـــة . إن مفهـــوم الخصخصـــة لهـــو خيـــر دليل علـــى تخلي الدولـــة عن خلق وظائـــف جديدة 

وتوظيفهـــا العامليـــن بالحكومـــة. وهـــي تســـعى إلى تقويـــة القطاع الخـــاص وتشـــجيع المشـــروعات الصغيرة كبديـــل حيث تقوم 

هـــذه المنظمات بخلـــق الوظائف.
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نشـــاط رواد األعمـــال فـــي إنشـــاء المنشـــآت الصغيـــرة فـــي المملكـــة مقارنة 
العالم بـــدول 

أشـــارت الدراســـات المنشـــورة عـــام 2010م التي توضح نشـــاط رواد األعمـــال في العالم أن مـــن بين دول االقتصـــاد العامل  حصلت 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى اقـــل معـــدل إلجمالـــي  ريـــادة األعمـــال )4,7% مـــن الســـكان البالغيـــن شـــركاء فـــي تأســـيس 

أعمـــال جديـــدة أو يمتلكـــون أعمـــال حديثـــة تقل عن ثالث ســـنوات ونصـــف( بينما حصلـــت أوغندا علـــى أعلي معـــدل إلجمالي ريادة 

األعمـــال)33,6%(. وكمـــا يوضح الشـــكل رقـــم )1( فمن بيـــن دول االقتصاد الفعال حققت روســـيا اقل معدل إلجمالـــي ريادة األعمال 

)3,9%( وكولومبيـــا المعـــدل األعلـــى )22,4%(.ومن بيـــن دول االقتصاد المتجدد حققـــت اليابان  اقل معدل إلجمالـــي ريادة األعمال 

)3,3%(،بينمـــا حققـــت اإلمـــارات العربيـــة المتحدة  أعلي معدل )13,3%( - دول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا - بوجه عام تصنف 

بيـــن المعـــدل األقـــل في االقتصـــاد العامل أو المتوســـط في االقتصـــاد الفعال.

 لمرحلة التطور االقتصادي 
ً
شكل)1( نشاط مرحلة ريادة األعمال المبكرة لـ 55 دولة طبقا
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كمـــا أوضحـــت إحصاءات المرصد العالمي لريادة األعمال 2009م المنشـــور عـــام 2010م. إجمالي ريادة األعمال لنشـــاط 26 مليون 

رائـــداً  لألعمـــال فـــي  13 دولـــة، حيـــث حققت البلـــدان ذات الكثافة الســـكانية العالية – كمـــا كان متوقعاً - أعلى معـــدل من إجمالي 

ريـــادة األعمـــال ألنشـــطة رواد األعمـــال : فـــي مصر 5.9 مليـــون وإيران 4.7 مليون )شـــكل رقـــم 2( ، البلدان الصغـــرى ذات المعدالت 

الســـكانية العاليـــة حققـــت أيضـــاً  عدد كبير من إجمالـــي ريادة األعمال ألنشـــطة رواد األعمال  في الجزائـــر 3.6 مليون، في المغرب 

2.9 مليـــون وفـــي اليمـــن 2.5 مليـــون . ويالحظ تدني عدد رواد األعمال في الســـعودية حيث لم يتجـــاوزا 723 ألف. وهو عدد ضئيل 

 بمـــا يمكـــن تصوره فـــي الدولة من فرص وإماكنـــات. وكان 85 ألـــف تدفعهم الحاجة لهـــذه األعمال في حيـــن أن حوالي 600 
ً
جـــدا

ألـــف يدفعهم البحـــث عن فرصة. 

ومـــن المالحـــظ أن عشـــرات اآلالف من النشـــطاء في إنشـــاء األعمـــال وعدد كبير مـــن األفراد إختـــاروا ريادة األعمـــال  كبديل في كل 

دول الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا.

شكل )2( : إحصائيات إجمالي رواد األعمال في 13 من بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

المصدر : رينالدز )2010(

وأوضـــح المرصـــد أن رواد أعمـــال أنشـــأوا فـــي المرحـــة المبكرة عدد من المشـــروعات الحديثة ســـواء بشـــكل فردي أو في شـــراكة 

مكونة أكثر من 14 مليون مشـــروع في 13 من دول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا ســـواء كانت تلل المشـــروعات رسمية أو غير 

رســـمية. ويتضح ذلك في الشـــكل التالـــي رقم )3(. 
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شكل رقم )3( : عدد المشروعات الناشئة التي إبتكرها رواد أعمال في )13( من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وقـــد بيـــن الشـــكل أن عـــدد المشـــروعات فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية جـــاء فـــي المرتبـــة التاســـعة من بيـــن 13 دولة شـــرق 

أوســـطية فـــي حيـــن أن مصر أتت في المرتبـــة األولى وإيران في المرتبـــة الثانية ثم المغـــرب والجزائر في المركـــز الثالث والرابع، 

. ويالحـــظ وجـــود فارق كبيـــر بين مصر  وإيـــران من جهـــة مقارنة بالســـعودية من جهـــة أخرى. 
ً
 واليمـــن سادســـا

ً
ثـــم  تركيـــا خامســـا

فعدد المشـــروعات في الســـعودية لم يتجاوز 318 ألف مشـــروع في بلغ عدد المشـــروعات الصغيرة الناشـــئة في إيران 2,5 مليون 

 إلى بحـــث العوائق التـــي تعيق 
ً
مشـــروع وحوالـــي 2,6 مليـــون فـــي مصـــر. وهـــذه اإلحصائيـــات تدق ناقـــوس الخطـــر وتدعو جديـــا

إنشـــاء األعمال لـــرواد األعمال فـــي المملكة العربية الســـعودية. 

 ومقترحات ال تزال حبيســـة اإلدراج واألرفف. 
ً
وقـــد طرحـــت العديد من الدراســـات فـــي المملكة منذ حوالي عقديـــن من الزمن حلـــوال

 واحد من تلك األســـباب التي ربما أدت إلـــى مثل هذه النتائج الدوليـــة المقلقة وهو 
ً
وهـــذه الدراســـة فيمـــا يلي ستســـتعرض جانبا

التمويل.  جانب 

القسم الثاني 
الدراسة الميدانية

بنـــاًء علـــى ما تقدم من نقاش حول بعض االحصاءات والدراســـات المتعلقة بجوانب نشـــاط رواد األعمال وبعض العوامل   

المتعلقـــة بالتمويل والدعم فإن هذه الدراســـة رأت االســـتبصار بآراء فئة أخرى غير فئة المســـتفيدين وهـــم الخبراء والمتخصصين 

 وأفـــكار مختلفة من واقع التجربـــة واالتصاق برواد االعمال والمشـــروعات الصغيرة. 
ً
باعتبارهـــا فئـــة مســـتقلة يمكن ان تقدم حلوال
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وهـــؤالء الخبـــراء هـــم مجموعة مـــن أعضاء هيئـــة التدريس فـــي جامعـــة الملك ســـعود والباحثيـــن واالستشـــاريين العاملين في 

 لضيق الوقـــت وصغر هذا 
ً
حاضنـــات األعمـــال والتقنيـــة وبرامـــج ريـــادة األعمال وقـــد كان اختيارهـــم بطريقة العينـــة المالئمة نظـــرا

المجتمـــع. وقـــد تـــم توزيع 60 اســـتبيان خالل شـــهر واحد وتم اســـتقبال 43 اســـتبيان كامل وقابـــل للتحليل. 

 في الحصـــول على اســـتجابة وتعـــاون من المســـتقصى 
ً
وقـــد تـــم تصميـــم االســـتبيان ليتكـــون مـــن 10 أســـئلة فقط أمـــال  

منهـــم. وقد احتوت االســـتبانة على العديد من األســـئلة التي يمكن أن نســـتخلص منها عدة مؤشـــرات للوقـــوف على أهمية تلك 

المشـــروعات فـــي المملكـــة, وكيفيـــة تمويلهـــا, وأهـــم المشـــكالت التي قد تقـــف عائقا في ســـبيل تمويلهـــا لكي تقـــوم بالدور 

المطلـــوب منهـــا فـــي خدمة المجتمع ســـواء من الناحيـــة االجتماعيـــة أو االقتصادية. ولكون المشـــاركين من الخبـــراء والمختصين 

فقـــد كانـــت أكثر األســـئلة مفتوحـــة حتى يمكـــن إثـــراء األفـــكار والمقترحات.

وكانت األسئلة التي تم توجيهها في االستبانة على النحو التالي:

1-ما هو تقييمكم للوضع الراهن في تمويل المشروعات الصغيرة في المملكة؟

2-مـــا هـــو الـــدور الرئيســـي أو المســـؤولية األساســـية لكل طرف مـــن األطـــراف اآلتية في دعـــم وتمويل المشـــروعات 

الريادية:

أ- مسؤولية الحكومة.

ب- مسؤولية القطاع الخاص .

3-تواجـــه المشـــروعات الصغيـــرة ورواد األعمال عدة عقبـــات وعوائق أجملناها في العوامـــل اآلتية، ففي نظركم كيف 

يمكن ترتيبها بحســـب أثرها على المشـــروعات الصغيرة: 

  العوائق والقيود مالية.

  العوائق والقيود المتعلقة باألنظمة واللوائح واإلجراءات.

  العوائق والقيود القانونية والتشريعية.

  العوائق والقيود المتعلقة بالموارد البشرية.

  العوائق والقيود التعليمية.

  العوائق والقيود التنظيمية واإلدارية .   

4-فـــي تقديركـــم, مـــا هي الجهـــة التي من المناســـب أن تكـــون هي المســـئول األول عـــن تتبنى تمويل المشـــروعات 

؟  الريادية 
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5-هل ترى أن البنوك تقوم بدور كبير في التمويل أو االستثمار في مشاريع رواد األعمال؟

6-ما هو الدور المتوجب على الحكومة لتشجع البنوك لتمويل المشاريع االبتكارية الريادية؟

7-تقترح العديد من الدراســـات إنشـــاء شـــركات لرأس المال الجـــريء وضمان القروض، ما رأيك بهـــذا االقتراح وأثره على 

مواجهة مشـــكالت المنشآت الصغيرة؟

8-تقتـــرح العديـــد مـــن الدراســـات أن تقـــوم الحكومة بإنشـــاء جهة مركزية واحدة مســـئولة عـــن المنشـــآت الصغيرة، ما 

رأيـــك بهـــذا االقتراح وأثـــره على مواجهة مشـــكالت المنشـــآت الصغيرة ؟

9-تقتـــرح العديـــد مـــن الدراســـات التوســـع في حاضنات األعمـــال، ما رأيـــك بهذا االقتـــراح وأثره على مواجهة مشـــكالت 

المنشـــآت الصغيرة ؟

 بالمشـــروعات الرياديـــة الصغيـــرة، ماهـــي المقترحـــات التـــي تقترحونهـــا لدعـــم وتمويل المنشـــآت 
ً
10-بوصفكـــم خبيـــرا

؟ الصغيرة  الرياديـــة 

تحليل ونقاش النتائج
 : أمـــا عـــن تقييـــم الخبـــراء للوضـــع الراهـــن فـــي تمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة فـــي المملكـــة فقـــد أشـــاروا إلى أن 

ً
أوال  

الوضـــع الحالـــي لالســـتثمار على الصعيد الفردي والمؤسســـي شـــبه مفقود أو ضعيف على أحســـن األحوال, كمـــا أن هناك غياب 

لعـــدة آليـــات وإجراءات وتشـــريعات قادرة على النهوض بالمشـــروعات الرياديـــة، وال تزال المملكة متأخرة مقارنـــة بالتجارب الدولية 

األخرى. 

 : بالنســـبة للـــدور الرئيســـي المتوجب على الحكومـــة أو القطاع الخاصة تأديته, ســـواء في عملية التمويل ذاتها, أو تحســـين 
ً
ثانيـــا

منـــاخ تمويـــل هـــذه المشـــروعات, كمـــا يجب علـــى القطاع الخـــاص أيضا أن يقـــوم بتمويل هـــذه المشـــروعات حتى تحقـــق الفوائد 

المرجـــوة منها.

1-مسؤولية الحكومة:
هنـــاك العديـــد مـــن األدوار التـــي اقترحها الخبـــراء والمختصون يرون أنـــه يجب على الحكومـــة القيام بها لتحســـين مناخ   

المقترحـــة: األدوار  هـــذه  الرياديـــة, ومـــن  المشـــروعات  فـــي  االســـتثمار 

  تخصيـــص صنـــدوق جديـــد أو توجيـــه الصناديـــق القائمـــة بدعم الشـــباب المبـــدع لتحويل أفكارهـــم الخالقة إلى مشـــروعات قابلة 

للتطبيق, ليســـتفيد منهـــا المجتمع واالقتصـــاد الوطني.
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  عمـــل منظومـــة متكاملـــة تنظم العالقـــة بين شـــباب المبدعين,والمحتضنين أو الممولين ســـواء كانوا حاضنـــات أو حدائق تقنية 

أو شـــركات قطاع خاص.

  سن القوانين والتشريعات التي تساعد القطاع الخاص والمستثمرين على اقتحام سوق رأس المال المخاطر.

الدعـــم المباشـــر للمشـــروعات الريادية, والتـــي يتمثل في توفير تمويل مباشـــر للمشـــروعات من قبل الدولة لهذه المؤسســـات, 

  إنشـــاء الدولة لصناديق مشـــتركة أو عامة لرأســـمال المخاطر , وكذلك االســـتثمار في مؤسسات رأســـمال المخاطر التي تتولى 

تمويل المؤسســـات الصغيرة .

  تقديـــم بعـــض أنـــواع الدعم غير المباشـــر لهذه المشـــروعات, مثـــل الحوافـــز الضريبية, التي تحفز المســـتثمرين للمشـــاركة في 

المشـــروعات الريادية.

  العمـــل علـــى تســـهيل كافـــة اإلجـــراءات القانونية الخاصـــة باألعمـــال الرياديـــة واالبتكارية, كتســـجيل الشـــركة, والمحافظة على 

حقـــوق الملكية.

  إجراء تغييرات على المناهج الدراسية لكي تتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجي. 

  إنشـــاء مؤسســـات تتبنى المشـــروعات الريادية مثل حاضنـــات األعمال والتي تقـــوم بتقديم االستشـــارات االقتصادية والمتمثلة 

فـــي إعـــداد دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة للمشـــروعات الريادية بأســـعار رمزية، ومن ثـــم مخاطبة الجهـــات التمويليـــة المختصة 

للحصـــول على التمويـــل الالزم لهذه المشـــروعات.

  الدعم المالي وجواز االبتكار ألصحاب األفكار الريادية.

2-مسؤولية القطاع الخاص:
.
ً
 ومعنويا

ً
  تبني أفكار الرياديين والمخترعين ودعمهم ماديا

  عمل شراكة مع أصحاب المشروعات الريادية, ودعمهم بالكفاءات والخبرات االقتصادية واإلدارية.

القيـــام بالـــدور المنـــوط بهذا القطـــاع ناحية المجتمع, وذلـــك عن طريق تخصيص جزء مـــن أرباح هذه المشـــروعات, وتوجيهها نحو 

مشـــروعات تفيد الشباب.

  تمويل مراكز األبحاث, والحاضنات, وحدائق األعمال وكافة المؤسسات األخرى التي تعنى بالمشروعات الريادية.

  التشجيع الغير مباشر عن طريق استخدام منتجات المشروعات الصغيرة األمر الذي يؤدي إلى نجاح هذه المشروعات.

 : بالنســـبة للســـؤال المتعلق بالقيود والعوائق التي تواجه المشـــروعات الريادية حســـب تواجدها بالفعـــل في الواقع، فقد 
ً
ثالثـــا

جـــاء إجابات أفـــراد العينة على النحـــو التالي كما يوضـــح الجدول رقم :
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  أتى في المرتبة الثالثة العوائق والقيود المالية بمتوسط تكرار 4,2، وفي المرتبة الثالثة بحسب أهمية العائق.

  أقـــل متوســـط للتكـــرار هـــو 3.4 وكان يشـــير إلـــى العوائـــق أنظمـــة ولوائح وإجـــراءات، ويعنـــي هذا أن أكبـــر العوائـــق يعتبر في 

األنظمـــة واإلجـــراءات المتبعـــة لـــدى الجهات المانحـــة للقرض.

  يأتـــي فـــي المرتبـــة األولـــى مكرر العوائـــق التنظيمية واإلدارية بمتوســـط تكرار 3.4 وهـــذا يعني أنه يعتبر علـــى قائمة القيود 

والعقبـــات التي تواجه المشـــروعات الريادية.

  وفـــي المرتبـــة األخيـــرة تأتي العوائق البشـــرية بمتوســـط تكـــرار 6.4، وهذا يدل علـــى أن المملكة يوجد بها موارد بشـــرية جيدة 

قادرة على إنشـــاء المشـــروعات الريادية.

بتحليل  أراء الخبراء والمختصين فقد اختلفت حول هذا الشأن كالتالي:

  فمنهـــم مـــن يـــرى أن أهـــم هـــذه التحديـــات تتمثل فـــي التعليم, حيـــث أن أســـلوب التعليم ال يشـــجع علـــى االبتكار 

واالختـــراع أو حتـــى العمـــل الحر أو فـــي القطاع الخاص, ولذلك نجد أن  نســـبة كبيرة من الخريجين غيـــر مؤهلين التأهيل 

المناســـب وغيـــر أكفـــاء للدخول فـــي مثل هذه المشـــروعات الريادية ســـواء كانوا مبتكريـــن أو مديرين لهذه المؤسســـات. 

  وتمثـــل التشـــريعات القانونيـــة واألنظمـــة واللوائـــح مـــن العوائق المهمـــة التي تعيـــق عمل المؤسســـات الصغيرة 

االبتكاريـــة, وتعيـــق كذلـــك دخـــول رأس المـــال المخاطـــر كممـــول لمثل هـــذه المشـــروعات. حيث مـــا يزال هنـــاك قصورا 

تشـــريعيا فـــي هـــذا المجال, فمثال ال توجد تشـــريعات تحمـــي رأس المال المخاطر من الخســـائر التي قـــد يتعرضون لها 

جـــراء األزمـــات االقتصاديـــة كمـــا يحدث في بعض الـــدول األوربية, كمـــا ال يوجد تشـــريعات خاصة بالمؤسســـات االبتكارية 

الصغيـــرة التـــي تحتـــاج إلـــى معاملة خاصة بعيـــدة كل البعد عـــن الروتيـــن والبيروقراطية.

  كمـــا تمثـــل القيود البشـــرية أحد هـــذه القيود, والتي تتمثل في قلـــة وجود الكفاءات والخبرات التي تســـتطيع إدارة 

المشـــروعات المبتكرة , وكذلك المؤسســـات الحاضنة لهذه المشروعات.

  أشـــارت النتائـــج إلـــى تقليل أهمية القيود المالية للمشـــروعات الصغيـــرة واعتبرها المتخصصون فـــي المرتبة الثالثة 

فـــي الترتيـــب مما يعكس أهميـــة العوامل األخرى التي ال يكـــن للتمويل الكافي وحـــده أن يحلها.

جدول رقم )1( القيود والعوائق التي تواجه المشروعات الريادية
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الترتيبمتوسط التكرارالعامل

الثالث4.2العوائق والقيود المالية

األول3.4عوائق األنظمة واللوائح واإلجراءات

الرابع4.4العوائق القانونية والتشريعية

السادس 6.4العوائق البشرية

الخامس5.5العوائق التعليمية

األول3.4العوائق التنظيمية واإلدارية

 :  أشـــارت النتائـــج إلـــى أن الجهة التي يمكن أن تقوم برعاية وتمويل المشـــروعات الريادية هي أكثر من جهة وليســـت جهة 
ً
ثالثـــا

واحـــدة حيث بينـــت اإلجابات ما يلي :

  بنك التسليف، وزارة المالية.

  البنوك التجارية, ولكن بعد إصالح نظام االقتراض الذي يعتمد باألساس على توفير الضمانات القانونية.

  حاضنات األعمال.

  شركات االستثمار األجنبي.

  مؤسسات البحث العلمي.

  الجامعات.

  شركات البترول

  رجـــال األعمـــال وأصحـــاب المنشـــآت الكبرى, حيث يمكن على ســـبيل المثال تخصيص نســـبة من األربـــاح للعمل الخيري              

أو المشـــاركة فـــي المســـؤولية االجتماعية, ووقف هذه األموال لتمويل المشـــروعات الصغيـــرة والريادية.

 وباإلجماع أن البنـــوك ال تقوم بالدور األمثل لالســـتثمار في المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
ً
: يـــرى أفـــراد العينة جميعـــا

ً
رابعـــا

الريادية.
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هل تقوم البنوك بدورها لالستثمار في المشروعات الصغيرة؟

 :  أما بالنســـبة لألســـباب التحفظ أو تراجع البنوك عن االســـتثمار في تلك األفكار والمشـــاريع فقد رأى معظم أفراد العينة 
ً
خامســـا

أن هذه الرغبة في االســـتثمار أو التمويل ضعيفة ومنخفضة, وأرجعوا ذلك لألســـباب التالية:

  عدم وجود مزايا من الحكومة لالستثمار في مثل هذا النوع من المشاريع.

  نقص الخبرة لدى أصحاب األفكار والمشاريع الصغيرة في كيفية إدارتها.

  التخـــوف مـــن المخاطـــر والصعوبـــات التـــي قـــد تواجه هذه المشـــروعات ومـــن ثم عدم القـــدرة على اســـترداد رأس 

المال.

  عدم قناعة البنوك التي تعمل بمفهوم ربحي بحت بجدوى االستثمار في المشروعات الريادية. 

  تلجـــأ البنـــوك إلـــى البحـــث عن األفـــكار المجربـــة والمضمونة بـــدال من المجازفـــة والمخاطـــرة, حيث يوجد اســـتثمارات 

أخـــرى ذات ربـــح جيد وأقـــل مخاطرة.

 : أوضحـــت الدراســـة رأي الخبـــراء والمختصيـــن عـــن الحوافـــز التي يجـــب أن تقدم للبنوك والمســـتثمرين لتشـــجيعهم على 
ً
سادســـا

االســـتثمار فـــي المشـــروعات الريادية الصغيرة والمتوســـطة, فهم يـــرون أن هناك مجموعـــة من العوامل التـــي إن تم تقديمها 

للبنـــوك ســـوف تحفزها على االســـتثمار فـــي هذا المجـــال, ومن أهم هـــذه العوامل:

  تقديم تسهيالت حكومية لدخول البنوك بقوة في تمويل المشروعات الريادية.

  تقديم حوافز ضريبية عند احتجاز جزء معين من األرباح لالستثمار في المنشآت الصغيرة.

  اإلعفاءات الجمركية عند استيراد آالت ومعدات خاصة بالمشروعات الريادية التي يتم االستثمار فيها.

نعم

ال
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  تقديـــم التعويـــض المناســـب لهـــم فـــي حـــال فشـــل المشـــروع لظـــروف خارجـــة عـــن إرادته, مثـــال في وقـــت األزمات 

االقتصادية.

  العمـــل علـــى اســـتقطاب المشـــروعات الناجحـــة مـــن مختلـــف البـــالد المتقدمـــة والتي لها تجـــارب في المشـــروعات 

الرياديـــة, وذلـــك لعمـــل شـــراكات مـــع القطـــاع الخاص لكي يســـتفيد مـــن هـــذه الكفـــاءات والخبرات.

  مســـاعدة القطـــاع الخـــاص في الحصول المعلومات التســـويقية والفنية الالزمة إلقامة هذه المشـــروعات من خالل 

إعـــداد دراســـات الجـــدوى االقتصادية الخاصة بمشـــروعاتهم بأســـعار منخفضة, ويمكـــن ذلك  من خـــالل تعاقد الجهات 

الرســـمية المختصـــة مع بعـــض المكاتب االستشـــارية االقتصادية المتخصصة في مجال الدراســـات.

  تأسيس صندوق حكومي يضمن على األقل توفير نسبة 50% من حجم رأس المال المخاطر.

  وجود آلية للشراكة بين الجهات الحكومية المتمثلة في الجامعات مع البنوك المحلية مع القطاع الخاص.

  تقديم مزايا وإعفاءات.

  تقديم شهادات تميز للبنوك وشهادات الجودة.

  خفـــض نســـبة الفائـــدة أو إلغائها عند تقديم البنوك التجاريـــة قروضا ألصحاب المشـــروعات الريادية , وتعويضها من 

الحكومة. قبل 

  إصدار قواعد تنظيمية لتيسير عملية القرض.

 حتـــى يســـتطيع أصحـــاب المشـــروعات إنجـــاح مشـــروعاتهم, وتســـديد 
ً
  أن تكـــون فتـــرة ســـداد القـــرض طويلـــة نســـبيا

القروض.

 :  بخصـــوص مقترحـــات إنشـــاء صندوق لـــرأس المال الجريء فقد أيـــد جميع المشـــاركين باإلجماع هذا المقتـــرح وكان التأييد 
ً
ســـابعا

 بما يلي :
ً
مســـببا

  سهولة توفير الدعم المالي.

  وضوح اإلجراءات.

  التخصيص وتوجيه الجهة الرسمية.

  اإلشراف على المشاريع الصغيرة.

  توحيد الجهة المسؤولة.

  تقديم الدعم الفني.
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  تقديم الدعم اإلداري من خالل تبادل الخبرات في مجال األعمال.

  تحفيز وتشجيع رائد األعمال.

  تبني الصناعات الصغيرة والناشئة.

  تشجيع األفكار االبتكارية.

  زيادة المسئولية الحكومية في دعم رأس المال الجريء.

  النظر المستقبلية البعيدة مع ربط المشاريع الريادية التقنية بخطط التنمية.

  سهولة التعامل مع المخاطر التي تواجه المشروعات الصغيرة.

 : أوضحـــت نتائـــج الدراســـة أن المشـــاركين قـــد اختلفـــوا حـــول ضـــرورة وجـــود جهـــة مركزيـــة واحـــدة مســـئولة عن المنشـــآت 
ً
ثامنـــا

الصغيـــرة، بواقـــع 86% تؤيـــد وجـــود هـــذه الجهة في حين تعـــارض 14% وجود جهـــة واحدة وتعـــزو الجهة المعارضـــة ذلك إلى أن 

دعـــم المنشـــآت الصغيـــرة هـــو مهمـــة كل الجهـــات. أمـــا المؤيدون فقـــد أوضحـــوا أهميتها فـــي تحقيق مـــا يلي : 

هل تؤيد وجود جهة مركزية واحدة للمنشآت الصغيرة ?

 

  وضع وتنفيذ استراتيجية عامة لدعم المنشآت الصغيرة.

  تسهيل وسرعة إصدار التراخيص واإلجراءات المتعلقة بالنشاطات الريادية.

  التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بتمويل برامج دعم المنشآت الصغيرة.

  وضـــع اآلليـــات الالزمـــة لتحقيـــق التكامـــل بين الجهـــات المهتمـــة بالمشـــآت الصغيرة وكذلـــك العالقـــة التكاملية مع 

المنشـــآت الكبيرة.

14 %

86 %
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  توفير قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت الصغيرة.

  إعداد وإجراء األبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة.

.
ً
  وضع برامج الدعم والحماية للمنشآت الصغيرة ومراجعتها دوريا

  وضع البرامج الخاصة بتدريب وتنمية القدرات البشرية في المنشآت الصغيرة.

 : بخصوص التوسع في حاضنات األعمال، فقد أجمع الخبراء بتأييد هذ الرأي بحسب المبررات اآلتية:
ً
تاسعا

  تطوير أفكار جديدة لخلق وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أو المساعدة في توسعة مشروعات قائمة.

  توفير الدعم والتمويل والخدمات اإلرشادية والتسهيالت المتاحة لمنتسبيها.

  توفير خدمات للجهات التمويلية من حيث األبحاث والمعرفة والتدريب واإلشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.

  توفيـــر الدعـــم والرعايـــة للمشـــروعات الصغيرة حتى تنمو وتتوازن وتســـتطيع التشـــغيل الذاتي بمـــا يقلل من فرص 

التعثر والخروج من الســـوق.

  رفع قدرة المشـــروعات الصغيرة على اســـتخدام التكنولوجيا المتطورة بما ينعكس على مســـتوى جودة منتجاتهم 

وقدرتهم على المنافســـة في األسواق الدولية.

  تحقيق الترابط والتكامل بين المشروعات الصغيرة والجامعات ومراكز البحوث والشركات الكبرى بالمملكة.

  مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق.

 :  أشار المشاركون إلى عدد من المقترحات أهمها:
ً
عاشرا

  البحـــث عـــن الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة التي لديهـــا منتجات مميـــزة ولها مســـتقبل واعد, ولكنهـــا تحتاج إلى 

تمويـــل والقيام بـــكل ما يلـــزم لنجاحها.

  إنشاء العديد من حاضنات األعمال وحدائق التقنية , والتي لها دور كبير في تنمية االقتصاد المعرفي.

  تقديـــم الدعـــم الكافي للمؤسســـات البحثية والجامعات للقيام بالدور المنوط بها في دعم المشـــروعات الريادية, 

ومن ثـــم االقتصاد المعرفي.

  االستمرار في عملية اإلصالح االقتصادي التي تمر بها البالد حاليا.

  توفير بنية تحتية متميزة لتشجيع أصحاب المشروعات الريادية, وكذلك أصحاب رأس المال الجريء.

  تحفيز البنوك للمساهمة في دعم المشروعات الريادية التقنية.
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  توفير المعلومات الدقيقة عن األسواق المحلية والعالمية.

  العمل على تكوين العناصر الريادية.

  العمل على تشجيع الشراكات مع مؤسسات ريادية.

الخاتمة والتوصيات

خلصت هذه الورقة إلى عدة توصيات ومقترحات نجملها فيما يلي:

إن مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـاعد على دعـــم وتمويل المشـــروعات الصغيرة أن تقـــوم الحهات الرســـمية بالمزيد مـــن الجهود 

الراميـــة إلـــى إزالـــة العقبات الكليـــة, وبناء البيئـــة المتكاملة حيث يتأثر تدفق االســـتثمار بشـــكل رئيس بمجمل األوضـــاع االقتصادية 

واالجتماعية والسياســـية التي تســـود في البلد المســـتقبل لالســـتثمار, حيث تمثل هذه األوضاع ما يســـمى بمناخ االستثمار. هذه 

البيئة تســـوجب عـــدة متطلبات منها 

تبسيط اإلجراءات اإلدارية في جميع المؤسسات المرتبطة بالنشاط االستثماري.  .1

تكثيف الجانب الرقابي لتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية, وضرورة محاربة الفساد وسوء اإلدارة.  .2

االهتمام بشـــكل كبير في تنفيذ إســـتراتيجية تطوير المدن الصناعية بما يتناســـب ومتطلبات الصناعة الحديثة و تســـهيل   .3

إجـــراءات تأميـــن األراضـــي الصناعيـــة وقربهـــا مـــن األســـواق ووضـــع األولويـــة للمشـــروعات الريادية.

ســـرعة تفعيـــل وتشـــغيل المدن االقتصاديـــة والعمل على تحســـين اإلجراءات واألنظمة المتعلقة بتشـــجيع المشـــروعات   .4

الصغيـــرة فيهـــا مما يكســـبها ميزه تنافســـية قادرة على اســـتقطاب و خلق الشـــراكات األجنبية والمحلية للمســـاهمة في تطوير 

االســـتثمارات. ونمو 

تســـهيل اإلجـــراءات الحكومية في دراســـة وإصـــدار التراخيص في مجـــال تقنية المعلومـــات وتفعيل المشـــاريع الريادية   .5

بمـــا يســـاهم فـــي رفـــع معـــدالت التعـــاون المشـــترك بيـــن االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر واالســـتثمار المحلـــي.

  إقامـــة تنظيـــم تشـــريعي يســـاير االتجاهـــات التشـــريعية العالميـــة ويهتـــم بوضـــع أطر وتعريفـــات قانونيـــة محددة 

لـــرأس المـــال المخاطـــر, وذلك إلزالة اللبس الذي يقـــع فيه العاملون وأصحاب رأس المـــال المخاطر, إذ أن كل مجموعة 

 مختلفا لـــه, فمنهم من يرى فـــي رأس المال 
ً
مـــن بينهـــم تنظـــر إلـــى رأس المال المخاطـــر من زاوية أو تعتنـــق تعريفا

المخاطـــر بأنـــه رأس المـــال الذي يتم اســـتثماره فـــي مرحلة التمويل األولـــى أو عند بداية المشـــروع, ومنهم من يرى 

فيـــه طـــوق النجاة للمشـــروعات المتعثرة الخاســـرة وذلك بهـــدف إعادة هيكلتها, وآخرون ال يرون فيه ســـوى وســـيلة 
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لتمويـــل أفـــكار مشـــاريع بحثية جديـــدة ال تتوافر ألصحابها األمـــوال الالزمة لوضعهـــا موضع التنفيذ.

  إقامـــة آليـــات قانونيـــة تجنـــب وتعمـــل علـــى تعويـــض البنـــوك والمســـتثمرين فـــي مجـــال رأس المـــال المخاطـــر ضد 

المخاطـــر المرتفعـــة التـــي تواجههـــم )إنشـــاء صنـــدوق ضمـــان القروض(.

التدعيـــم المباشـــر للمؤسســـات الماليـــة الداعمـــة للمشـــروعات الرياديـــة الصغيـــرة فـــال يجـــب أن يقتصـــر تدعيـــم الدولة   .6

لمؤسســـات رأســـمال المخاطـــر علـــى التدعيم غير المباشـــر بل يتعداه إلى الدعم المباشـــر واالشـــتراك في نشـــاطاتها, حيث تبين 

أن النجـــاح الـــذي تحقـــق فـــي بعـــض الدول في مجـــال رأس المـــال المخاطـــر كان مرجعه الدعـــم الحكومي القوي لمســـاندة رأس 

المـــال المخاطـــر, ومـــن أمثلة ذلك الواليـــات المتحدة التي أنشـــأت فيها الحكومـــة وكاالت فيدرالية مختلفة لـــرأس المال المخاطر 

وخاصـــة فـــي مجـــال المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة, كمـــا شـــاركت الحكومـــة التايالنديـــة والحكوميـــة الهندية في تأســـيس 

صنـــدوق اســـتثمار لـــرأس المـــال المخاطر بالمشـــاركة مع شـــركات مـــن القطاع الخـــاص, كما دعمت الحكومة المكســـيكية تأســـيس 

 عـــن المنظمـــات الحكومية وغيـــر الحكومية المنتشـــرة 
ً
مـــا يقـــرب مـــن 32 صنـــدوق اســـتثمار لـــرأس المال المخاطـــر, هذا كلـــه فضال

فـــي أنحـــاء دول االتحـــاد األوربي والتي تســـعى إلى دعم ومســـاندة رأس المـــال المخاطر وخاصة في مجال تمويل المشـــروعات 

الصغيـــرة, و يتخـــذ التدعيـــم المباشـــر عدة أشـــكال أهمها :

  توفير تمويل مباشـــر للمشـــروعات من قبل الدولة للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، كمساهمة الدولة األلمانية 

فـــي رؤوس أمـــوال مشـــاريع تكنولوجيـــة خطيـــرة، وبنـــك التنميـــة المحلية للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التابع 

للحكومة الفرنســـية سنة 1996م.

  إنشـــاء الدولة لصناديق مشـــتركة أو عامة لرأســـمال المخاطر كشـــكل من أشـــكال الدعم المباشـــر لهذا النشاط، مثل 

هـــذه الصناديـــق وجدت في الواليـــات المتحدة األمريكية التي أنشـــأت عام 1957م والصناديق األلمانية المنشـــأة عام 

1995م.

  االســـتثمار في مؤسســـات رأســـمال المخاطر التي تتولى تمويل المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة مثل الصندوق 

المنشـــأ في فنلندا عام 1994م.

  كمـــا أن هنـــاك بعـــض العوامـــل التـــي إذا تـــم تطبيقها ســـوف تســـاعد على نجـــاح شـــركات رأس المـــال المخاطر في 

 ما ال ترضـــى أن يأتي 
ً
القيـــام بدورهـــا, مثـــل:  نشـــر الوعي بيـــن أصحاب المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة التـــي غالبا

 ما يمكن أن يحملـــه رأس المال المخاطر من مســـاعدة 
ً
صاحـــب رأس المـــال المخاطر ليســـيطر على مشـــروعه, متجاهـــال

للمشـــروع وتحقيقـــه ألربـــاح هائلـــة مـــا كانـــوا يســـتطيعون إدراكها فـــي غيـــاب رأس المـــال المخاطر فضال عـــن أن هذه 
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الســـيطرة إنمـــا تتـــم لفترة زمنيـــة معينة لحيـــن إتمام عمليـــة التخارج من الشـــركة.

  

إنشـــاء هيئة مســـتقلة إلقامة وتنمية المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة تكون مهمتها تقديم الدعم المالي والفني   .7

للمشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، أو ضمان هذه المشـــروعات لـــدى الجهات التي تقدم هذه المســـاعدات كمـــا تقوم بتقديم 

دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة المتعلقة بهـــذه النوعية من المشـــروعات.

توفير كافة اإلحصاءات والبيانات التي  تســـاعد أصحاب المشـــروعات الصغيرة وغيرهم على معرفة السوق, وتساعدهم   .8

علـــى التخطيط الســـليم لمشـــروعاتهم.

ت الصغيرة والناشئة.
َ
تخصيص نسبة معينة من المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية لصغار رجال األعمال والمنشا  .9

تسهيل إجراءات التعامل مع األجهزة الحكومية ذات الصلة.  .10

التوسع في إقامة مركز تدريبية لتدريب عمال مهرة.  .11

تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على االتجاه للتصدير    .12

منح مزايا تفضيلية من قبل الدولة للمشروعات التي تقوم بالتصدير، سواء من الناحية التمويلية أو التسويقية.  .13

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على االشتراك في المعارض بالخارج.  .14

إصـــدار خطابـــات ضمـــان لهـــذه المشـــروعات تكـــون صالحـــة لـــدى مراســـلي البنـــوك الســـعودية فـــي الخـــارج ولتقديمها   .15

الخارجييـــن. للمشـــترين 

تيســـير الضمانـــات الالزمة لدى البنـــوك والجهات التمويلية الحكوميـــة لمنح التمويل للمشـــروع الصغيرة من خالل خفض   .16

المعاييـــر القانونيـــة ومراعـــاة التالي:

  جدية وفعالية المؤسسة المقترضة.

  أهمية التدفقات المالية المستقبلية.

  المكانة اإلستراتيجية لنشاط المشروع.

  آليات العرض والطلب في محيط المؤسسة وغيرها.

تعزيـــز ثقـــة المؤسســـة التمويلية في خبرات الشـــخص المبتكـــر أو صاحب المشـــروع، مما يعمل على خفض المؤسســـات   .17

التمويليـــة لفـــرض الوصايـــة علـــى المشـــروع الصغيـــر.

خفض الكلفة اإلدارية المرتبطة بالحصول على القروض لدى البنوك التجارية.  .18

إنشـــاء صناديـــق ضمـــان مخاطـــر القروض الصغيـــرة داخل البنوك ممـــا يعمل على تشـــجيع البنوك في تمويل المشـــاريع   .19



Conference Proceeding    103كتاب أبحاث المؤتمر

الصغيـــرة والمتوســـطة.

نشـــر ثقافـــة عنصـــر الثقة لدى أصحاب المشـــروعات الصغيرة، مما ينجم عنه إكســـاب صاحب المشـــروع للجـــدارة االئتمانية   .20

المقنعـــة للمؤسســـة التمويليـــة.

نشـــر الثقافـــة المصرفيـــة لـــدى أصحـــاب المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، مما يشـــجعهم علـــى التوجه إلـــى البنوك   .21

الـــالزم لمشـــروعاتهم. التمويـــل  للحصـــول علـــى 

المراجع 

  أحمـــد الشـــميمري واقـــع التســـويق ودوره فـــي المنشـــآت الصغيـــرة، نـــدوة واقـــع ومشـــكالت المنشـــآت الصغيـــرة 

والمتوســـطة وســـبل دعمهـــا وتنميتهـــا 2001م

2.أحمد الشميمري، د. وفاء المبيريك، ريادة األعمال، جامعة الملك سعود 2010م. 

  بريبـــش الســـعيد , دراســـة بعنـــوان »رأس المـــال المخاطـــر بديـــل لتمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة« , كليـــة العلـــوم 

االقتصاديـــة وعلـــوم التســـيير, جامعـــة باجـــي مختـــار , الجزائـــر.

  حسين عبد المطلب األسرج, الريادة ودورها في التنمية العربية في ظل اقتصاد المعرفة, القاهرة.

   عبـــد اللـــه بلعيـــدي , رســـالة ماجســـتير بعنوان »التمويـــل برأس المـــال المخاطر دراســـة مقارنة مـــع التمويل بنظام 

المشـــاركة« , كليـــة العلـــوم االجتماعية والعلـــوم اإلســـالمية , جامعة الحاج الخضـــر, الجزائر.

  الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بالرياض.  المنشـــآت الصغيرة محركات أساســـية لنمو اقتصادي منشـــود. منتدى الرياض 

االقتصادي 2003م.

  اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربي آســـيا )اإلســـكوا( , المـــوارد الماليـــة، ورأس المال المخاطر، وريـــادة األعمال 

في تكنولوجيـــا المعلومات واالتصـــاالت, 2007م.

           2010  Global  Entrepreneurship Monitor, Global Report   



متطلبات وتحديات
ريادة األعمال

بالمملكة العربية السعودية

د. سيف الدين علي مهدي
أستاذ االقتصاد المساعد – وكيل كلية إدارة األعمال

جامعة الحدود الشمالية

 المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014
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  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
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جامعة الحدود الشمالية

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
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مستخلص

هدفـــت الدراســـة للتعـــرف علـــى بعـــض متطلبـــات ريـــادة األعمـــال وأهـــم المعوقـــات التـــي تحد مـــن انتشـــارها كثقافـــة مجتمعية 

لتوطينهـــا بمـــا يســـهم فـــي التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة خاصـــة في مجـــال تطويـــر الصناعـــات واقتصـــاد المعرفـــة، وتحاول 

الدراســـة االجابـــة عـــن ســـؤالين أساســـيين يتعلقان بمتطلبـــات ريادة األعمـــال والتحديات التي تحـــول دون ذلك. وقد تم اســـتخدام 

المنهـــج االســـتقرائي، كمـــا تـــم التطرق ألهـــم األدبيات التـــي تناولت مفهـــوم ريادة األعمـــال مع العديد من الدراســـات الســـابقة 

التـــي تســـاهم فـــي فهـــم الظاهـــرة. وتوصلـــت الدراســـة لبعـــض االســـتنتاجات والنتائج التي قـــد تعين علـــى فهم الظاهـــرة محل 

الدراســـة ، كمـــا تـــم تحديـــد بعض التوصيـــات فـــي ذات االطار.  
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مقدمة

يعتمـــد االنتـــاج على أربعة عناصر أساســـية حددها علماء االقتصاد تتمثـــل في العمل، األرض، رأس المـــال والتنظيم. ويعتبر العمل 

هـــو أهـــم هـــذه العناصـــر إذ ال يمكـــن اســـتغالل العناصـــر األخرى بـــدون عمل )ذهنـــي أو بدني(. ونســـبة للـــدور الكبير الـــذي يمثله 

عنصـــر العمـــل، فقـــد اهتمت كثيـــر من األدبيات فـــي مختلف التخصصات بالعنصر البشـــري، والســـعي الجاد إلى تطويـــره، ومن أجل 

ذلـــك فتحـــت الجامعـــات وألفت المؤلفات فـــي تطوير هذا العنصر لالرتقاء بـــه إلى أقصى حد ممكن. واألمة المســـلمة هي أولى 

أمـــم األرض بهـــذه الرعايـــة وهـــذا االهتمـــام، فديننا الحنيف يحثنـــا على ذلك فقد جاء فـــي الحديث » قال صلى الله عليه وســـلم: 

»ال تـــزول قدمـــا ابـــن آدم يـــوم القيامـــة مـــن عنـــد ربـــه حتى يســـأل عن خمـــس : عن عمـــره فيما أفنـــاه ؟ وعن شـــبابه فيمـــا أباله ؟ 

ومالـــه مـــن أيـــن اكتســـبه ؟ وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم. وعن شـــبابه فيما أباله؟ )1( والشـــباب يمثل هاجســـا لكافة األمم 

والشـــعوب، فهـــو القـــوة الفاعلة التي تبنـــى بها المجتمعـــات، وترتقي بها الحضـــارات. ونجاح األمة يعني االهتمام بشـــبابها.

» لقـــد أصبحـــت مصطلحـــات ثـــورة المعلومات، وثـــورة التقنية وغيرهـــا-  مثل مجتمـــع المعرفـــة والمجتمع المعلوماتـــي ومجتمع 

الحاســـوب ومجتمـــع مـــا بعـــد الصناعـــة ومجتمـــع مـــا بعـــد الحداثـــة، ومجتمـــع اقتصـــاد المعرفـــة والمجتمـــع الرقمـــي وغيرها من 

المصطلحـــات والمفاهيـــم المشـــابهة- العالمـــة البـــارزة، والســـمة المميـــزة للحقبة التاريخيـــة الحالية مـــن تاريخ اإلنســـانية. ويعد 

عصرنـــا الحالـــي بحق هو عصـــر المعرفة القادرة على تفجير الطاقات اإلبداعية، وتشـــكيل النماذج االبتكارية،  ومنح اإلنســـان قدرات 

وإمكانيـــات إضافية للكشـــف عـــن المجهول والتعامل مع الغامض والتعمق في االستكشـــاف والتحليل واستشـــراف المســـتقبل«. 

مشكلة الدراسة

 كواحدة مـــن افـــرازات العولمـــة والمعلوماتية وهي 
ً
تحـــاول هـــذه الدراســـة تنـــاول أحد قضايـــا االقتصـــاد المعاصرة األكثـــر إلحاحـــا

موضـــوع ريـــادة األعمـــال، لتشـــبع كل مـــن القطاعيـــن العام والخـــاص من عنصـــر العمل خاصـــة فـــي دول الخليج العربـــي مما أدى 

الرتفـــاع نســـبة مســـتوى البطالـــة. كمـــا أن حاجـــة هـــذه الـــدول وخاصـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتفعيـــل دور ريـــادة األعمال 

لتتـــواءم وجهودها التنموية النشـــطة وما شـــهدته مـــن اهتمام ملحوظ بالبنـــى التحتية والتعليم والصحة وتنـــوع مصادر الدخل 

القومـــي. وتحـــاول هـــذه الدراســـة معرفـــة متطلبات ريـــادة األعمال وأهـــم معوقات تطبيـــق هذه المتطلبـــات بالمملكـــة العربية 

السعودية.
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أسئلة الدراسة

  هل لتوطين فكرة ريادة األعمال متطلبات؟

  ما التحديات التي تعوق توطين فكرة ريادة األعمال؟

منهجية الدراسة
تســـتخدم الدراســـة منهج االســـتقراء )Induction( وفيـــه ينتقل الباحث من المعلـــوم إلى المجهول عن طريـــق المالحظة وتجميع 

البيانـــات حولهـــا. وقـــد عرفه الرفاعـــي )1998، 83( على أنه »عملية مالحظـــة الظواهر وتجميع البيانات عنهـــا للتوصل إلى مبادئ 

عامـــة وعالقات كلية ».

أهداف الدراسة
تهـــدف هذه الدراســـة إلى تناول أحد أهم مواضيع الســـاعة وهو ريـــادة األعمال للتعرف على بعـــض متطلباتها وأهم المعوقات 

التـــي تحـــد مـــن انتشـــارها كثقافة مجتمعيـــة وتحـــول دون توطينها ونجاحها بما قد يســـهم فـــي التنمية االقتصاديـــة خاصة في 

مجـــال تطوير الصناعـــات واقتصاد المعرفة. 

أهمية الدراسة
تأخـــذ الدراســـة أهميتهـــا مـــن أهميـــة فكـــرة ريـــادة األعمال وانتشـــارها فـــي مختلف بقـــاع العالـــم وضرورتهـــا التي أصبحـــت ملحة 

فـــي عصرنـــا الراهـــن لتعزيـــز التنميـــة االقتصادية عبر قطاعـــات المجتمع المختلفـــة حيث لم تعد حكـــرا على جماعـــة دون األخرى أو 

قطـــاع اقتصـــادي دون اآلخـــر، فربمـــا فكرة يتم اســـتغاللها بصورة حســـنة قد تضيف لالقتصاد مـــا تعجز عن إضافتـــه خطط اقتصادية 

اســـتراتيجية يؤمهـــا جيش جـــرار من العمـــل ورأس المال.

ماهية ريادة األعمال
 ,Per( َبِصـــر الباحـــث عن ماهيـــة ريادة األعمـــال وقد تفتح شـــهية البعض لمزيـــد من البحث، ما أشـــار إليـــه بير

ُ
مـــن التعبيـــرات التـــي ت

2005( فـــي محاولـــة تعريفـــه لريـــادة األعمـــال أن البحـــث فـــي ريـــادة األعمال هـــو متعة رائعـــة محبطة، وذكـــر أنه افتتن بهـــا لثراء 

هـــذه الظاهـــرة، وأن أكبـــر االحباطـــات هـــو عدم وجود فهم مشـــترك لماهيـــة روح المبـــادرة بالضبط!
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 ،1988 ,Gartner ،1988 ,Low & MacMillan ،1996 ,Lumpkin & Dess( وخيـــر دليـــل لمـــا ذهـــب إليـــه هـــذا الباحـــث تعريفـــات كل مـــن

Hisrisch & Peters ،1990 ,Stevenson & Jarillo ،1998 ,Wiklund ،1949 ,Cole, 1989( وما تحمله من تنوع كالمدخل الجديد، انشـــاء 

المشـــاريع الجديـــدة،  انشـــاء المنظمـــات الجديدة،  نشـــاط هادف إلنشـــاء واالحتفاظ بأكبر قـــدر ممكن من الربح،  انتهـــاز فرصة دمج 

المـــوارد بطريقـــة تؤثـــر فـــي الســـوق،  العمليـــة التـــي مـــن خاللها يســـتطيع األفراد مـــن تلقـــاء أنفســـهم أو من خـــالل المنظمات 

متابعـــة الفـــرص بغـــض النظـــر عن الموارد المســـيطرة في الوقـــت الراهن،  هي عملية خلق شـــيء مختلف ذو قيمـــة ببذل الوقت 

والجهـــد الالزمين. 

والمصطلـــح كمـــا أشـــار إلـــى ذلك برنامج اإلعـــالم الخارجي بـــوزارة الخارجيـــة األمريكية في بعض منشـــوراته أنه قد تم اســـتخدامه 

منـــذ العـــام 1700م، وقـــد تطور المعنى منذ ذلك الوقت، ويســـتخدمه الكثيرين ببســـاطة بمعنى بداية العمـــل الخاص، ولكن ينظر 

لـــه االقتصادييـــن بأعمـــق مـــن ذلـــك، كإبـــداء الرغبة فـــي المغامرة فـــي عمل جديـــد عندما تحيـــن الفرصة للربـــح، وينظر لهـــا آخرين 

كحالـــة ابتـــكار والريـــادي هـــو مســـوق البتـــكاره. ورغم ذلك يرى بعـــض االقتصاديين أن الســـوق مـــا زال في حاجة للســـلع التي لم 

بعد.  تعرض 

وفـــي القـــرن العشـــرين ركـــز االقتصـــادي جوزيـــف شـــمبيتر )Joseph Schumpeter 1883-1950(  على مـــدى امكانيـــة الريادي في 

االبتـــكار والتغيير وقد ســـمى شـــمبيتر ذلك »بالفوضـــى الخالقـــة« »creative destruction«. أما دركـــر Drucker 1909-2005(( فقد 

طـــور الفكـــرة ووصف الريادي بأنه الشـــخص الـــذي يبحث عن التغيير ويســـتجيب له ويســـتغله كفرصة. وفي الدول النامية تشـــجع 

الحكومـــات ريادة األعمال كإســـتراتيجية أساســـية للتنمية االقتصاديـــة. وثقافة المجتمع قد تؤثر على مدى انتشـــار ريادة األعمال. 

واالختـــالف فـــي تبنـــي سياســـات ريـــادة  األعمـــال ونجاحهـــا قد يعـــود الختـــالف الثقافـــات االجتماعيـــة حولها، فـــإذا نظـــر المجتمع 

ألصحـــاب الياقـــات البيضـــاء نظـــرة إعجاب فإن ذلك يؤثر ســـلبا على ريادة األعمال علـــى عكس نظرة صناعة النفـــس واالعتماد عليها 

مما يحفز ريـــادة األعمال.

Burger-( وقـــد حـــاول العديـــد مـــن الكتـــاب تحديـــد مفهوم ريـــادة األعمـــال كما جـــاء فـــي الكتاب الـــذي حـــرره بيرقـــر وهيلمشـــين

Helmchen, 2012( حيـــث عرفهـــا دراكـــر )Drucker, 1985( »بأنها عمل ينطوي على االبتكار ومنح المـــوارد الموجودة قدرات انتاجية 

جديـــدة »، ويقـــول استيفينســـون )Stevenson, 1985( أن »ريـــادة األعمـــال هـــي العملية التي يســـتطيع األفراد مـــن خاللها متابعة 

واســـتغالل الفـــرص بغض النظر عن الموارد التي يســـيطرون عليها حاليا »، وبالنســـبة لقارتنـــر )Gartner 1988( »ريادة األعمال هي 

 )1997 ,Timmons( إنشـــاء منظمـــات، وهـــي العمليـــة التي مـــن خاللها تأتـــي منظمات جديـــدة إلى حيز الوجـــود » ، أمـــا تيمونـــس

فقـــد ذكـــر أن »ريـــادة األعمـــال هي طريقة التفكيـــر، والمنطق، والتمثيـــل المحرك للفرصة، ويحوي نهجا شـــامال، وقيـــادة متزنة«، 

وجـــاء فـــي تعريف فينكاتارامـــان  )Fenkataraman, 1997(لريادة األعمال بـــأن »ريادة األعمال تعنى بالكيفيـــة، وعلى يد من، وبأي 
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الفرص تمت التضحية إليجاد واكتشـــاف وإنشـــاء اســـتخدام ســـلع وخدمات المســـتقبل ».

ويتضـــح مـــن مجمـــل مـــا تقدم مـــن تعريفات وغيرها ما يشـــير إلـــى أن ريـــادة األعمال تختلـــف باختالف النمـــاذج التي تـــم تطبيقها 

 أضـــاف قيمـــة اقتصاديـــة أو اجتماعية لألفـــراد أو الجماعـــات والمجتمعات. وهذا يعنـــي أنها حركة حياتية مســـتمرة 
ً
وأثبتـــت نجاحـــا

وآليـــة مـــن آليـــات اعمـــار األرض، وتمثـــل وعاء مطاطا صالـــح لكل زمان ومكان يتســـع لمحـــاوالت المبتكرين وطرق اإلنتـــاج أو التوزيع 

الجديـــدة والغير مألوفة للســـلع والخدمات. 

المملكة العربية السعودية
اكبـــر دول المنطقـــة، بهـــا 13 منطقة إدارية،  عدد ســـكانها ، نســـبة البطالة ، توســـع الجامعات، المستشـــفيات، المناطـــق الصناعية، 

انتاجهـــا مـــن البترول، ووفورات ماليـــة ... الخ. 

المحاولة من االستفادة من موقعها االستراتيجي

تقـــع المملكـــة العربية الســـعودية فـــي أقصى الجنـــوب الغربي 

 الخليج 
ً
 البحـــر األحمـــر وشـــرقا

ً
مـــن قـــارة آســـيا حيـــث يحدهـــا غربـــا

الكويـــت   
ً
العربـــي واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وقطـــر وشـــماال

.وتشـــغل  عمـــان  وســـلطنة  اليمـــن   
ً
وجنوبـــا واألردن  والعـــراق 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية أربعـــة أخماس شـــبه جزيـــرة العرب 

بمســـاحة تقـــدر بنحـــو 2.000.000 كيلومتـــر مربـــع . بلـــغ العـــدد 

 
ً
 وتسعمائة وسبعا

ً
 ومئة وســـتة وثالثين ألفا

ً
اإلجمالي لســـكان المملكة العربية الســـعودية )27،136،977( ســـبعة وعشـــرين مليونا

وســـبعين نســـمة )حســـب النتائج األولية للتعداد العام للســـكان والمســـاكن لعام 1431هــــ 2010م(. بموجب نظـــام المناطق الصادر 

باألمـــر الملكـــي الكريـــم رقـــم )1/92( وتاريخ 27/8/1412هـ ، تم تقســـيم المملكة إلـــى )13( منطقة إدارية ، وتنقســـم المنطقه إلى 

 بالمحافظـــة أو اإلمارة 
ً
عـــدد مـــن المحافظـــات يختلـــف عددها من منطقة إلـــى أخرى، وتنقســـم المحافظة إلى مراكز ترتبـــط إداريا

.
ً
، وتشـــتمل اإلمـــارة أو المحافظـــة أو المركـــز علـــى عـــدد مـــن المســـميات الســـكانية ترتبـــط بهـــا إداريا

الدراسات السابقة
مـــن الموضوعـــات المهمـــة فـــي هذا االطار، ما أشـــارت إليه توصيات نـــدوة منظمة العمـــل العربية » واقع وآفـــاق هجرة العمالة 
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العربيـــة فى إطار المشـــاركة األورومتوســـطية« )2006(، حيث تطرقت هـــذه الندوة إلى قضية الهجرة االنتقائيـــة للعقول وآثارها 

الســـلبية للـــدول المصـــدرة لهـــا، حيـــث تحـــرم تلـــك الـــدول مـــن عوائـــد اســـتثمار تعليـــم وتدريـــب أبنائهـــا مما يعيـــق التنميـــة، وقد 

نـــادت بالتقليـــل مـــن هـــذه اآلثار عن طريـــق الهجرة المؤقتـــة وبرامج الهجـــرة الدائريـــة وهجرة العـــودة االفتراضية، واالســـتثمارات 

المشـــتركة للتقليـــل مـــن أثـــر هذه الهجرة، دراســـة بعض التجـــارب الناجحـــة كتجربة الهند حيث أســـهم مهندســـيها المهاجرين إلى 

أمريـــكا الشـــمالية وغرب أوربـــا في نمو صناعـــة البرمجيات فـــي الهند. 

وأشـــار مـــراد )2010( إلـــى أن »الدراســـات التي أجريت على بعـــض االقتصاديات القويـــة و منها األوروبية قد أظهـــرت أن اقتصادها 

يعتمد على المشـــروعات الصغيرة و المتوســـطة، حيث باتت تمثل نســـبة كبيرة من مجموع المؤسســـات العاملة في معظم دول 

العالـــم و أصبحـــت كذلـــك مســـئولة عن نســـبة كبيرة من اإلنتـــاج الوطني باإلضافـــة إلى توفيرها لفـــرص العمل.« ويضيـــف مراد أنه 

»و مـــع حلـــول اقتصـــاد المعرفـــة كمصدر للثـــروة محل اقتصاد رأس المـــال فإن اإلبداع أصبح ضـــرورة حتمية لرفع القدرة التنافســـية 

للمؤسســـة و لالقتصـــاد الوطنـــي ككل« ونختم بقوله » إن المشـــروعات الصغيرة ال يمكن أن تزدهر إال فـــي مجتمع تتوفر فيه روح 

الريـــادة و حـــب العمـــل الحـــر، وتوجد مجموعة من رجـــال األعمال أصحاب المواهـــب اإلدارية الخاصة من ذوي االســـتعداد للمخاطرة 

 «

ـــد بشـــكل خـــاص في عدم القـــدرة على تعبئـــة الموارد  ويؤكـــد قـــرم )2011( أن الســـمة األساســـية للقصـــور التنموي العربي تتجسَّ

المتاحـــة، وبشـــكل خـــاص الموارد البشـــرية المتنّوعـــة التي يمتاز بهـــا الوطن العربي . كما أشـــار إلى تجاهـــل دور الهيئات المحلية 

حيـــث يتـــم التركيز عـــادة في القرار االقتصـــادي واالجتماعي لمركزية الدولة وكبـــار رجال األعمال، وانعدام العالقـــات الوثيقة بين 

القطـــاع التربوي واالقتصادي مما تســـبب فـــي هجرة األدمغة وتدنـــي انتاجية االقتصاديـــات العربية.

ويـــرى ال فيحـــان وســـلمان )2012( أن الدول العربية قد امتـــازت بـــالكثير من الشركات العربية بمعدل نمو سريع ومنه الشركات 

العربية السعودية خاصـــة مجـــال صناعات التقانة العالية واالتصـــاالت واإلنشـــاءات والهندســـة، والتعليـــم والصحـــة واالستشـــارات 

االدارية. ويشـــير إلى أن )Porter,2009(  قد وضع غياب حاضنات األعمال من أهم القيود التي تؤثر في تعزيز الريادة كونها تمثل 

البنية التحتية الرئيسة الالزمـــة لعملية الريادة، غيـــاب الثقافـــة الريادية وتحفيز العمل الحر، نقص في القوى العاملة الســـعودية 

الماهـــرة. كمـــا وضـــح أن هنـــاك فرصا إلنجاح الريـــادة تتمثل في كبر ونمو المجتمع واألســـواق مـــع تنوع البيئات، اســـتقرار االقتصاد 

واعتـــدال الضرائـــب، االســـتثمارات الحكومية الكبيـــرة، وجود صناعـــة رأس مال مخاطر. 

وجـــاء فـــي تقرير الريـــادة المجتمعية في الشـــرق األوســـط )2010( أنه بالرغم من أن الشـــباب في المنطقـــة يواجهون مجموعة 

ن التحديـــات المعقـــدة والمختلفـــة، إال أن المعضلـــة األساســـية تكمـــن فـــي نقـــص المســـارات المهنيـــة الواعـــدة، أي بعبـــارة أكثـــر 

شـــمولية، فـــي الفـــرص االقتصاديـــة المحـــدودة. وفـــي المتوســـط يعانـــي 25 بالمائـــة تقريبـــا مـــن الشـــباب العربي ذوي النشـــاط 
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االقتصـــادي الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم ما بين 15 و 24 ســـنة من البطالة. ويعني ذلـــك أن ما يزيد عن 10 ماليين شـــاب في المنطقة 

العربيـــة يعيشـــون حالـــة من اإلقصـــاء واإلحباط في ســـوق العمل، ناهيك عن ماليين األشـــخاص الذين يعملون فـــي وظائف تحتاج 

إلـــى مهـــارات أقـــل مـــن مهاراتهم أو الذين يعملون في وظائف بعدد ســـاعات أقل ممـــا يرغبون فيه، أو الذين اختاروا االنســـحاب 

كليـــا من ســـوق العمل.

هـــذا وقـــد ســـلط التقرير الضوء على مبادئ أساســـية أربعة خاصـــة بالريادة المجتمعيـــة تتمثل في تحقيق أثـــر اجتماعي إيجابي، 

التفكيـــر غيـــر التقليدي وهو ما ســـماه جوزيف شـــومبيتر »التدمير الخالق« وهـــو تحوال ثوريا في أنماط اإلنتـــاج وفي حال الريادة 

المجتمعيـــة فينطبـــق علـــى التحديـــات االجتماعية، اســـتعمال األســـاليب المســـتدامة، اإلبداع القابـــل للتكيف والقـــادر على تخطي 

المحلي  النطاق 

وأكـــد كـــودري ) Cowdrey, 2012( أنـــه مـــن الممكن القول بأن التأريـــخ الثقافي لمجتمع أوربـــا الغربية كان ضد فكـــرة ريادة األعمال 

لمعظـــم النـــاس ولمئات الســـنين. علـــى الرغم مما تشـــهده أوربا اليوم. ويشـــير إلى أنه مـــن الممكن أن يعيـــش الناس في تحد 

مـــع أنفســـهم فـــي المنزل لمعرفة مـــا إذا كان بإمكانهم تحســـين حياتهم من خالل عـــدم الذهاب دائما مـــع الجماهير. 

ويضيـــف أن معظـــم النـــاس ليـــس لهـــم رؤية بالمـــرة ولكن يمكـــن وصفهـــم بأنهم توقعـــات آلخرين، وتـــم تشـــكيلهم بوالديهم، 

أســـاتذتهم، قرنائهـــم اكثر مـــن تشـــكلهم بفكرهم )25(. 

وذكـــر عبـــد الهـــادي وســـلمان )2011( ان هنـــاك مشـــكالت يواجهها نمـــو وتطور مشـــروعات ريادة األعمـــال تتفاوت مـــن دولة إلى 

أخـــرى ومـــن قطـــاع إلى آخر ومـــن فترة زمنية إلى أخرى وصنفوها إلى مشـــكالت داخلية ناجمة عن خلل إداري بالمشـــروع وضعف 

القـــدرات التســـويقية والتدريبيـــة وكذلـــك الفنيـــة. أو خارجيـــة كصعوبـــة الحصول علـــى تمويل، صعوبة زيـــادة رأس المـــال أو ارتفاع 

كلفتـــه، ارتفـــاع معدل التضخم وتأثير ذلك على ربحية المشـــروع، االجـــراءات الحكومية والبيروقراطية، ارتفـــاع الضرائب ، عدم وجود 

إطـــار قانونـــي وتشـــريعي ينظم عمل المشـــروعات الرياديـــة ، ندرة المـــوارد األولية المحلية، عـــدم القدرة على اتباع إســـتراتيجية 

تســـويقية واضحة وشـــاملة بســـبب ارتفاع كلف التســـويق، مشـــكالت تتعلق بجودة اإلنتاج ومنافســـة المنتجات المستوردة.

المشـــكالت الداخليـــة وتنجـــم من أســـباب ترتبط بشـــخص مالك ومدير المشـــروع مـــن جانب، وبالمشـــروع ذاته من جانـــب آخر ومنها: 

ضعـــف قـــدرات أصحـــاب المشـــروعات الرياديـــة فـــي النواحـــي الماليـــة واإلداريـــة والتســـويقية وربمـــا الفنيـــة كذلـــك، عـــدم قناعة 

اصطحـــاب المشـــروعات فـــي التدريب وفـــي أمكانية تطوير المهارت، ضعف التســـويق وعـــدم القدرة على تجديـــد وتحديث قنوات 

التوزيع بصورة مســـتمرة.

وذكـــرت حســـان )2011( أن إن ســـر تفـــوق نجـــاح اليابانييـــن يكمـــن فـــي فلســـفة التحـــدي، فلســـفة اإلصـــرار والصبـــر والمثابـــرة، وقد 
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ســـاعدت المجتمع الياباني على تشـــكيل وصنع اإلنســـان الياباني ليتحكم في ذاته من أجل بالده. وأضافت أنها فلســـفة إنســـانية 

قائمـــة علـــى ميـــراث حضاري عميق ممتد آالف الســـنين يصنع منه ســـياج أخالقي من القيـــم والمبادئ والمثـــل العليا التي تدفع 

إلـــى الـــوالء واالنتماء واإلخـــالص الكامل والوفـــاء العظيم والطاعـــة المطلقة والمشـــاركة المخلصة والتفاني فـــي أداء الواجب. 

كمـــا أنهـــا تحويـــل الديـــن والعقائد لديها إلى ســـلوك مقـــدس قائم على ضمير قـــوي مرتبط بوجود اإلنســـان ذاتـــه وبروحه التي 

لن تعرف الراحة والهدوء أو الســـالم إال إذا تطهرت من الشـــرور الخمس ( الجشـــع ،والطمع، والتسلط،والحســـد والشـــهوانية) أي 

تطهـــر النفس من هـــذه الخبائث. 

وأشـــارت صحيفـــة الجزيـــرة )2012/1/2( أن الموازنـــة العامـــة الســـعودية اســـتمرت فـــي رفـــع حجـــم اإلنفـــاق العـــام علـــى الخدمات 

األساســـية المرتبطـــة بتحســـين مســـتوى المعيشـــة المقدمة للمواطـــن في المملكـــة  وتضيف الصحيفة أن الســـوق الســـعودية 

مليئـــة بالفـــرص التجاريـــة للبحث واالكتشـــاف من قبل الشـــباب الســـعودي الطمـــوح وهذه تعتبر مـــن أهم طرق اإلبـــداع التي يجب 

أن ينتهجها الشـــباب 

متطلبات وتحديات ريادة األعمال
نســـبة لحساســـية البحـــث وتشـــعب طرائقـــه وتعدد األســـاليب التي قـــد يفهم بها لمـــا تناولته مـــدارس مختلفة وتـــم تطبيقه في 

دول وأوضـــاع قـــد تكـــون علـــى طرفـــي نقيـــض فـــي بعـــض األحيـــان، فقـــد رأى الباحـــث من بـــاب تيســـير المتابعـــة والقبـــض بذمام 

الموضـــوع طرحهـــا فـــي نقـــاط يشـــمل كل منهـــا مـــا يتطلبه موضـــوع ريادة األعمـــال والتحـــدي الذي يعـــوق ذلك المطلـــب. وفي 

ختـــام الدراســـة يتـــم تقييـــم وتلخيص ألهم هذه النقـــاط ومحاولة إيجاد اآلليـــات والمقترحات التي قد تســـاهم في فهم القضية 

الحلـــول لها. وإيجاد 

المتطلـــب األول: أحـــد أهـــم متطلبات ريادة األعمال اإليمان بقيمة  العمل نفســـه، كضرورة حياتية مهمة، وكقيمة مقدســـة ذات 

صلة بوجود اإلنســـان نفســـه على هذا الكوكب.

التحـــدي األول: انعـــدام أو ســـوء فهـــم ماهيـــة وقيمة العمل. ومما يؤســـف له أن األمة المســـلمة هي من أكثـــر األمم مطالبة 

 على مســـتوى األفـــراد والمجتمعات 
ً
، وتقاعســـا

ً
 واضحا

ً
 أن نكوصا

َّ
بذلـــك وفقـــا لمعتقدهـــا الديني الداعي إلعـــالء قيمة العمل؛ إال

يحيـــط بتفكيرهـــا فـــي هـــذه الناحيـــة. وقـــد يجد البعـــض مســـوغا أو آخر لحالـــة اإلحبـــاط وضـــرورة انتظار فـــرص التوظيف الســـانحة. 
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والتحـــدي الـــذي تحـــاول الدراســـة توضيحـــه بدقـــة متناهية هـــو مصطلـــح »قيمة العمـــل« وما يتضمنه هـــذا المصطلـــح من معان 

كثيـــرة وشـــاملة كأهميـــة العمـــل للكائـــن الحـــي ناهيـــك عن اإلنســـان الـــذي كرمه اللـــه بالعقـــل، وطالبه بالســـعي للـــرزق وعمارة 

األرض. وفي هذا الجانب كما جاء في الدراســـات الســـابقة فقد أشـــارت حســـان )2011( إلى أن ســـر تفوق نجاح اليابانيين يكمن في 

فلســـفة التحـــدي والميـــراث الحضـــاري العميـــق الممتد آللف الســـنين. وتحويل الديـــن والعقائـــد لديها إلى ســـلوك مقدس قائم 

علـــى ضميـــر قـــوي مرتبـــط بوجود اإلنســـان ذاتـــه وبروحه التي لـــن تعرف الراحـــة والهـــدوء أو الســـالم إال إذا تطهرت من الشـــرور 

الخمس )الجشـــع، والطمع، والتســـلط، والحســـد، والشهوانية(.

 إذا أكدنـــا علـــى ضـــرورة تحويل ممارســـات شـــعائرنا الدينيـــة إلى واقع يحـــض على »قيمـــة العمل«، حتـــى إذا تطلب 
ً
وال نذيـــع ســـرا

 من طالب 
ً
األمـــر أن يحتطـــب الشـــاب، ويرعى اإلبل والشـــاه، وقد يتعجب البعض من هذا الطـــرح، إال أن المالحظة قد أثبتـــت أن بعضا

جامعاتنـــا ال يتحرجـــون مـــن ذلـــك فهـــم أبنـــاء بيئتهم، فلمـــاذا ال ننزل قيـــم العمل التي يدعـــو إليها ديننـــا الحنيف موضـــع التنفيذ. 

ولمـــاذا اليابانيـــون والغربيـــون أحـــرص على تطبيق تلـــك القيم فيما يتعلـــق بالعمل أكثر من المســـلمين؟ 

وأمتنـــا أولـــى األمـــم بريـــادة األعمال، ولنا في رســـول الله صلى الله عليه وســـلم أســـوة حســـنة، وما أســـوغه من حديث شـــريف 

يدلـــل بصـــورة واضحـــة علـــى مجموعة مـــن القيم التـــي تدل على ســـبق اإلســـالم بالحث علـــى العمل، ونبـــذ البطالة والتســـيب إال 

ألصحاب األعذار الشـــرعية، وارتياد المخاطرة بكل شـــيء في ســـبيل تحقيق الكســـب المشـــروع، فقد روى أنس بن مالك رضي الله 

 مـــن األنصـــار رأى النبي صلى الله عليه وســـلم، فســـأله النبي فقال: )أما في بيتك شـــيء؟( قال: بلـــى، حلس نلبس 
ً
عنـــه أن رجـــال

بعضـــه ونبســـط بعضـــه، وقعب نشـــرب فيه من المـــاء، قال: )ائتنـــي بهما( قال فأتـــاه بهما، فأخذهما رســـول الله صلـــى الله عليه 

وســـلم بيـــده وقـــال: )من يشـــتري هذين؟( قـــال رجل: أنا آخذهما بدرهـــم، قال: )من يزيد علـــى درهم؟( - مرتين أو ثالثـــا - قال رجل: 

أنـــا آخذهمـــا بدرهميـــن، فأعطاهما إيـــاه، وأخذ الدرهميـــن وأعطاهما األنصـــاري، وقال: )اشـــتر بأحدهما طعاما فانبـــذه إلى أهلك 

واشـــتر باآلخـــر قدومـــا فأتني به( فأتاه به، فشـــد فيه رســـول الله صلى الله عليه وســـلم عـــودا بيده ثم قال لـــه: )اذهب فاحتطب 

وبـــع وال أرينك خمســـة عشـــر يومـــا( فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشـــرة دراهم، فاشـــترى ببعضهـــا ثوبا وببعضها 

طعامـــا، فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: )هذا خيـــر لك مـــن أن تجيء المســـألة نكتـــة في وجهـــك يـــوم القيامة، إن 

المســـألة ال تصلـــح إال لثالثـــة: لـــذي فقر مدقع، أو لـــذي غرم مفظع، أو لـــذي دم موجع(

المتطلب الثاني: االدراك المجتمعي ألهمية العمل الحر.

التحـــدي الثانـــي: ثقافـــة المجتمـــع المبنيـــة على احتـــرام الوظيفة العامـــة والتهافت عليها وأثـــر ذلك على دعـــم مفهوم ريادة 
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األعمـــال. ومـــا يفـــوت علـــى المجتمع وعلـــى المختصين في مجـــال االقتصـــاد وإدارة األعمال، أن الســـوق الســـعودية وما بها من 

محفـــزات اســـتثمار وبنى تحتية وقوة شـــرائية هائلة، وحب للتســـوق مـــع تعدد المناســـبات العامة والخاصة وانفتـــاح الدولة على 

ثقافـــات العالـــم أجمـــع واحتياجـــات مـــا بها من تلك الشـــعوب، ومـــا يحيط بها مـــن دول جوار أحوج مـــا تكون للمنتجات الســـعودية 

مـــن ســـلع وخدمـــات، كل ذلك وغيره الكثيـــر، كان من المفتـــرض أن يجعل من ريادة األعمـــال القطاع األكثر جاذبية للشـــباب، واألوفر 

 أن ثقافـــة المجتمع قـــد لعبت وما 
َّ
حظـــا فـــي رضـــا المجتمع واألوســـع مشـــاركة في مجـــال التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة. إال

زالـــت تلعـــب دورا أساســـيا فـــي خلـــق هـــذه الفجـــوة العميقـــة الغير مبررة مـــا بين الفـــرص المتاحـــة لـــرواد األعمال داخل الســـوق 

الســـعودية، ومـــا بيـــن ما هو محقـــق فعال في هذا االطار. كمـــا أن للدولة دور ال يقـــل أهمية عن دور المجتمـــع في ضرورة دعم 

هـــذا التوجـــه بـــكل قـــوة، ومحاولة نشـــر ثقافـــة ريـــادة األعمال لتحـــل محل ثقافـــة العمل فـــي القطاع العـــام الذي أثقلـــت كاهله 

البطالـــة المقنعة. 

والشـــاهد علـــى مـــا ذهبنـــا إليه ما أشـــارت اليه صحيفـــة الجزيـــرة )2012/1/2( التي ذكـــرت أن الموازنة العامة الســـعودية اســـتمرت 

في رفع حجم اإلنفاق العام على الخدمات األساســـية المرتبطة بتحســـين مســـتوى المعيشـــة المقدمة للمواطن في المملكة  

وتضيف الصحيفة أن الســـوق الســـعودية مليئة بالفرص التجارية للبحث واالكتشـــاف من قبل الشـــباب الســـعودي الطموح وهذه 

تعتبـــر مـــن أهم طرق اإلبداع التـــي يجب أن ينتهجها الشـــباب )صحيفة الجزيـــرة 2012/1/2(. 

وكذلـــك مـــا ذكـــره عبـــد الهـــادي وســـلمان )2011( عـــن المشـــكالت التـــي يواجههـــا نمو وتطـــور مشـــروعات ريـــادة األعمـــال وأنها 

تتفـــاوت مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى ومـــن قطاع إلـــى آخر ومـــن فتـــرة زمنية إلـــى أخـــرى وصنفوها إلـــى مشـــكالت داخليـــة ناجمة عن 

خلـــل إداري بالمشـــروع وضعـــف القدرات التســـويقية والتدريبية وكذلك الفنيـــة. أو خارجية كصعوبة الحصول علـــى تمويل، صعوبة 

زيـــادة رأس المـــال أو ارتفـــاع كلفتـــه، ارتفاع معدل التضخم وتأثيـــر ذلك على ربحية المشـــروع، االجراءات الحكوميـــة والبيروقراطية، 

ارتفـــاع الضرائـــب ، عـــدم وجـــود إطـــار قانوني وتشـــريعي ينظم عمل المشـــروعات الرياديـــة ، ندرة المـــوارد األوليـــة المحلية، عدم 

القدرة على اتباع إســـتراتيجية تســـويقية واضحة وشـــاملة بســـبب ارتفاع كلف التســـويق، مشـــكالت تتعلق بجودة اإلنتاج ومنافسة 

المنتجات المســـتوردة. 

 أن معظم المعوقات األخـــرى إن لم يكن جميعها قـــد ال تكون موجودة 
َّ
ومـــع اســـتبعاد المشـــكالت الداخليـــة التي تحدثا عنهـــا؛ إال

فـــي االقتصـــاد الســـعودي، فالتمويل يمكن إيجاده بمبالغ كبيرة نســـبة للوفورات المالية الموجودة، وقلة نســـبة التضخم مقارنة 

بالـــدول األخـــرى باالضافـــة إلـــى أن نســـبة مقـــدره منـــه تضخم مســـتورد، كمـــا أن محـــاوالت الدولـــة الكثيـــرة والجادة في حوســـبة 

االجـــراءات الحكومية...الـــخ. ومعظـــم هذه المشـــاكل قد ال تكون موجودة بشـــكل حـــاد أو كبير في االقتصاد الســـعودي. وكان من 

األفيـــد االســـتفادة من هذه الميزات والتوســـع فـــي ريادة األعمال بشـــكل اكبر.
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وكمـــا ذكـــر )Karayiannis, 2003( أن نشـــاط ريـــادة األعمال بالمجتمع قد ذكـــرت من قديم العصور االقريقية عن طريق الفيلســـوف 

كيســـنوفون )Xenophon( )354 - 430 ق.م( والـــذي تطـــرق لفرص التجارة لما وراء البحار بالنســـبة للتجار.

المتطلـــب الثالـــث: االســـتفادة مـــن العناصـــر الموجـــودة ومحاولة توطيـــن تجاربهـــا العلميـــة والتطبيقية مهما 

صغـــر حجمهـــا وقـــل شـــأنها طالمـــا أن الظـــروف قد جـــادت بوجودها فـــي المجتمع الســـعودي.  

التحدي الثالث : وضع الحواجز االجتماعية والنفســـية لالســـتفادة من هذه العناصر وربما ســـاعدت على ذلك قوانين العمل نفسه. 

 
َّ
واالســـتفادة مـــن هذه التجارب ال تأتي إال عن طريق المشـــاركة في العمل وكســـب الخبـــرات والمهارات اإلنتاجية والتســـويقية. إال

أن هـــذه العناصـــر قـــد ال تبخـــل بخبراتهـــا بالصورة المطلقـــة نتيجة لســـوء المعاملة من صاحب العمـــل، أو حتى من نظـــرة المجتمع 

لهـــا كعمالـــة وافـــدة )وفي ذلك قد يتســـاوى البروفســـور الجامعي وعامـــل النظافة(. وكثير مـــن المجتمعات الغربيـــة والواليات 

المتحـــدة األمريكيـــة قد اســـتفادت مـــن مثل هذه العقـــول فائدة قصوى نتيجـــة النعدام هذا الشـــعور )المحبط( الـــذي يقتل في 

اإلنســـان روح االنتماء ليس ألمته العربية فحســـب وإنما ألمته المســـلمة على حد ســـواء. 

إن »تحقيـــق أثـــر اجتماعـــي إيجابـــي، التفكيـــر غير التقليـــدي وهو ما ســـماه جوزيف شـــومبيتر »التدمير الخالق« وهـــو تحوال ثوريا 

فـــي أنمـــاط اإلنتـــاج وفي حـــال الريـــادة المجتمعية فينطبق علـــى التحديات االجتماعية، اســـتعمال األســـاليب المســـتدامة، اإلبداع 

القابـــل للتكيف والقـــادر على تخطي النطـــاق المحلي« 

كمـــا أن توصيـــات نـــدوة منظمة العمل العربيـــة )2006( قد تطرقت إلـــى قضية الهجـــرة االنتقائية للعقول وآثارها الســـلبية للدول 

المصـــدرة لهـــا، حيـــث تحرم تلـــك الدول من عوائد اســـتثمار تعليم وتدريب أبنائها ممـــا يعيق التنمية، وقد نـــادت بالتقليل من هذه 

اآلثـــار عـــن طريق الهجـــرة المؤقتة وبرامج الهجـــرة الدائرية وهجرة العـــودة االفتراضية، واالســـتثمارات المشـــتركة للتقليل من أثر 

هـــذه الهجـــرة، دراســـة بعض التجارب الناجحة كتجربة الهند حيث أســـهم مهندســـيها المهاجرين إلى أمريكا الشـــمالية وغرب أوربا 

فـــي نمو صناعة البرمجيـــات في الهند. 

فـــإذا كانـــت بعـــض الـــدول المصدرة للعمالة تســـتفيد من عـــودة أبنائهـــا إليها من خـــالل تراكم الخبـــرات لديهم، فلماذا ال يســـتفيد 

الوطـــن المضيـــف أقصى فائدة ممكنة من خالل ســـن القوانين والتشـــريعات التي تســـاعد على توطين هذه الخبرات واالســـتفادة 

منهـــا فـــي فتح مســـارات إبداعية مختلفة عن الوظيفة بشـــقيها العـــام والخاص. 

المتطلـــب الرابـــع: االســـتفادة مـــن القـــدرة الماليـــة، والرغبة السياســـية، ووضـــع المملكة في العالم ال ســـيما العالميـــن العربي 
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واإلسالمي. 

التحـــدي الرابـــع: عـــدم تنـــوع الجهـــات التي تتبنى دعـــم ريادة األعمال وتســـاهم في نشـــر ثقافتهـــا والترويج لها، رغـــم ما يتوفر 

للمملكـــة مـــن قـــدرات ماليـــة، ورغبـــة سياســـية، فالمجـــال مفتـــوح للجميـــع ولكـــن هنـــاك تـــردد في ولـــوج هـــذا النوع مـــن العمل. 

وقـــد يكـــون الخـــوف من الفشـــل أحـــد القضايـــا المهمة في عزوف الشـــباب عن مشـــاريع ريـــادة األعمـــال، إال أن فتح األبـــواب على 

مصراعيهـــا وتبنـــى األفـــكار اإلبداعيـــة والمبدعيـــن في شـــتى المجاالت له أثـــره الفعال فـــي إثراء ثقافـــة ريادة األعمال ونشـــرها، 

 لتشـــجيع بـــث روح ريادة األعمال، وتمكيـــن ثقافة »روح العمـــل«. وكثير من 
ً
مـــع دعـــم أصحـــاب المشـــروعات الصغيرة والصغيرة جدا

 مـــن الصناعات بمـــا في ذلـــك الصناعات اليابانيـــة قد تبدأ مـــن معامل صغيـــرة بعمالة متواضعـــة لدرجة قد 
ً
النـــاس يـــدرك أن كثيـــرا

تصدق. ال 

المتطلب الخامس: القاطرة الدافعة لمشاريع ريادة األعمال وهم الشباب من الجنسين.

التحـــدي الخامـــس )أ(: الحـــرب المعلنـــة والخفيـــة علـــى هـــذه الشـــريحة مـــن المجتمـــع )الشـــباب( وابتـــكار األســـاليب فـــي هدمها 

وتدميرهـــا، والمتتبـــع للجهـــد الـــذي تبذلـــه المملكـــة فـــي مكافحة المخـــدرات على ســـبيل المثـــال وآثارها الســـالبة على الشـــباب 

يدرك حجم هذا التحدي، فنجاح شـــباب المملكة يعني بالضرورة نجاح شـــباب العالم اإلســـالمي وهذا االســـتنتاج البديهي يفرضه 

دور المملكة في نشـــر نور اإلســـالم شـــرقا وغربا، ولوال قوتها السياســـية وقدرتهـــا االقتصادية ودورها المحـــوري في المنطقة 

لتخطفتهـــا األمـــم الحانقـــة علـــى االســـالم منذ زمـــن بعيد. ومن المعـــروف أن المملكـــة تحظى بأحـــد أهم المؤشـــرات االقتصادية 

اإليجابية المتمثلة في ارتفاع نســـبة الشـــباب فيها فهي بذلك من الدول الشـــابة، ويكون من األمثل االســـتفادة من هذه الميزة 

االقتصاديـــة المهمـــة، وذلـــك عن طريق حماية الشـــباب من كافة المهـــددات األخالقية واألمـــراض االجتماعية والنفســـية، وخاصة 

خطـــر المخـــدرات وضـــرورة زيـــادة جهود الدولـــة والمجتمع على حد ســـواء في مكافحتها وتجفيـــف منابع دخولهـــا. باإلضافة إلى 

تكثيـــف اإلعـــالن عن مخاطرها بكافة الوســـائل الممكنـــة التقليدية منهـــا والمبتكر. 

التحـــدي الخامـــس )ب(: عـــدم إدراك الشـــباب لمـــا يـــدور حولـــه مـــن اســـتراتيجيات عالمية تحـــاول تدميـــر قيم األمة مـــن خالل هذه 

الشـــريحة المهمـــة فـــي المجتمـــع. وقد أفضـــت العولمة إلى فضـــاءات مفتوحـــة وفاضحة، أقعـــدت الكثيرين من شـــباب األمة عن 

التحصيـــل الجـــاد وروح المبـــادرة والعزيمـــة واإلصـــرار واإلرادة لتحقيـــق ريـــادة األعمال أو أي مشـــاريع تعود بالنفـــع على األمة. 

التحـــدي الخامـــس )ج(: وتـــم وضعـــه فـــي نقطـــة منفصلـــة لضـــرورة االنتباه وااللتفـــات إليـــه، أال وهو )األفيـــون االفتراضـــي( الذي 
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ً
حـــول األمـــة وشـــبابها إلـــى دمـــى تتحرك بال هـــدف أو قضيـــة. وهو »الواتـــس أب« وما شـــابهه من برامـــج. وقد يكون أشـــد خطرا

مـــن األفيـــون الحقيقـــي ألنه قد دخـــل بيوتنا ومدارســـنا وجامعاتنا ومكاتبنـــا ولألمانة العلميـــة لم ألحظه في مســـاجدنا. وال يجب 

إنـــكار مزايـــا مثـــل هذه التكنولوجيـــا، وتقريبها للمســـافات وقضاء الحاجـــات، ولكن عندما يتـــم إدمانها وتصبح وســـيلة هدم ال بناء 

وتقصيـــر ال تواصـــل، وهـــدر لوقـــت الفـــرد واألمة، فيكـــون من أوجـــب الواجبات قرع ناقـــوس الخطر، وســـن القوانين الحاســـمة في 

عـــدم اســـتخدامها أثنـــاء ســـاعات العمـــل وفـــي قاعات المحاضـــرات، وما شـــابه ذلك. كما يجـــب التنبيه إلـــى أن مثل هذه الوســـائل 

مـــا هـــي إال بعضـــا مـــن منتجات تلـــك المجتمعات التـــي تبني شـــبابها لإلنتاج الضخـــم واإلنتاجية العاليـــة لجذب المزيد مـــن الموارد 

 مســـيطر 
ً
الماليـــة ألوطانهـــم. وإدراك مثـــل هـــذه الحقائـــق وتناولهـــا في شـــيء من العلميـــة والموضوعية قد يضمن مســـتقبال

عليـــه، وقابـــل لتنمية مقـــدرات هذه الشـــريحة المهمة فـــي المجتمع. 

وهـــذا النـــوع مـــن التحديـــات األخيرة له أثره في تســـبيط همم الشـــباب، والعقول المليئة بفـــوارغ األمور قد ال ترى فـــي غيرها ما 

يحقـــق ذاتهـــا، فيكـــون مجـــرد التفكير في مجـــاالت ريادة األعمـــال وتطوير الذات نوعـــا من ضروب الخيـــال. لذلك وجـــب التنبيه إلى 

ضـــرورة تنـــاول مثل هـــذه الموضوعات بما تســـتحقه من األهمية.

أهم النتائج والتوصيات 
اتضح مما ســـبق من اســـتنتاجات ومقارنتها ببعض ما تم طرحه من دراســـات ســـابقة أن ريادة األعمال بالمملكة العربية السعودية 

كواحـــدة مـــن دول عالمنـــا العربي واإلســـالمي في حاجـــة لتعميق اإليمان بقيمـــة  العمل وجعله ضرورة حياتية وقيمة مقدســـة. 

ويكـــون من المهم تكريـــس مفهوم »قيمة العمل من الناحيـــة الدينية واألخالقية. 

كمـــا يجـــب تفعيـــل دور المجتمع إلدراك أهمية العمل الحـــر، والحاجة لتبني ثقافة اجتماعية داعمـــة لمفهوم ريادة األعمال. وحث 

المختصيـــن فـــي مجـــال االقتصـــاد وإدارة األعمـــال والقطاعـــات األخـــرى المهتمة بتفعيـــل دور ريـــادة األعمال في التنميـــة وإيجاد 

فـــرص العمـــل حتـــى يتمكن المجتمع مـــن التعرف على امكانـــات المملكة من محفزات االســـتثمار والبنى التحتية والقوة الشـــرائية 

ليســـهم ذلـــك في دفع وتحفيز ريـــادة ورواد األعمال كقطـــاع واعد وأكثر جاذبية للشـــباب. 

االســـتفادة مـــن تجارب العناصر الموجـــودة )الوافدة( وما تحمله من مؤهـــالت وخبرات بإزالة كافة  الحواجز االجتماعية والنفســـية 

لالســـتفادة منها عن طريق ســـن القوانين المنظمة لذلك. 

للمملكـــة وفـــورات ماليـــة، ورغبة سياســـية، ووضع مميز فـــي العالم ال ســـيما العالمين العربـــي واإلســـالمي، وكل ذلك يؤهلها 

أكثـــر من غيرهـــا لتطوير قطاع ريـــادة األعمال بشـــكل كبير. 
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الحاجـــة إليجـــاد جهـــات متعـــددة وعلـــى رأســـها الجامعات ووســـائل اإلعـــالم المختلفة لتبنـــى دعم ريـــادة األعمال وتســـاهم في 

نشـــر ثقافتهـــا والترويج لهـــا، ومحاولة اكتشـــاف المبدعين والمتفوقيـــن والموهوبين في كافـــة المجاالت وتوفيـــر البرامج التي 

تســـتوعب قدراتهـــم العقليـــة واإلبداعية بمـــا يحقق الغايات المنشـــودة. 

االهتمـــام بقطـــاع الشـــباب ومحاولـــة توجيهـــه التوجيه الســـليم بكافة الوســـائل المتاحـــة والممكنة لالســـتفادة من هـــذا المورد 

االقتصـــادي المهـــم فـــي دفـــع عملية ريـــادة األعمـــال وبالتالي المســـاهمة فـــي التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية والتأســـيس 

لمجتمـــع يمثـــل فيـــه الشـــباب رأس الرمح في النقلـــة النوعية المتوقعـــة في كافة المجـــاالت االقتصادية واالجتماعيـــة، وذلك عن 

طريـــق االســـتفادة مـــن التكنولوجيا المتاحـــة وتوجيهها التوجيـــه الصحيح.  

المراجع العربية

  ال فيحـــان ، ايثـــار عبـــد الهـــادي ؛ وســـلمان،  ســـعدون محســـن )2011(. دور حاضنـــات االعمال فـــي تعزيز ريادة، مجلـــة كلية بغداد 

للعلـــوم االقتصاديـــة الجامعة العدد الثالثـــون 2012، 69- 97

  الرفاعي، أحمد حسين، )1998(.  مناهج البحث العلمي، عمان، األردن، دار وائل.

  ايهـــاب عبـــده، أمينـــة فهمـــي، ديانـــا غرينوالـــد ، جايـــن نيلســـون، )2010 (. الريـــادة المجتمعية في الشـــرق األوســـط، نحو تنمية 

مســـتدامة لجيل المســـتقبل، موجـــز تنفيذي.

  حســـان، تقيـــة محمـــد المهـــدي )2011(. مـــن أســـرار نجاح التجربـــة اليابانيـــة، األكاديميـــة للدراســـات اإلنســـانية         واالجتماعية 5 

.)152-140(  )2011(

ec.htm/20120102/2012/http://www.al-jazirah.com 2012/1/2 – صحيفة الجزيرة  

  عثمـــان، عبـــد الرحمـــن صوفـــي )محـــرر( )2007(. المؤتمـــر العلمـــي الدولـــي األول لكليـــة اآلداب والعلـــوم الجتماعيـــة، مجتمـــع 

، المجلد        الثاني، منشـــورات جامعة 
ً
 ومســـتقبال

ً
المعرفـــة: التحديـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة واللغوية في العالم العربي حاضرا

الســـلطان قابوس، مســـقط – ســـلطنة عمان، 4 ديســـمبر 2007 – 2، ص3أ

  قـــرم، جـــورج، )2011(. »أهـــم التحديـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة العربيـــة : نحو مجتمـــع العلـــم والتكنولوجيا اإلبـــداع«، المنتدى 

اإلقليمـــي حـــول الحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة فـــي ظل األزمـــات العالميـــة -  شـــبكة المنظمـــات        العربية غيـــر الحكومية 
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للتنميـــة مؤتمـــر - » تحديـــات التكامـــل االقتصـــادي العربـــي وعالقته بالتطـــور التنموي في المنطقـــة » ، بيروت ، 6 آانـــون الثاني / 

2011 يناير 

  محمـــد، إيثـــار عبـــد الهـــادي وســـلمان،  ســـعدون محمـــد، )2011(. دور ريـــادة منظمـــات األعمـــال فـــي التنميـــة      االقتصاديـــة، 

مجمـــع مداخـــالت الملتقـــى الدولـــي الثانـــي حـــول األداء المتميـــز للمنظمات و الحكومـــات الطبعـــة      الثانية: نمو المؤسســـات و 

االقتصاديـــات بيـــن تحقيـــق األداء المالـــي و تحديـــات األداء البيئـــي، المنعقـــد بجامعـــة       ورقلـــة يومـــي 22 و 23 نوفمبـــر 2011

  مرفـــق رقـــم )8( التوصيـــات الصـــادرة عن ندوة » واقـــع وآفاق هجرة العمالة العربية فى إطار المشـــاركة   األورومتوســـطية  » 

فاق هجرة العمالـــة العربية فى ضوء 
ّ
) القاهـــرة ، 30 أكتوبـــر – 1 نوفمبـــر 2006  - توثيـــق أفضـــل: نـــدوة إقليميـــة حول واقـــع      وا

الشـــراكة األورو متوســـطة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة - القاهرة فـــى      الفترة من 30 اكتوبر الـــى 1 نوفمبر 2006

المراجع األجنبية

   Burger-Helmchen ,Thierry, editor, )2012(. Entrepreneurship – Creativity and Innovative Business Models, Published 

by InTech, Janeza Trdine 51000 ,9 Rijeka, Croatia  Edited by Thierry )Burger-Helmchen, 2012(

  Cowdrey, Roger )2012(. Creating an Entrepreneurial Minset, Failure IS an Option. 1st edition, Roger Crowdrey MIBC & 

bookboon.com ISBN 0-0310-403-87-9978 

  Per, Davisson )2005(. What is Entrepreneurship? International Studies in Entrepreneurship, ISBN9780387228389, 

Volume 16-1( 5(.

  U.S. Department of State/Bureau of International Information Programs

   Zoltan J. Acs, David B. Audretsch, Series Editors )2010(. Pioneers in  Entrepreneurship and Small Business Research 

ISBN 8-23601-387-0-978 – )hardcover(ISBN 5-1678-4419-1-978 )softcover(, Library of Congress Control Number: 

2009939116 © Springer Science+Business Media, LLC 2005, First softcover printing 2010, e-ISBN 9-23633-387-0-978, 

Springer https://www.google.com.sa/search?q
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نموذج مقترح من التجارب الدولية

ألدوار الجهات في دعم ريادة األعمال

د. تركي الشمري
أستاذ مشارك – قسم التمويل والمنشآت المالية – جامعة الكويت

مشرف وحدة ريادة األعمال - الكويت

أ.د. رمضان الشراح
أستاذ العلوم اإلدارية واالقتصادية

 أمين عام اتحاد شركات االستثمار - الكويت

 المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014
نحـــو بيـــئة داعـــمـــة لـــريـــادة األعـــمـــال فـــي الـشـــرق األوســـــط

  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
الرياض – المملكة العربية السعودية
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نموذج مقترح من التجارب الدولية

ألدوار الجهات في دعم ريادة األعمال

د. تركي الشمري
أستاذ مشارك – قسم التمويل والمنشآت المالية – جامعة الكويت

مشرف وحدة ريادة األعمال - الكويت

أ.د. رمضان الشراح
أستاذ العلوم اإلدارية واالقتصادية

 أمين عام اتحاد شركات االستثمار - الكويت

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
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مفهوم ريادة األعمال :
هي عملية إنشـــاء منظمة/)منظمات( جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشـــاء عمل/أعمال جديدة أو االســـتجابة 

عامه. لفرص جديدة 

فـــي االقتصـــاد السياســـي تعرف ريادة األعمال بإنهـــا عملية تحديد والبدء في مشـــروع تجاري، وتوفير المصـــادر وتنظيم الموارد 

الالزمـــة واتخاذ كال من المخاطر والعوائد المرتبطة المشـــروع في الحســـبان.

 Ludwig von وبعض اإلقتصاديين النمســـاويين مثـــل Joseph Schumpeter يرجـــع مفهـــوم ريادة األعمـــال لإلقتصـــادى المعـــروف

 .von Hayek و Mises

عـــرف )Schumpeter )1950 رائـــد األعمـــال بأنـــه هو ذلك الشـــخص الذي لديـــه اإلرادة والقـــدرة لتحويل فكرة جديـــدة أو اختراع جديد 

إلـــى ابتـــكار ناجح. وبالتالـــي فوجود قوى رّواد األعمال في األســـواق والصناعات المختلفة تنشـــئ منتجات ونمـــاذج عمل جديدة. 

وبالتالـــي فـــإن رّواد األعمال يســـاهمون في عمليـــة التطور الصناعـــي والنمو االقتصادي علـــى المدى الطويل. 

أمـــا Frank H. Knight )1967( و Peter Drucker )1970( فيعتبـــران ريـــادة األعمـــال تتمحـــور باألســـاس حـــول المخاطـــرة. ســـلوك رائـــد 

األعمـــال هـــو مـــا يعكس نوع القـــدرة التي لديه لوضع مهنتـــه وموقفه المالي فـــي الواقع والمخاطرة عن طريـــق تطبيق فكرته 

ووضعهـــا محـــل التنفيـــذ وذلـــك عن طريـــق اعطائها المزيـــد من الوقـــت والجهد ورأس المـــال في مخاطرة غيـــر مضمونة.

صفات رائد األعمال : 
يتسم الرائد بعدد من الصفات ومنها:

  هدف طموح، وهي القوة التي تدفعه لبناء الشركة.

  رؤية مدعومة بالعديد من األفكار القوية المحددة الفريدة أي جديدة في السوق.

سم بالمرونة وقابلة للتطوير.
ّ
  رؤية شاملة واضحة لكيفية تحقيق هذا الهدف حتى وإن لم تكتمل التفاصيل فيت

  تقوية النفس ودعمها بأمل كبير نحو تحقيق الهدف.

  وضع استراتيجية لتحويل حلمه إلى واقع ملموس وتنفيذها باإلصرار والتصميم.

  المبادرة للوصول لنجاح فكرته.

  المخاطرة محسوبة التكاليف والكيفية من حيث الوصول إلى السوق أو إنشائه، وكيفية تلبية احتياجات العمالء.

  إقناع اآلخرىن لالنضمام إليه ومساعدته.

  إيجابية وصناعة القرار.
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دور رواد األعمال في دعم التنمية بالمجتمع : 
يتمثل دور رواد األعمال في دعم التنمية بالمجتمع فيما يلى:

  إنشـــاء أســـواق جديـــدة، وفقـــا للمفهـــوم الحديـــث للتســـويق، الســـوق هـــو مجموعـــة مـــن األفـــراد الذيـــن لديهـــم 

الرغبـــة والقـــدرة إلشـــباع احتياجاتهـــم. وهذا ما يســـمى اقتصاديا بالطلـــب الفعال، فـــرواد األعمال هم أنـــاس مبدعون 

ومنشـــئون للمـــوارد والفـــرص فهـــم يخلقون عمـــالء وبائعين وهذا مـــا يجعلهم مختلفـــي عن رجال األعمـــال التقليدين 

الذيـــن يـــؤدون الوظائـــف اإلداريـــة التقليدية مثـــل التخطيـــط والتنظيم وتحديـــد المهام.

  اكتشـــاف مصـــادر جديـــدة للمـــواد. فـــرواد األعمـــال ال يرضـــون أبـــدا بالمصـــادر التقليديـــة أو المتاحـــة للمـــواد. لذلـــك 

ولطبيعتهم االبتكارية، فإنهم يعملون على اكتشـــاف مصادر جديدة للمواد ليحســـنوا من إنتاج شـــركاتهم. في مجال 

األعمـــال، فهـــم يســـتطيعون تطويـــر مصادر جديـــدة للمواد تتـــم بميزة تنافســـية من حيث النقـــل والتكلفـــة والجودة.

  يحركـــون المـــوارد الرأســـمالية. فـــرواد األعمـــال هـــم المنظمـــون والمحـــددون لمعظـــم عناصـــر اإلنتـــاج، مثـــل األرض 

والمـــوارد البشـــرية ورأس المـــال.  ويمزجـــون عناصـــر اإلنتـــاج هذه لخلـــق بضائع وخدمات جديـــدة. إن الموارد الرأســـماية 

مـــن وجهـــة نظـــر ليمـــان، تعنـــي المـــال. ومع ذلـــك فـــإن المـــوارد المالية، فـــي علـــم األقتصـــاد، تمثـــل اآلالت والمباني 

والمـــوارد الماديـــة األخرى المســـتخدمة في اإلنتـــاج. فرواد األعمال لديهـــم األبتكار والثقة في النفـــس التي تمكنهم 

مـــن تجميـــع وتحريـــك رؤوس األموال إلنشـــاء أعمـــال جديدة أو توســـيع أعمـــال قائمة.

  تقديـــم تكنولوجيـــا جديـــدة، صناعـــات جديـــدة ومنتجـــات جديـــدة. بعيـــدة عـــن كونهـــم مبتكريـــن وأخذهـــم للمخاطرة 

بمســـئولية، فـــرواد األعمـــال يحســـنون اســـتغالل الفـــرص إلنشـــاء أعمـــال جديـــدة وتحويلهـــا إلـــى مكاســـب. لذلك فهم 

يقدمـــون أشـــياء جديـــدة ومختلفة بعض الشـــئ. مثـــل هذه الروح الريادية تســـاهم بقـــوة في تحديـــث اإلقتصاد. وفي 

كل عـــام نـــرى منتجـــات وتكنولوجيا جديـــدة. كل هذه المنتجات والتكنولوجيا تهدف إلشـــباع اإلحتياجات البشـــرية بطريقة 

مناســـبة وجميلة.

  خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة، حيـــث أن أكبر مصـــدر لفرص العمـــل هو القطـــاع الخاص فـــإن ماليين فرص العمـــل تقدمها 

المصانـــع وصناعـــة الخدمـــات والشـــركات الزراعيـــة وبعـــض األعمـــال الصغيـــرة والمتوســـطة. فعلى ســـبيل المثـــال فإن 

المتاجـــر الكبـــرى وآخريـــن يوظفـــون االالف مـــن العامليـــن. وبالمثل فإن شـــركات كبرى يخلقـــون فرص عمـــل كثيرة. خلق 

فـــرص عمـــل ضخمـــة مثل هذه لها مضاعفات وتأثيرات تســـرع من نمـــو االقتصاد ككل. فمزيد مـــن الوظائف يعني المزيد 

مـــن الدخـــل وهذا يزيـــد الطلب على البضائع والخدمـــات وبالتالي يزيد اإلنتـــاج. وبالتالي يزيد الطلب علـــى الوظائف مرة 

أخـــرى وهكذا...



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 126

مميزات ريادة األعمال : 
كل رائـــد أعمـــال ناجـــح يضيـــف بعـــض المميـــزات ليس فقط لنفســـه ولكـــن لمنطقته  ولبلـــده ككل. فالمميـــزات الناتجة عن نشـــاطات 

رواد األعمـــال تتمثـــل في :

  الناحية المالية : يحسن وضعه المالي الحالي .

  التوظيف الذاتي:  يوفر المزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى العاملة.

  توظيف اآلخرين في وظائف غالبا ما تكون أفضل لهم.

  تطويـــر المزيـــد مـــن الصناعـــات، خاصـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة والمناطق التي لـــم تســـتفد بالتطـــورات اإلقتصادية 

بســـبب تأثيـــر العولمة.

  التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء لإلستهالك المحلي أو للتصدير.

  زيادة الدخل وزيادة النمو اإلقتصادى .

  المنافسة الشريفة تشجع على خلق منتجات بجودة أعلى.

  المزيد من الخدمات والمنتجات.                                

  خلق أسواق جديدة.

   التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجية.

  تشجيع على المزيد من األبحاث والدراسات وتطوير المعدات الحديثة للسوق المحلي.

  تطويـــر مفاهيـــم صفـــات ومواقف لريادة األعمال بيـــن رواد األعمال الجـــدد لتحقيق المزيد مـــن التغيرت الملحوظة 

في تطويـــر المناطق الريفية.

  التحرر واالستقالل من االعتماد على وظائف اآلخرين.

  القدرة على تحقيق إنجازات عظيمة.

  الحد من اإلعتماد على  القطاع االقتصادى غير الرسمي.

  تخفيض هجرة المواهب بتوفير مناخ محلي جديد لريادة األعمال.

تجارب دولية في مجال ريادة األعمال : 
التجربة األمريكية : 

انتهجـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة سياســـة قوميـــة منـــذ مطلـــع الخمســـينات مـــن القـــرن الماضى تســـتهدف دعم وتشـــجيع 
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المشـــروعات الصغيـــرة لتلعـــب دورا أكبر في التنمية االقتصادية وتشـــجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على اســـتثمارها في مختلف 

األنشـــطة االقتصاديـــة ، لمواجهـــة مشـــكالت البطالـــة ، والوصول إلى التشـــغيل الكامل لعناصـــر اإلنتاج .

أوال : تعريف المشروعات الصغيرة :

يعرف دليل إدارة المشروعات الصغيرة ، هذه المشروعات حسب مجاالت النشاط المختلفة على النحو التالى

التعريفمجال النشاط

إيرادات المبيعات السنوية أقل من مليونى دوالر .تجارة التجزئة

إيرادات المبيعات السنوية أقل من مليونى دوالر .الخدمات

إيرادات المبيعات السنوية أقل من 8.5 مليون دوالر .تجارة الجملة

اإليرادات السنوية أقل من 5ماليين دوالر )متوسط الثالث سنوات المالية السابقة ( .اإلنشاءات

التصنيع
بصفة عامة عدد العمال أقل من 250 عامال ، ولكن يمكن أن يصل إلى 1500 عامل في بعض 

الصناعات اعتمادا على مستوى الصناعة .

 في 
ً
ويعبـــر هـــذا التعريـــف عن مرحلـــة التقدم االقتصادى التى تعيشـــها أمريـــكا حيث أن ما يعتبـــر عندها صغيرا هو بالقطـــع كبيرا

. الدول  بعض 

 : سياسات دعم هذه المشروعات :
ً
ثانيا

منـــذ مطلـــع الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــى اتبعـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة سياســـة قوميـــة تســـتهدف دعـــم وتشـــجيع 

المشـــروعات الصغيـــرة حتـــى يمكنهـــا أن تلعب دورا أكبر فـــي التنمية االقتصادية والوصول إلى التشـــغيل الكامـــل لعناصر اإلنتاج ، 

وقـــد انتهجـــت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة هـــذه السياســـة القوميـــة على عـــدة محاور نوجـــز أهمها فيمـــا يلى :

- إنشـــاء جهـــاز حكومـــى مركـــزى عام 1953 يعـــرف باســـم » اإلدارة االتحادية للمنشـــآت الصغيـــرة » ليكون بمثابة الجهـــة المختصة 

عـــن تنفيـــذ السياســـة القوميـــة إلقامـــة وتنمية وحمايـــة المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة الحجم ، ويعتبر تشـــجيع ومســـاعدة 

المشـــروعات الصغيـــرة إحـــدى الوســـائل الفعالة لزيـــادة عدد الوحـــدات اإلنتاجية المتنافســـة، وبالتالـــى االقتراب تدريجيـــا من حالة 
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المنافســـة الكاملة .

- منـــح المشـــروعات الصغيـــرة إعفـــاءات ضريبيـــة ، فقـــد نـــص قانـــون الضرائـــب االتحادى الـــذى صدر عـــام1981 على تخفيـــض ضرائب 

الدخـــل علـــى اإليـــرادات ليصـــل إلـــى 2 % في حالـــة المشـــروعات الصغيرة .

- قيـــام اإلدارة اآلتحاديـــة للمشـــروعات الصغيـــرة بوضـــع برامـــج للتدريب وتقديم االستشـــارات الالزمـــة إلقامة وتنمية المشـــروعات 

. الصغيرة 

- وضع نظام تمويلى لمساعدة المشروعات الصغيرة يعتمد على مجموعة العناصر التالية :

  إنشـــاء شـــركات متخصصـــة إلقـــراض المشـــروعات الصغيـــرة لشـــراء اآلالت والخدمـــات أو لزيـــادة رأس المـــال العامـــل ، 

ويجـــوز أن تصـــل قيمـــة القـــرض المقـــدم إلى أربعـــة أمثـــال حصة صاحـــب المشـــروع الجديد. 

  إعطـــاء قروض ميســـرة ألصحاب المشـــروعات الصغيـــرة ، أو تلك التـــى يمتلكها القاصرون أو الســـيدات أو المعوقون 

أو المحاربـــون القدامـــى أو التى تواجه مشـــاكل في الســـوق المحلية .

  ضمـــان القـــروض والتســـهيالت اإلئتمانيـــة المقدمـــة للمشـــروعات الصغيرة ، وقد تصل نســـبة الضمان هـــذه إلى نحو 

90% من القـــروض الممنوحة للصناعـــات الصغيرة 

كمـــا تلعـــب المنظمـــات الحكوميـــة دورا فـــي مســـاعدة وتطوير المشـــروعات الصغيرة فـــي الواليـــات المتحدة األمريكيـــة من خالل 

إدارة المشـــروعات الصغيـــرة ومراكـــز تطويـــر هذه المشـــروعات ورابطة خدمـــات اإلدارييـــن المتقاعدين .

إدارة المشروعات الصغيرة :
تلعب هذه اإلداة دورا ملموسا في مساعدة المشروعات الصغيرة وتهدف إلى توفير ما يلى :

  تحقيق االتصال بين المشروعات الصغيرة والجهات الحكومية األخرى .

  المســـاعدة فـــي الحصـــول على تمويل حيـــث تتوافر للفـــروع المحلية قائمة بمصـــادر التمويل المتاحة للمشـــروعات 

. الصغيرة 

  المساعدة في تحقيق التعاقدات الحكومية .

  عقد سمنارات وورش عمل في الموضوعات التى تهم المشروعات الصغيرة .

مراكز تطوير المشروعات الصغيرة :
 تكـــون هـــذه المراكز شـــبكة من الـــوكاالت المحلية في معظم المدن متوســـطة وكبيرة الحجـــم في الواليات المتحـــدة األمريكية 
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، وعـــادة مـــا تعمـــل هـــذه المراكـــز بواســـطة المعاهـــد والجامعـــات ، حيـــث تضم فريقـــا ممن لديهـــم خلفيـــة حكوميـــة وتعليمية ، 

وتقـــدم هـــذه المراكز مســـاعداتها في شـــكل استشـــارات وســـمنارات وتدريب وتخطيـــط وتوفير معلومـــات وفرص .

رابطة خدمات اإلداريين المتقاعدين :
ال تعتبر هذه الرابطة وكالة حكومية بشكل تام لكنها تعمل جنبا إلى جنب مع الجهتين السابقتين بشكل تطوعى .

ويمكـــن االعتمـــاد علـــى الجهتيـــن األولـــى والثانيـــة إذا مـــا أراد المشـــروع الصغيـــر أن يحصـــل على مســـاعدة حكوميـــة، ولكنهما ال 

يقومـــان بحـــل مشـــاكل بعينهـــا إال من خالل توفير الفـــرص والمعلومات التى قد تســـاعد في حـــل المشـــاكل وإن كان ذلك يتوقف 

على نوع المشـــكلة .

تجنـــح اإلحصائيـــات إلـــى إقامـــة الدليـــل علـــى أهميـــة قطـــاع األعمـــال الصغيـــرة فـــي الواليـــات المتحـــدة باعتبـــاره وســـيلة اإلصالح 

االقتصـــادى ، وقـــد كشـــف تقريـــر للرئيـــس عـــن وضـــع األعمـــال الصغيـــرة صـــادر فـــي مايـــو 1985 عـــن بعـــض الحقائـــق التالية :

   ارتفعـــت العمالـــة خـــالل الفتـــرة مـــن أكتوبـــر 1982 إلـــى أكتوبـــر 1984 فـــي الصناعـــات التى تســـيطر عليها المنشـــآت 

الصغيـــرة بمعـــدل 11.4 % فـــي حيـــن لـــم ترتفـــع العمالـــة في الصناعـــات التـــى تســـودها المنشـــآت الكبيـــرة إال 5.3 % فقط .

   ارتفـــع دخـــل المنشـــآت الصغيـــرة التـــى تأخذ شـــكل الملكيـــة الفردية وشـــركات التضامـــن بمعدل 33.7 % خالل الســـتة 

أشـــهر األولـــى مـــن عـــام 1984 . وبلـــغ معـــدل زيادة الربح فـــي هذه المنشـــآت في عـــام 1983 ، حوالـــى 11.3 % .

   تقدم المنشآت الصغيرة إلى العاملين فيها مزايا عينية ونقدية بحانب األجر أقل مما تدفعه الشركات الكبيرة 

ويتبنـــى قســـم التجـــارة بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة برنامجـــا لالســـتفادة مـــن التجـــارة اإللكترونيـــة لزيـــادة أعـــداد المشـــروعات 

الصغيـــرة المصـــدرة ، حيـــث يتوافـــر لهـــذه المشـــروعات نفس المعلومـــات المتاحـــة للمشـــروعات الكبيرة حـــول األســـواق المحلية 

والطلب المتوقع بها والمنافســـة والقواعد والمقاييس المطلوبة لدخول األســـواق ، ويوفر هذا القســـم شـــبكة أعمال عالمية 

، 105 مراكـــز فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لمســـاعدة هذه المشـــروعات على تحقيـــق أهدافهـــا التصديرية ، ولقـــد تزايد عدد 

المشـــروعات األمريكيـــة المصـــدرة مـــن 69.3 ألف مشـــروع عـــام 1987 ليصـــل إلى 202.2 ألف مشـــروع عـــام 1997 .

وفـــي ظـــل توافـــر هـــذا المنـــاخ تعـــددت المســـاهمات اإليجابيـــة التـــى تقدمهـــا المشـــروعات الصغيـــرة فـــي االقتصـــاد األمريكـــى 

وخاصـــة فـــي مواجهـــة أهـــم عقبة تواجـــه التنمية في جميـــع دول العالم وهـــى البطالة ، فقـــد أثبتت الدراســـات واالحصائيات أن 

المشـــروعات الصغيـــرة هـــى المولـــد األول للوظائف فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية وحتى فـــي أوقات البـــطء االقتصادى عام 

1990 وفـــرت المشـــروعات الصغيـــرة 9 فـــرص عمـــل من بيـــن كل 10 فرص ، ويتوقع أن تصل نســـبة مســـاهمة المشـــروعات الصغيرة 

فـــي نمـــو العمالـــة إلـــى 68 % حتـــى نهاية عـــام 2005 بينمـــا توفر الصناعـــات الكبـــرى 32 % فقط .
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 : الدور الذى يقوم به المشروع الصغير في تحقيق النمو االقتصادى المستمر للواليات المتحدة األمريكية:
ً
ثالثا

المشـــروع الصغيـــرة يقـــوم بـــدور هام فـــي تحقيق النمو االقتصـــادى المســـتمر للواليات المتحـــدة األمريكية وذلك بســـبب قدرته 

على تحقيـــق اآلتى :

اإلمداد باالبتكارات الفنية :
تعتبـــر االختراعـــات واالبتـــكارات األســـاس الذى بنت عليـــه الواليات المتحـــدة األمريكيـــة بنيانها االقتصـــادى ، وترجع زيـــادة اإلنتاجية 

فـــي هـــذه الدولـــة إلـــى البحث المســـتمر عن طـــرق جديـــدة ألداء العمـــل . بمجهود وتكلفـــة أقل، وتدل الدراســـات علـــى أن الكثير 

مـــن االختراعـــات قـــد بـــدأت فـــي المشـــروعات الصغيرة بواســـطة العامليـــن فيها فعلـــى ســـبيل المثال تبلغ نســـبة االبتـــكارات في 

المنشـــآت الصغيـــرة مرتيـــن ونصـــف بالمقارنة بالمشـــروعات الكبيرة مـــع أخذ عـــدد العاملين في االعتبـــار ، باإلضافة إلـــى ذلك فإن 

أكثـــر مـــن نصـــف االبتكارات الفنية الرئيســـية التى قدمـــت في هذا القرن بـــدأت بمخترعون أفراد ومشـــروعات صغيـــرة ، ومن أمثلة 

ذلـــك االبتـــكارات المتعلقـــة بأجهـــزة التكييف وطائرة الهليوكوبتر واألنســـولين والبنســـلين وجهـــاز تصويـــر األوراق وغيرها ، وهذه 

االبتـــكارات كانت األســـاس الـــذى بنيت عليـــه العديد من الصناعـــات األمريكية الرئيســـية .

ويمتلـــئ التاريـــخ األمريكـــى بالكثيـــر مـــن األمثلة ألصحـــاب األعمـــال الناجحين الذين بـــدأوا بمشـــروعات صغيرة ونجحـــوا في تحقيق 

االزدهـــار ألنفســـهم ولبلدهم وعلى ســـبيل المثال :

  شركة فورد لصناعة السيارات بدأت برجل واحد وطريقة جديدة لإلنتاج الصناعى .

  أضخم متجر تجزئة في العالم Macy،s بدأ صاحبه كبائع متجول في شوارع نيويورك .

  كل من شركتى Xerox and Polaroid  بدأ كمشروع صغير وطريقة أفضل ألداء العمل .

  شـــركة IBM بواســـطة Tom Waston  والذى قدم نموذجا يحتذى به لرجل األعمال ذو النظرة المســـتقبلية الشـــاملة 

الـــذى نجح في تصور المســـتقبل ونفذه في الحاضر .

  شركة Microsoft العمالقة ومؤسسها Bill Gates والذى بدأ من الصفر وأصبح من أغنى أغنياء العالم .

  شـــركة McDonald‹s  العالميـــة التـــى تنتشـــر فروعهـــا فـــي جميع أنحاء العالم بـــدأت بفرد واحد هـــو الذى نجح في 

تحقيـــق معجزة تدرس كنموذج فريد لمنشـــأة األعمـــال الناجحة .

اإلمداد بالعمالة :
تســـهم المشـــروعات الصغيرة مســـاهمة فعالة في حل مشـــكلة البطالة ، ودراســـة التاريخ تثبت أن دور المشروعات الصغيرة في 
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خلـــق الوظائـــف الجديدة هو دور فعال ومســـتمر ويوضح أن المشـــروعات الصغيرة هى التى تخلـــق أكثر فرص العمل .

- إشباع حاجات المجتمع واألعمال األخرى :

تحتـــم طبيعـــة العمليات في المشـــروعات الكبيرة اســـتخدام اقتصاديـــات القياس لذلك فـــإن الكثير من هذه المشـــروعات ال يرغب 

فـــي تلبيـــة احتياجـــات المجموعات الصغيرة من المســـتهلكين ويمثل هؤالء المســـتهلكون أســـواق مماثلة للمشـــروعات الصغيرة 

حيـــث يمكنهـــا تصميـــم منتجاتهـــا لتالئـــم االحتياجـــات الخاصة لهذا الســـوق وتمد الشـــركات الكبيـــرة بالعديد من الســـلع والخدمات 

فعلى ســـبيل المثال :

  شـــركة Sears وهـــى مـــن أكبـــر متاجر األقســـام في الواليـــات األمريكية تشـــترى منتجاتهـــا من ما يقـــرب من 12000 

مـــورد معظمهم مشـــروعات صغيرة .

  شـــركة General Motors وهـــى مـــن أكبر شـــركات صناعة الســـيارات في العالـــم تعتمد على أكثر من 32000 شـــركة 

صغيـــرة لشـــراء توريداتها وأكثر من 11000 موزع صغير مســـتقل لبيع ســـياراتها 

التجربة الصينية : 
أصبحـــت التجربـــة الصينيـــة مثـــار دهشـــة العالـــم أجمـــع لمـــا حققتـــه من إنجـــازات بـــدأت آثارهـــا تتضح بشـــكل واضـــح علـــى االقتصاد 

العالمـــى ، ومـــن المتوقـــع لهـــذه التجربـــة أن تصبـــح األكبـــر اقتصاديـــا فـــي العالـــم بحلول عـــام 2030 ، فقـــد بلغت صادرتهـــا أربعة 

مليـــارات ، ووارداتهـــا ثالثـــة مليـــارات دوالر عـــام 1972 ، ووصل كل منهمـــا إلـــى 194.9 ، 165.8 مليار دوالر علـــى التوالى عام 1999 

وكانـــت الصيـــن أكبـــر دائـــن ألمريكا حيـــث أصبح فائـــض الميزان التجـــارى بينهمـــا لصالحها بنحـــو 400 مليـــار دوالر . وفي عـــام 1997 

وبلغـــت التجربـــة الصينيـــة ذروتهـــا ، حيـــث حققـــت أعلـــى معدل نمو علـــى اإلطـــالق ألى دولة وهـــو 9.7 % .

وقـــد بـــدأت تجربـــة الصيـــن الجديدة على يد ماو تســـى تونج في أكتوبر عـــام 1949 وكان تعدادها آنذاك 542 مليون نســـمة ، واآلن 

بلـــغ تعدادهـــا مـــا يزيد عن 1.3 مليار نســـمة . وفـــي 1979 مرت الصين بمرحلة تحـــول نحو االصالح االقتصادى وإصالح الشـــركات بها . 

ومـــن عوامـــل نجاح هـــذه التجربة االعتماد على العلـــوم والتكنولوجيا والمعلومـــات الكافية عن جميع األســـواق التى تصدر إليها 

باإلضافة للعمل الجاد المســـتمر .

ونوضح فيما يلى أهمية هذه المشروعات لالقتصاد الصينى وإجراءات تشجيع هذه المشروعات :
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 : أهمية هذه المشروعات :
ً
أوال

   تشـــير االحصائيات إلى وجود 8.5 مليون شـــركة ومصنع في الصين ، 99 % منها تعتبر شـــركات صغيرة ومتوســـطة 

مملوكـــة للدولـــة . وتحقق هذه المشـــروعات 60 % من إجمالـــى الناتج الصناعى ويعمل بهـــا 75 % من العمالة .

   يبلـــغ الناتـــج الصناعـــى وحجـــم صـــادرات الصناعـــات الصغيرة 60 % مـــن إجمالى الناتـــج الصناعى للصيـــن ، وقد أعطت 

الحكومـــة الصينيـــة اهتمامـــا كبيـــرا بالصناعـــات الصغيـــرة ، وصدقـــت على قانـــون للصناعـــات الصغيرة والمتوســـطة بدء 

تنفيـــذه فـــي بداية عـــام 2003 لضمـــان نمو هذه الصناعات بشـــكل ســـليم. 

   تلعـــب الصناعـــات الصغيـــرة دورا هامـــا فـــي تخفيف حـــدة البطالة في المدن والقـــرى الصينية حيث توفـــر ثالثة أرباع 

فـــرص العمالـــة . ويبين الجدول التالى توزيع المشـــروعات حســـب حجمهـــا في الصين .

جدول رقم ) 1 (

توزيع المشروعات حسب حجمها في الصين

النسبةحجم المشروعات

25 %المشروعات الكبيرة

8 %المشروعات المتوسطة

67 %المشروعات الصغيرة

Source:Yu Jianguo، Asurvey of Small and Medium Enterprises in china، May 2002 .30

 يتضح من الجدول الســـابق أن المشـــروعات الصغيرة تمثل 67 % من حجم المشـــروعات اإلجمالى في الصين ، وتمثل المشـــروعات 

الكبيـــرة 25 % ، بينمـــا تمثـــل المشـــروعات المتوســـطة 8 % مـــن حجم المشـــروعات اإلجمالى في الصيـــن . كما يبين الجـــدول التالى 

تقســـيم المشـــروعات الصغيرة ومســـاهمتها في الناتج المحلى في الصين .
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جدول رقم ) 2 (

تقسيمات المشروعات الصغيرة ومساهمتها في الناتج المحلى في الصين

النسبةنوع المشروعات

25 %المشروعات الفردية

54 %المشروعات الجماعية

13 %المشروعات األجنبية

8 %المشروعات الحكومية

Source: Yu Jianguo, Asurvey of Small and Medium Enterprises in china، May 2002 .30

ويتضح من الجدول الســـابق أن المشـــروعات الفردية تســـاهم بنســـبة 25 % من الناتج اإلجمالى للمشـــروعات الصغيرة ، وتســـاهم 

المشـــروعات الجماعيـــة بنســـبة 54 % والمشـــروعات األجنبيـــة بنســـبة 13 % ، أمـــا المشـــروعات الحكومية فتســـاهم بنســـبة 8 % من 

الناتـــج اإلجمالى للمشـــروعات الصغيرة .

وفـــي تقســـيم لتوزيع المشـــروعات الصغيـــرة وفقا للمناطق المختلفة فـــي الصين نالحظ من الجدول التالى أن عدد المشـــروعات 

الصغيـــرة فـــي المنطقـــة الشـــرقية يمثـــل نســـبة 45 % مـــن إجمالـــى عـــدد المشـــروعات الصغيـــرة فـــي الصيـــن ، وتمثـــل المنطقـــة 

الوســـطى 39 % ، أمـــا المنطقـــة الغربيـــة نســـبة 16 % مـــن إجمالـــى عدد المشـــروعات الصغيرة فـــي الصين .

جدول رقم ) 3 (

توزيع المشروعات الصغيرة حسب المناطق في الصين

النسبةالمنطقة

45 %المنطقة الشرقية

39 %المنطقة الوسطى

16 %المنطقة الغربية

Source: Yu Jianguo، Asurvey of Small and Medium Enterprises in china، May 2002 .30
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كمـــا أن مســـاهمة المناطق الشـــرقية في الناتـــج الصناعي كان األكبر، حيث بلغ 2.3 مرة من مســـاهمة المناطق الوســـطى، و 3.3 

مـــرة لمســـاهمة المناطق الغربية، ولكن بشـــكل عام كانت المشـــروعات الصغيرة تحتل نســـبة عالية من قيمـــة الناتج الصناعى لكل 

منطقـــة – كما يتضح مـــن الجدول التالى.

جدول رقم ) 4 (

مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج الصناعى لكل منطقة في الصين

النسبةالمنطقة

69 %المنطقة الشرقية

71 %المنطقة الوسطى

57 %المنطقة الغربية

Source: Yu Jianguo، Asurvey of Small and Medium Enterprises in china، May 2002 .30

ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن الصناعـــات الصغيـــرة فـــي المنطقة الشـــرقية تســـاهم بنســـبة 69 % مـــن الناتج الصناعـــى لهذه 

المنطقـــة ، الصناعـــات الصغيرة في المنطقة الوســـطى تســـاهم بنســـبة 71 % من الناتـــج الصناعى ، بينما الصناعـــات الصغيرة في 

المنطفـــة الغربيـــة تســـاهم بنســـبة 57 % من الناتـــج الصناعى لهـــذه المنطقة .

جدول رقم ) 5 (

نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة حسب نوع الصناعة في الصين

النسبةنوع الصناعة

70 %الصناعات الغذائية

70 %صناعة ورق الطباعة

صناعة المالبس والجلود واأللعاب الرياضية 

والبالستيكية والمعدنية
% 80

90 %صناعة األثاث

Source: Yu Jianguo، Asurvey of Small and Medium Enterprises in china، May 2002 .30
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الصناعـــات الصغيرة ســـاهمت بنســـبة 70 % في إنتاج كل من الصناعات الغذائية وصناعـــة ورق الطباعة ، 80 % في صناعة المالبس 

والجلود واأللعاب الرياضية والبالســـتيكية والمعدنية ، بينما ســـاهمت الصناعات الصغيرة نســـبة 90 % في صناعة األثاث .

 : إجراءات تنشيط الصناعات الصغيرة في الصين :
ً
ثانيا

تهتـــم الصيـــن بالمشـــروعات الصغيـــرة لعدة أســـباب منهـــا تأثير إنتاجها علـــى الوضع االقتصـــادى الكلى كما أنها عنصـــر مؤثر في 

اســـتقرار المجتمـــع . ومـــن أهم أجراءات تنشـــيط المشـــروعات الصغيرة في الصيـــن ما يلى :

 من خالل بيعها ونقـــل ملكيتها من 
ً
- يركـــز الفكـــر االقتصـــادى الصينـــى نحو إصالح الشـــركات والمصانـــع الصغيرة والمتوســـطة أوال

القطـــاع العـــام إلـــى القطـــاع الخـــاص المحلـــى ) الخصخصـــة ( القادر علـــى تدبير ثمنها والـــذى ســـتزداد ثروته بعد فترة ويســـتطيع 

شـــراء المصنـــع والشـــركات الكبيـــرة فـــي المســـتقبل بدال مـــن االعتماد علـــى األجانب . معنـــى ذلـــك أن عملية الخصخصـــة تتم في 

التجربـــة الصينيـــة بالتدريـــج حيث تبدأ خصخصة المشـــروعات المتوســـطة ثـــم الكبيرة .

 إقامـــة مناطـــق التنميـــة الصناعيـــة والتكنولوجيـــا من خـــالل توفير القـــوة العاملـــة الرخيصة والمـــواد الخام 
ً
- قـــررت الصيـــن أيضـــا

والمـــوارد الماليـــة لتعزيـــز بنـــاء البنيـــة األساســـية فـــي المناطق الجديـــدة . وتتمتـــع المـــدن الســـاحلية المفتوحة بوجـــود الفنيين 

األكفـــاء والمهـــرة فـــي المجـــال العلمـــى والتكنولوجـــى وغيرهـــا من المهـــارات األساســـية الســـتيراد التكنولوجيـــا األجنبية .

ففـــي الخطـــة الخمســـية الســـابعة ) 1986 – 1990 ( تركـــزت الجهـــود فـــي الجزء الشـــرقى على تحديـــث الصناعة القديمـــة وتطوير 

التكنولوجيـــا المتقدمـــة وتحســـين نوعية الســـلع االســـتهالكية . أما المنطقة الوســـطى فكانت بمثابة مخـــزون الطاقة في الصين 

لإلســـراع بتطويـــر الطاقـــة الكهربائية والبترول والفحـــم وإنتاج المعادن ومواد البنـــاء . أما الجزء الغربى تركـــزت الجهود فيه على 

توســـيع نطـــاق الزراعـــة والغابـــات واإلنتاج الحيوانى . ثم توالت الخطط الخمســـية تســـعى لتحقيق األهداف الســـابقة .

- فـــي مجال تهيئة مناخ مشـــجع لالســـتثمارات بجميع أشـــكالها ، تعفي الحكومة المشـــروعات الجديدة مـــن الضرائب في العامين 

األول والثانـــى  وال يبـــدأ حســـاب اإلعفـــاء مـــن تاريـــخ بـــدء العمـــل أو االنتـــاج التجريبـــى ، بل مـــن أول توزيـــع لألرباح وبعـــد ذلك تدفع 

الشـــركة نســـبة نحـــو 20 % مـــن األربـــاح كضرائب ، وتحتجـــز الباقى لتمويـــل البحـــوث والتطوير والتوســـعات واإلحـــالل والتجديد . كما 

تعفـــي واردات الخامـــات واآلالت مـــن الجمـــارك ، بـــل أن بعـــض المشـــروعات الجديـــدة تعفـــي من الضرائـــب لمدة خمس ســـنوات أو 

 ألهميـــة المشـــروع فـــي خطة التنميـــة االقتصادية ، كمـــا يتاح للمســـتثمر اســـتعادة 40 % مما دفعه مـــن ضرائب عندما 
ً
أكثـــر وفقـــا

يعيد اســـتثمار أرباحه في ذات الشـــركة . وتهتم الصين بســـن التشـــريعات والقوانين وتعديل السياســـات االقتصادية واالستثمارية 

بهـــدف التطويـــر المســـتمر للجهـــود المبذولة لجذب االســـتثمارات األجنبية . وتقوم الجهـــات المعنية في الصين بإصـــدار القوانين 

والسياســـات المهمـــة ونشـــرها وال ســـيما القانون الخاص بالمشـــروعات المشـــتركة بين الصين والـــدول األجنبية .
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- تقـــوم الصيـــن بتعديـــل السياســـات المعمـــول بهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع األوضـــاع الجديـــدة الناجمـــة عن إصـــالح الهيـــكل االقتصادى 

والتنميـــة االقتصاديـــة ، ممـــا جعـــل هـــذه السياســـات اكثـــر مالئمة لالنفتـــاح علـــى العالم الخارجـــى وتحســـين البيئة االســـتثمارية ، 

باإلضافة إلى إعداد السياســـات األفضل الخاصة بالمؤسســـات األجنبية التى تســـتورد التكنولوجيا وتصدر منتجاتها بهدف الحصول 

علـــى العملـــة القابلة للتداول ، مما أدى إلى تحســـين العوائد الشـــاملة لالقتصاد القومى وتطوير الهيـــكل الصناعى في البالد .  

والتجربـــة الصينيـــة علـــى الرغـــم من نجاحهـــا الملحوظ عالميا إال أنهـــا مازالت تعيد ترتيب نفســـها كل فترة كلما ثبـــت لها وجود أى 

شـــكل مـــن أشـــكال الخلـــل ، وهو مـــا يجب أن نســـتوعبه ، حيث يجـــب أن تتأمل كل دولـــة وضع المشـــروعات الصغيرة فـــي اقتصادها 

بأمانـــة ، ثـــم تحـــدد نقـــاط الضعف في هـــذا القطاع الحيـــوى بحيث يخطط لدعمـــه على مســـتوى مركزى أوال ثم على مســـتويات 

 . أقل 

المعوقات التي تواجه تمويل المشاريع الصغيرة
الشـــك بـــأن دول الخليج تنعـــم اليوم بالقدره الكبيره على تقديم تمويل كاف للكثير من المشـــاريع الصغيره والمتوســـطه ، باعتبار 

أن التمويـــل لغـــرض التنمية المســـتدامة مـــن عوامل نجاح اقتصاديات الدول وقدرة مؤسســـاتها التمويلية على االســـتمرارية في 

الســـوق وتقديـــم خدماتهـــا. ويمكـــن تحديـــد ســـبب فشـــل أو تقاعس بعض مؤسســـات التمويـــل للمشـــاريع الصغيره لعـــدة جوانب 

تتعلـــق بمؤسســـات التمويـــل نفســـها وبـــرواد األعمـــال وفـــي المشـــروع الصغيـــر وفي شـــكل االئتمـــان. فمثـــال نجـــد أن الكثير من 

موظفـــي مؤسســـات التمويـــل تنقصهـــم مهـــارات التعامل مـــع رواد األعمـــال وليس لديهـــم الوعـــي الكامل بأهمية المشـــاريع 

الصغيـــره والمتوســـطه لالقتصـــاد الوطني . وبعض ليســـت لديه القدرة الكامله لتقييم دراســـة الجدوى المقدمـــة من رائد العمل 

. وكذلـــك ، نجـــد أن بعـــض رواد األعمـــال يـــرون أن التمويـــل واجـــب وطنـــي أو خدمـــة اجتماعيـــة أو حتـــى صدقـــة يجب علـــى الدوله 

تقديمهـــا بـــدون الحاجه الى اســـترجاع مبلـــغ التمويل. 

ومن أهم مقومات تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه هو مايلي :

  توفيـــر خدمـــات مالية تناســـب أشـــكال المشـــروعات الصغيـــرة: مثال تقديـــم قروض بمبالـــغ صغيرة جدا مع تكـــرارا تلك 

القـــروض تباعا لتطور المشـــروع. 

  حفـــز العمـــالء علـــى ســـداد القـــروض بـــأن يكـــون موظـــف مؤسســـة التمويـــل واعظا وناصحـــا لرائـــد العمـــل ، ويمكن 

اعتمـــاد كذلـــك القـــروض الجماعيـــة للتأثيـــر علـــى رواد العمل لســـدادها 

  تخفيض فوائد التمويل ألدنى حد ممكن 
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  مـــن المفضـــل أن تعـــي مؤسســـة التمويـــل طبيعة األنشـــطة االقتصاديـــة المحلية، حتى تســـتطيع أن تقـــدم خدمات 

تمويلية مناســـبة

  مـــن المفضـــل أن يقـــوم موظفـــي مؤسســـة التمويـــل بزيـــارة المقترضين فـــي أماكن مشـــاريعهم ، وعقـــد لقاءات 

دوريـــة معهـــم، حتى خارج ســـاعات الـــدوام والعمل، وذلـــك لتقديم المســـاعدة والنصيحـــة للمقترضيـــن وحثهم على 

السداد

تمثـــل ريـــادة األعمـــال نقلـــة نوعيـــة فـــي المجتمعات التـــى تنجح بهـــا ، ولكنها تحتـــاج إلى الدعـــم ألن الذيـــن ينتمون إلـــى الريادة 

تكـــون لهـــم أفـــكار جديدة ومبتكرات مســـتحدثة ولكنهم يفتقـــرون إلى المال الذى يدعـــم وينفذ األفكار ويخرجها إلـــى النور . لذا 

ســـوف نحـــاول عرض بعـــض التجارب في هـــذا المجال : 

حاضنات األعمال ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال : 

غدت حاضنات األعمال من اآلليـــات الهامـــة والمتطـــورة  في عالـــم اليـــوم، والتى تستطيع المســـاهمة الفعالـــة في القضاء على 

المشـــكالت االقتصادية واالجتماعية المواجهة للمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة في كل دول العالم خاصة في البلدان النامية 

ويرجع تاريخ حاضنات األعمال إلـــى عـــام 1959م، حيث تم إقامة أول مشروع في مركـــز التصنيـــع في نيويورك بالواليـــات المتحدة 

األمريكية، ليأتـــى عـــام 1984 حيـــث قامت هيئة المشـــروعات الخاصـــة »SBA« بوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من الحاضنـــات التى 

وصلت إلـــى »30« حاضنة، وبنهاية العـــام 1997م وصل عدد الحاضنـــات في الواليات المتحدة األمريكية إلى حوالى »550« حاضنة. 

تعريف حاضنة األعمال: 

 لتســـريع نمو ونجاح الشـــركات الرياديـــة من خالل سلسلة من المصـــادر والخدمـــات 
ً
»حاضنة األعمال هي مؤسسة صممت خصيصا

الداعمـــة التـــى تتضمن: المســـاحة الضروريـــة، التمويل، التدريـــب، الخدمات العامـــة وشبكات االتصال«.

−«هي المـــكان الـــذى يقوم بتقديم خدمات وخبرات وتجهيزات وتسهيالت للراغبيـــن بتأســـيس منشآت صغيرة تحت إشراف فني 

وإداري من قبل أصحاب خبرة واختصاص«.

−«هي عملية وسيطة بين مرحلة بـــدء النشـــاط ومرحلة النمـــو لمنشـــآت األعمال، وهذه العمليـــة تحتوي على تقديم أو تزويد 

المبادريـــن بالخبـــرات والمعلومـــات واألدوات الآلزمـــة لنجاح  المشـــروع«.

−«إنها تنظيم يشرف بشكل منهجـــى علـــى عملية تكوين ناجحة لمؤسســـات جديدة من خالل  تزويدها بنسق شـــمولى ومتكامل 

الخدمات، تضم: من 

-الموقع المكانى: المكاتب و الورش وفق أسس مرنة، مرحلية ومقبولة األجر. 
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-الخدمات المشتراة  : سكرتاريات وخدمات وتجهيزات مكتبية و بريدية. 

-االستشارات اإلدارية والفنية مع دعم متخصص للبحث والتطوير، وتقديم رأس مال مغامر. 

-األنشطة الشبكية: تعمل نقطة مرجعية بين الرياديين داخل الحاضنة ومع البيئة المحيطة. 

 وهنا ينبغي التمييـــز بين المناطـــق الصناعيـــة والحاضنـــات، فكالهما يقدم المتســـع المكانى للنزالء، لكـــن الحاضنات تقدم خدمات 

صاالت )هاتف، فاكـــس، طباعة، تدريب واستشارات فنية وإداريـــة(
ّ
مكتبية وخدمات ات

فوائد الحاضنات

 لقد تعددت استخدامات الحاضنات لمحاولة تحقيق نطاق واسع من األهداف خاصة في تطوير المشروعات الصغيرة وتتركز أهم 

فوائد الحاضنات في:

   توفير فرص عمل والدعم الالزم إلنجاح المشروعات 

  تطوير أفكار مبتكرة خاصة في المجاالت التكنولوجية الجديدة 

   تنويع مجاالت النشاط باالقتصاد المحلى

   توليـــد النشـــاط والثـــروة على نطاق واسع عن طـــريق إنشـــاء قطاع حيوي من المشـــروعات الصغيـــرة التـــى تدعـــم 

ريـــادة األعمال  .

والواقـــع أن المالمـــح األساسية التـــى تميز مشاريع األعمال التـــى تستخدم الحاضنـــات هي االبتكار وإمكانية النمـــو والجـــودة أو 

مرونة اإلدارة أكثـــر من ارتباطها بالتكنولوجيـــا المتقدمـــة، وقد تكون هذه المشـــروعات في الغالـــب هي تلك التـــى تستخدم أو 

تطـــور التكنولوجيـــا المتقدمـــة، ولكنهـــا قد تشمل أيضا تلك المشـــروعات التـــى تتضمن ابتكارات جديدة داخل صناعات قائمة .

 األدوار التى يمكن تلعبها الحاضنة من منظور أشمل، نذكر منها: 

 من فكر الموظف التابع .
ً

   تشجيع الفكر الريادى المغامر بدال

  زيادة وتيرة قيام مؤسسات جديدة على أسس متينة .

  تقديم التسهيالت ألصحاب المشروعات الواعدة بتحويلها إلى مؤسسات تخلق فرص العمل .

   زيادة القدرات العلمية واإلدارية للمؤسسات وبالتالى زيادة القدرة التنافسية.

  نقل التكنولوجيا من مراكز البحث والجامعات إلى الواقع الصناعى المحلى . 

  أنواع الحاضنات : تنقسم الحاضنات إلى  أنواع عديدة منها:

والصناعـــات  الزراعيـــة  األعمال  والمتركـــزة  في جذب مشروعات  التكنولوجيـــة  غير  العامـــة  المشـــروعات    حاضنات 

الهندســـية الخفيفـــة أو ذات المهـــارات الحرفيـــة  المتميـــزة ، وحاضنات تكنولوجيـــة تهدف إلـــى االستفادة من األبحاث 
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العلميـــة واالبتكارات التكنولوجيـــة  وتحويلها إلـــى مشروعات ناجحة .

  حاضنات األعمال الدوليـــة والتـــى ترتكز على التعاون الدولى المالى والتكنولوجى بهدف تأهيل الشـــركات القومية 

من خالل الشـــركات الدولية واالتجاه إلى األسواق األجنبية 

  الحاضنـــات المفتوحـــة »دون الجـــدران« وتشمل الحاضنات التى تقام من أجل تطوير وتنمية المشـــروعات والصناعات 

القائمـــة بالفعـــل في التجمعات الصناعية كمركـــز متكامل لخدمة ودعم المشـــروعات والصناعات المحيطة .   

  حاضنات متخصصة في أعمال المرأة . 

  حاضنات الستيعاب المتقاعدين من الجيش والشركات والمؤسسات  .

  حاضنات ذات مجاالت متخصصة إبداعية .

توصيات :  من خالل ما تقدم وحتى تنجح الـــدول الناميـــة في سياساتها التنموية من خالل االعتماد على الحاضنات التكنولوجية، 

يجب عليها أن تقوم بـ : 

  رفع مستوى النشـــاطات التكنولوجية لتخفيف عجلة االستيراد المباشـــر للتكنولوجيا، وذلك من خالل تطوير العالقة 

بين الهيئـــات التكنولوجية وربطها بفاعلية مع المؤسســـات الوطنية .

  توجيه نشاطات هيئات البحـــث والتكنولوجيـــا الوطنيـــة نحو احتياجات تطـــوير القطـــاع الصناعـــى بشكل مباشر، وإجراء 

التكنولوجيـــة  المتوفـــرة في مقابل المنافســـين في المحيـــط  القـــدرات  مسح لتحديـــد هذه االحتياجات و مستوى 

اإلقليمي على األقل، ومن ثم ترجمة هذه االحتياجات بمشاريع الحاضنـــات التكنولوجيـــة . 

  البحـــث عن مصادر داخلية وخارجية جديدة لتكنولوجيـــات جديدة، وإيجاد منظـــومة تمويل تكنولوجـــى مستقلة عن 

المنظومـــات العامـــة، قد يكون برنامج الحاضنـــات التكنولوجيـــة إحدى هذه المنظومـــات .

  وضع أولويـــات محددة للقطاعـــات الصناعيـــة المطلوب تطويرها، وربطها بأولويـــات أنشطة البحث ونقل التكنولوجيا 

وذلـــك عبر الحاضنات التكنولوجية .

نحو نموذج أمثل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 
 
ً
إنـــه وبنـــاء علـــى ما تم عرضه في النقاط الســـتة التي تناولتها الدراســـة نجد أنه ومن المناســـب أن نقترح النمـــوذج التالي تحقيقا

للمهنيـــة المطلوبـــة من جهة وتقديـــم القيمة المضافة لالقتصـــاد الوطني من جهة أخرى.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة خيار إستراتيجى، لماذا؟
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خلق فرص عمل والمساهمة في قضية التشغيل  )تعتبر األكثر توظيفا للعمالة واألقل تكلفة في توفير فرص العمل(

إطالق الطاقات المبدعة والخالقة للمواطنين )تدفع الطاقات الشابة على الذكاء واإلبتكار(

تشجيع التوظيف الذاتى وبالتالي المساهمة في تطوير قوة العمل

مساندة المرأة والرفع من قدراتها لالنخراط في سوق العمل واإلنتاج )هدف تنموي(

واألكثر استخداما للتكنولوجيا المحلية ؛ مما يزيد من القيمة المضافة لديها

االعتماد على المشاريع الصغيرة يعني تنويع مصادر الدخل

توســـيه قاعـــدة الملكيـــة وبالتالـــي تحقيـــق هـــدف توزيـــع الثـــروة )هـــدف اجتماعي وشـــعبي(. أي بـــدال من مشـــروع كبيـــر ، يوجد 

مشـــاريع كثيـــرة. أي يوجـــد اهتمـــام متـــوازن بين المســـتثمر الكبيـــر والمســـتثمر الصغير

فـــي دول العالـــم األول والثانـــي ، نجـــد أن المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة تدعم الشـــركات الكبيرة بحيث ان شـــركة كبيرة واحدة 

تســـتطيع أن توظف مئات الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة

امتالك الماركات العالمية يساعد على االنتشار في األسواق االعالمية وبالتالي زيادة شهرة الدولة

اذا المطلوب

تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

واذا أعتبرنـــا بتجـــارب من ســـبقنا وأذا أردنا أكتســـاب نجاحاتهم ، فان ذلـــك يتطلب قرارات كبيرة تعيد ترتيب بعضـــا من أولوياتنا بغرض 

حل مشـــكالت إقتصاديـــة وإجتماعية اذا لنبدأ كما بـــدأوا ولكن من حيث انتهوا
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البنية التحتية لدعم المشاريع الصغيرة 
  الدعم السياسي )هذا ماينقصنا( )غير مباشر(

  التشريعات )هذا ماينقصنا( )مباشر(

  الموارد البشرية )متوفرة(

  المؤسسات الداعمة )جامعات ومعاهد( )متوفرة(

ماذا تقدم هيئة واحدة للمشاريع الصغيرة؟
 من اإلعانات

ً
الدعم بدال

1.  تبني إستراتيجية أقصى دعم ممكن وأدنى تدخل ممكن

2.  تقديم الخدمات التالية     

  التمويل )محفظة الدولة(

  توفير المعلومات )افكار المشاريع(

  دراسات الجدوى )من خالل توفير معلومات مستمرة(

  تنمية العنصر البشرى )من خالل المؤسسات الداعمة(

  الدعم التقنى )مدربين من جهات مختلفة(

  االحتضان

  الربط الخارجي

ماذا تقدم هيئة واحدة
للمشاريع الصغيرة؟

التمويل من خالل محفظة حكومية
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ماذا تقدم هيئة واحدة للمشاريع الصغيرة؟
الدعم التقني

الدعم األمثل لمنظومة المشاريع الصغيرة
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أفضل نموذج لدعم المشاريع الصغيرة )تطبيق اليونيدو(

المصادر : 
1. Haidar, J.I, Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth, Journal of the Japanese and 

International Economies, Elsevier، vol. 3(26(, pages 307–285, September 2012

2. The Economist, March 2006 ،11, pp 67

3. Yu Jianguo, A survey of Small and Medium Enterprises in china, May 2002 ,30

4. www.worldbank.org     

أ. علـــي ســـماى، دور الحاضنـــات التكنولوجيـــة فـــي دعـــم المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، جامعـــة المديـــة، الجزائر،   .5

2010 الســـابع،  العـــدد  وإداريـــة،  اقتصاديـــة  أبحـــاث 
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التعليم الريادي

مدخل لتحقيق االستقرار االقتصادي

واألمن االجتماعي

إعداد 
د / أيمن عادل عيد

خبير التخطيط االستراتيجي وريادة األعمال 

كلية االقتصاد واإلدارة - جامعة القصيم

 المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014
نحـــو بيـــئة داعـــمـــة لـــريـــادة األعـــمـــال فـــي الـشـــرق األوســـــط

  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
الرياض – المملكة العربية السعودية
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التعليم الريادي

مدخل لتحقيق االستقرار االقتصادي

واألمن االجتماعي

إعداد 
د / أيمن عادل عيد

خبير التخطيط االستراتيجي وريادة األعمال 

كلية االقتصاد واإلدارة - جامعة القصيم

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
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تقديم :

إن ســـعي الـــدول ورغبـــة المؤسســـات, وطمـــوح الشـــعوب فـــي امتـــالك مقومـــات التنميـــة المســـتدامة القائمة على االســـتقرار 

واألمـــن االقتصـــادي والنمـــو واالزدهار يؤكد علـــى ِعظم دور ريادة األعمال في كافة مجاالت ونشـــاطات التنميـــة، وُيظهر ضرورة 

انطـــالق الممارســـات العمليـــة لريـــادة األعمـــال وتواصلهـــا وفق توجه اســـتراتيجي في إطار مؤسســـي على المســـتوى المحلي 

والعالمـــي، واســـتنادا علـــى ذلك يجـــب أن تتوجه الجامعات نحـــو االهتمام بريادة األعمال مـــن أجل رعاية وتبني العناصر البشـــرية 

المتميـــزة الذيـــن يمثلـــون نواة لرواد أعمـــال المســـتقبل القادرين على انشـــاء المشـــروعات الريادية وتوفير متطلبـــات ومقومات 

التفكيـــر االبتـــكاري والســـلوك التطويري لدى أفراد المجتمع، بما يســـاهم في معالجـــة الفجوة بين المعرفـــة والتطبيق ولتأكيد 

المســـئولية المهنيـــة لمؤسســـات المجتمـــع للتعـــاون فـــي إعـــادة التفكيـــر وتطويـــر النظـــم لتصبـــح ريـــادة األعمال ثقافـــة فردية 

ومؤسســـية ومجتمعية. 

ولعلنـــا نلمـــس أن الحديـــث عـــن ريـــادة األعمـــال تعدى مرحلـــة الجدال حـــول أهميتهـــا ودورها في دعـــم االقتصـــادات الوطنية ألن 

ذلـــك صـــار حقيقـــة ال تقبـــل الجدال ولم يعد يحـــق ألحد من الباحثيـــن أن ُينكر هذه الحقيقـــة ، ولكن صار الحوار حـــول كيفية تحقيق 

ذلـــك الـــدور الـــذي تـــم االســـتقرار عليـــه لريادة األعمـــال، وفي هـــذه الورقـــة نناقش قضية كيـــف يمكن بنـــاء وتنمية رائـــد األعمال 

 على أن أســـاس بناء وتنميـــة رائد األعمـــال يرتكز علـــى توافر عدد مـــن  الخصائص 
ً
مـــن خـــالل تعليـــم ريـــادة األعمـــال وذلك اســـتنادا

الشـــخصية والســـلوكية ، وعلـــى الرغـــم من أن الخصائص الشـــخصية والســـلوكية لـــرواد األعمال لهـــا الوزن األكبر فـــي تكوين رواد 

األعمـــال باعتبارهـــا عامـــل حاكم فـــي تقديم  المبادرات الرياديـــة وفي تشـــجيع األداء الريادية في المجتمعـــات، إال أن تعلم ريادة 

 أن رواد األعمال إمـــا أن يتواجدون بالفطرة أو 
ً
 ال يقـــل أهمية في هذا الصدد، ويجـــب أن نتذكر دائما

ً
األعمـــال يمكـــن أن يـــؤدي دورا

يمكـــن الحصـــول عليهـــم من خالل مبـــادرات تعليم توفر مناخ  الرعاية لنمـــو رواد األعمال، وذلك من خالل  توفيـــر المناخ المعرفي 

الـــالزم لظهـــور أنويـــة رواد األعمـــال، وقد أدركـــت دول عديدة هذه الحقيقة وبدأت فـــي تقديم كل أنواع الدعم الكتشـــاف ورعاية 

.)2008 ,Steve Mariotti( رواد األعمـــال

ومنـــذ عقديـــن مـــن الزمـــان حين أيقـــن الحريصـــون على توفيـــر االســـتقرار االقتصادي باعتبـــاره وســـيلة لتحقيق األمـــن االقتصادي 

للمجتمعـــات مـــن أن تعليـــم ريـــادة األعمـــال هـــو أحد المداخـــل التي تســـاعد على ذلـــك، فقد بـــدأت المقـــررات الدراســـية والبرامج 

التعليميـــة والتدريبيـــة فـــي مجال ريادة األعمال فـــي الظهور بين المناهج الدراســـية للعديد من الجامعات فـــي العديد من دول 

العالم، كما أصبح  نشـــر ثقافة ريادة األعمال وتحويلها إلى واقع يتجســـد في شـــكل مشـــروعات ومنتجات أحد المجاالت الرئيســـة 
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للتعليـــم والتدريـــب والدراســـات المهنية  فـــي مجال ريادة األعمـــال )Brockhaus, 1991(، كما أصبح مجال ريـــادة األعمال أحد الركائز 

الرئيســـة فـــي منظومـــة التعليم العـــام والجامعي منذ بداية التســـعينيات مـــن القرن العشـــرين، فقد حققت برامـــج تعليم ريادة 

 خالل العشـــرين ســـنة الماضية، حيث  ارتفع عـــدد الكليات التي تدرس مقررات وبرامج ريادة األعمال ونشـــأت 
ً
 ملحوظا

ً
األعمـــال نمـــوا

أقســـام علميـــة تختص بريـــادة األعمال في مختلـــف جوانبها، وزاد عـــدد المنظمات والمؤسســـات والمراكز المتخصصـــة في ريادة 

/ 1991 ,Robinson and Haynes /1991 ,Katz( األعمـــال، و العديـــد مـــن الدوريـــات العلميـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال

2007 ,Rieva  Lesonsky .)2002 ,Katz /2000 ,Fiet /1997 ,Vesper and Gartner

 بين جميع المقررات الدراســـية 
ً
ومنـــذ ذلـــك التوجه فقد صار التوســـع في تدريـــس وتعليم ريادة األعمال من أســـرع المجاالت نموا

 
ً
فـــي كليـــات إدارة األعمـــال األمريكيـــة، وقـــد توقع الباحثـــون أن الســـنوات األولى من القـــرن الحادي والعشـــرين ستشـــهد احترافا

ومهنيـــة فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال، ويرجـــع ذلـــك إلـــى اتجـــاه الطـــالب فـــي ظـــل تعلمهـــم لريـــادة األعمـــال والعديد مـــن فئات 

المواطنيـــن  إلـــى خلـــق الوظائـــف بأنفســـهم، وإلـــى عـــدم توقعهم التمتـــع باألمان الوظيفـــي في المنظمـــات الكبيـــرة ... وهذا 

مـــا نـــراه قـــد تحقـــق بالفعـــل وجعلنـــا حريصين على أن نســـاير الـــدول المتقدمة فـــي تعليم ريـــادة األعمـــال من أجل بنـــاء جيل من 

رواد األعمـــال قادريـــن علـــى المســـاهمة في تحقيق االســـتقرار االقتصـــادي الذي يمثـــل أداة حقيقية لتحقيق األمـــن االقتصادي   

.1999  ,Thompson(/)1998,  Authers

ولدعـــم الفكـــرة التـــي نوهنـــا اليها أعاله نحرص على مناقشـــة عدد من القضايا التي تســـاهم في تحقيق ما نصبـــو اليه من هذه 

الورقـــة، وتتمثل هـــذه القضايا فيما يلي :

أوال : مفاهيــم أساسيـة حـــول مصطلح ريــادة األعمـال .

أ - واقع بيئة العمل واألعمال. 

ب - مستقبل رواد األعمال . 

ج - الخصائص الشخصية والسلوكية لرواد األعمال )سمات شخصية وسلوكية تميز رائد األعمال عن غيره (:

 : تعليم ريادة األعمال وترسيخ ثقافتها في بناء مجتمع المعرفة لمواجهة مشكلة البطالة:
ً
ثانيــــا

  أهـداف التعليم والتدريب الريادي.

  الغرض من تعلم ريادة األعمال .

  األدوار المتوقعة نتيجة تعليم ريادة األعمال .
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  تعليم ريادة األعمال والحد من معدالت البطالة لدى الشباب .

  حال البطالة في الوطن العربي .

  معدالت البطالة وفق الجنس البشري)ذكر/ أنثى( في الوطن العربي .

  معدالت البطالة وفق مستوى التعليم للعاطلين في بعض الدول العربية .

  معدالت البطالة حسب فئات السن في بعض الدول العربية .

  الدالالت الضمنية لحال البطالة في الوطن العربي .

  األسباب التي أدت إلى تزايد البطالة في الوطن العربي .

  اآلثار االجتماعية للبطالة .

 : الدور المتوقع لرواد األعمال .
ً
ثالثــــا

  :  النتائج اإليجابية التي تتحقق عن تطبيق فكر ونشر ثقافة ريادة األعمال :
ً
رابعــــا

وفيما يلي نتناول كل قضية بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي :

 : مفاهيــم أساسيـة  حـــول مصطلح ريــادة األعمـال .
ً
أوال

وفيما يلي نتعرض لبعض المفاهيم وثيقة الصلة بمصطلح ريادة األعمال وذلك كما يلي :

أ - واقـــع بيئـــة العمـــل واألعمال.... فـــي عصرنا الحالي لم يعد من المقبـــول أن نتخيل وجود خريج جامعي بـــدون عمل ـ بدون عمل 

وليـــس بـــدون وظيفة ـ ، فالوظيفة تختلف عن العمل، فإذا كنا نتمنى أن يتجه جميع الشـــباب إلى ريادة األعمال لمحاولة تأســـيس 

مشـــروعاتهم الرياديـــة الخاصـــة ...  ولكـــن الواقـــع يشـــير إلـــى أن الكثيرين قـــد ال تتوفر لهم الظروف المناســـبة لبدء مشـــاريعهم 

الخاصـــة ، ولهـــذا يضطـــر الكثيـــر للبحـــث عـــن وظيفـــة أو عمـــل، وألن عـــدد الخريجيـــن أكبـــر بكثير مـــن عـــدد الوظائـــف المتوافرة في 

 لصعوبـــة الحصول على وظيفة 
ً
 ونظرا

ً
الســـوق الســـعودي ... لـــذا يتجه العديد من الشـــباب نحو الوظيفة أو الخيـــار المرفوض جبرا

.)1999, .Thompson, J. L( وهو البطالـــة

وفـــي ضـــوء هـــذا الواقـــع يتبين أن الخيـــار الوحيـــد المتبقي هـــو العمل.. العمـــل الحر وإنشـــاء مشـــروع صغير، ونقطـــة البدء في 

 وحده ، بـــل المهم هـــو التنفيذ، 
ً
ذلـــك ... هـــي الفكـــرة  .... ولكـــن بهـــا وحدهـــا ال يتحقـــق الهـــدف فمجرد وجـــود الفكرة ليـــس كافيا

 عن الفكرة التـــي تصلح كنواة لمشـــروع اســـتثماري متميز 
ً
ورغبـــة وقـــدرة صاحـــب الفكـــرة على تنفيذهـــا، ولذا صـــار الحديث مؤخـــرا
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والحديـــث عـــن صاحـــب الفكرة واللذان يجـــب أن يتالزما لتحقيق نجاح غير مســـبوق....... وهـــذا ما دعى للتحول مـــن الحوار عن مجال 

المشـــروعات الصغيـــرة نحـــو الحوار عـــن ريادة األعمـــال ليتم التركيز عـــن كل من :

  المشروع الصغير واألفكار االستثمارية .

  رائد األعمال كمحرك أساسي للفكرة ونجاح المشروع .

ومـــن ثـــم صـــار فكر وثقافة وتطبيق »ريـــادة األعمال« هو المفهوم األكثر حداثة والواقع يشـــير أن ريادة األعمال  والتي تشـــمل 

: )2003 ,Scarborough, N.M. and T.W. Zimmerer(  الحديث عن األفراد الرياديين ومشـــروعاتهم تعكس توجهين هما

 
ً
التوجـــه األول : هـــو ريـــادة األعمـــال محـــدودة النطـــاق ، حيـــث يهـــدف صاحب المشـــروع إلى بنـــاء شـــركة أو متجر يدر عليـــه ربحا

يمنحـــه االكتفاء الذاتي ويتكفل بتغطية تكاليف معيشـــته، وهذا النوع من ريادة األعمال منتشـــر بشـــكل كبيـــر في الوطن العربي، 

فصاحـــب المخبـــز، ومالـــك التاكســـي، وصاحب المتجـــر كلهم رواد أعمـــال وبالرغم من أهمية هذه المشـــاريع، إال أنهـــا قلما تحقق 

نجـــاح كبيـــر يتعـــدى بشـــكل واضح حـــدود المالـــك، أي أنها ال تســـهم بخلـــق وظائـــف وحركة تجاريـــة كبيـــرة، رغم دعمها الســـتقرار 

النظـــم االقتصاديـــة ، وهـــذا النوع عادة يعمل بدون خطة توســـع فيتم النمو ببطء شـــديد، والكثير يتوقف لعـــدم إدراكه لما يمكن 

تحقيقـــه في حالة التوســـع أو لعدم وجـــود الرغبة.

التوجـــه الثانـــي : هـــو ريـــادة األعمـــال القابلـــة للنمـــو، وفـــي هـــذا النـــوع تكـــون نية رائـــد األعمـــال من أول يـــوم هـــو  االنطالق 

بمشـــروعة الريـــادي كخطـــوة أولـــى نحو تأســـيس شـــركة كبيـــرة لها فروع كثيـــرة ، فتجده يســـير علـــى خطة مرســـومة بدقة لكي 

 
ً
يصـــل إلـــى هدفـــه المنشـــود، وهذا النوع مـــن ريادة األعمـــال هو ما نفتقده بشـــكل واضح في الوطـــن العربي، فمن الســـهل جدا

نشـــئ شـــركة تحقـــق لـــك اكتفـــاء ذاتـــي، ولكن التحـــدي الحقيقـــي يكمن في تأســـيس مشـــروع ريـــادي يخلق فـــرص وظيفية 
َ
أن ت

كثيـــرة، وتتعـــدى حدودهـــا المكانية وتنطلق نحو العالمية وتفيد المجتمع بأســـره ويتحقق االســـتقرار ومن ثـــم األمن االقتصادي، 

وهـــذا النـــوع  يتحـــرك وفـــق خطـــة واضحة لكـــي يحقق أهدافـــه العمالقة، ممـــا يزيد من ســـرعة نمو الشـــركة، ويقلل مـــن التخبط 

والعشـــوائية فـــي تطـــور منتجاتهـــا وخدماتهـــا..... فجديٌر بكل شـــاب متعلـــم أن يتحـــرى مثل هذه الفـــرص وأن يعتمـــد على خبرته 

ومعرفتـــه لكـــي يؤســـس شـــركة قابلة للنمو تســـاهم في حـــل المشـــاكل االقتصادية واالجتماعيـــة للوطن.

ويجـــب التنويـــه إلـــى أنـــه  يمكن أن يتحـــول النوع األول إلى الثاني مـــع الزمن بمحض الصدفـــة، أو بقرار يتخذه رائـــد األعمال بعد أن 

يكتشـــف بـــأن أمامه فـــرص ذهبية تم تجاهلها لمـــدة طويلة، ولذا صار من الضـــروري أن يتم تعليم رواد األعمـــال األصول العلمية 

االحترافيـــة للتحـــول نحو النمو كتوجه مســـتقبلي منذ اللحظة األولى للتفكير في انشـــاء مشـــروع ريادي . 
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ب - مســـتقبل رواد األعمـــال : مـــا الـــذي يدفـــع أحـــد األفـــراد إلى تحمـــل المخاطـــر االجتماعيـــة، والنفســـية، والماليـــة المترتبة على 

إقامـــة مشـــروع جديـــد؟ إن هـــذا الســـؤال هـــو مدخلنـــا إلـــى التعـــرف على طبيعـــة ومفهـــوم المســـتقبل المهنـــي لرائـــد األعمال

Entrepreneurial Careers  ففـــي بدايـــة األمر، لم يحظ المســـار المهني لرائد األعمال باهتمـــام كبير من جانب الباحثين في مجال 

 
ً
ريـــادة األعمـــال،  إال أنـــه مـــع بداية عام 1985، تزايـــد االهتمام بالمســـتقبل المهني الريـــادي وبتعليم ريادة األعمـــال، وذلك ايمانا

 للـــدور الرئيـــس الـــذي تلعبـــه المشـــروعات الريادية فـــي اســـتحداث الوظائف وتقديـــم االبتـــكارات إضافة لزيـــادة االهتمام 
ً
وادراكا

 . )2004 ,Landström, Hans( اإلعالمـــي بـــرواد األعمـــال الذين أقاموا مشـــروعات رياديـــة ناجحـــة

وقـــد حظـــي تأثيـــر الموقـــف الوظيفي الحالي لألفـــراد بالمزيد من البحث والدراســـة واالهتمـــام فمن المعروف عـــن رواد األعمال 

، ووهـــم ذات نمـــط إداري يميل 
ً
تمتعهـــم بقيـــم وطموحـــات وظيفيـــة تميـــل الى تغييـــر الواقـــع والعمل لســـاعات طويلـــة يوميا

 من 
ً
للســـيطرة علـــى األحـــداث، كمـــا أن رواد األعمـــال لديهـــم ميـــل غامر لحـــب والـــوالء لمنظماتهـــم والتضحية بـــكل شـــيء تقريبا

أجـــل التأكـــد مـــن اســـتمرارية هـــذه المنظمـــات، وهذه الرغبة التي يتســـم بهـــا رائد األعمـــال تؤثر فـــي رؤية لمســـتقبله الوظيفي 

 الحترام 
ً
حيـــث نجـــده يميـــل عـــادة إلنشـــاء المشـــروع الجديـــد ويحتـــل األولوية األولـــى في تفكيـــره وفي حياتـــه كمـــا يعتبر مصـــدرا

رائـــد األعمـــال لذاتـــه، كمـــا أثبتت الدراســـات أن القليل من الطالب يرغبون ويســـتطيعون ممارســـة ريـــادة األعمـــال باعتبارها الهدف 

 أقل 
ً
الرئيســـي فـــي حياتهـــم، إال أن البعـــض من بين هؤالء ســـوف يقومـــون بإقامة مشـــروعاتهم بعد تخرجهم مباشـــرة، وعـــددا

مـــن هؤالء الطالب ســـوف يتأهب إلقامة مشـــروعات جديدة من خـــالل البحث عن العمل في مجال أو صناعـــة معينة، ويتطلب ذلك 

أن يســـتكمل رواد األعمـــال تعلمهـــم الريـــادي  ودراســـتهم على فترات ســـواء كان أثنـــاء الدراســـة أو بعد انهاء مراحـــل تعليمهم 

الجامعـــي مـــن خـــالل االســـتعانة بالكتـــب وحضـــور الـــدورات التدريبية والنـــدوات  أو تلقـــي محاضرات فـــي المجاالت التي يشـــعرون 

فيهـــا بالحاجـــة للمعلومـــات أو االســـتزادة من الخبرات، وبصفـــة عامة فإن رائد األعمال يحتاج اكتســـاب العديد مـــن المعارف وتعلم 

مـــا يلزمـــه من مهـــارات وتنميـــة قدراته ليتمكن مـــن تحقيق التميـــز اآلني والمســـتقبلي في إدارة وتشـــغيل مشـــروعه الريادي. 

ج - الخصائص الشخصية والسلوكية لرواد األعمال )سمات شخصية وسلوكية تميز رائد األعمال عن غيره (:

ليـــس كل مـــن نقابلهـــم رواد أعمـــال ... حتـــى إذا كنا نؤمن بأن رائد األعمال يمكـــن أن يتعلم كل ما يجعله مكتمـــل الجوانب ... إال أننا 

نؤمـــن بـــأن هنـــاك عدد من الخصائص الشـــخصية وأخري ســـلوكية مطلـــوب توفيرها وبأي مســـتوى كحد أدني... يلـــي ذلك تنمية 

كل خاصيـــة وتنميـــة الخصائـــص األخرى االزمـــة لبناء رائد األعمال المحترف.... بعـــد هذا التقديم يمكننا القول أن الســـن أو الجنس أو 

 لألعمال وكذلك 
ً
التعليم ال يميز رواد األعمال عن غيرهم، فقد أشـــارت الدراســـات أن ذوى الســـن الصغير يمكنهم أن يكونوا روادا

كبـــار الســـن، إال أن أكثـــر األعمار نجاحـــا كانت بين الثالثيـــن واألربعين، والجدول التالي )جـــدول رقم 1( تعبر عن نتائج إحدى الدراســـات 
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:)2002 , Cuff, Robert D(عن عالقة العمر ببداية انشـــاء المشـــروعات

)جدول رقم 1(

نسب رواد األعمال الناجحين وعالقتها بالسن

نسبة النجاح السن

               
ً
صفر %   تقريباأقل من 20 عاما
ً
25%      تقريبامن 20 – 29 عاما
ً
40%      تقريبامن 30 - 39 عاما

            
ً
25%     تقريبا من 40 - 49 عاما

 فأكثر                 
ً
10%     تقريبا50 عاما

 علـــى نوع مـــن الجنس البشـــري دون غيـــره، فهناك ســـيدات أعمال اســـتطعن 
ً
وبالمثـــل فقـــد تبيـــن أن ريـــادة األعمـــال ليســـت حكرا

انشـــاء مشـــروعات رياديـــة ناجحـــة ومتميزة، بل إن هناك ســـببا وجيها يجعـــل اإلناث يلجأن إلـــى ريادة األعمال، وهو شـــعورهن بأن 

 ضدهـــن فـــي العمل، علـــى األخص في الترقيـــة لمصاف المديـــرات، لذا قـــد يلجأن للعمـــل الحر حتى يشـــعرن بالذات، 
ً
هنـــاك تمييـــزا

إنهـــن وال شـــك قـــادرات علـــى اإلنجاز والتقـــدم والنمو، وقـــد يدعـــي البعـــض أن األدوار المتعددة الملقـــاة على عاتـــق المرأة قد 

تمنعهـــا مـــن القيـــام بأدوارهن كرائدات أعمال، ويشـــير الواقع بالنســـبة لتأثير التعليـــم على ريادة األعمال أنـــه يمكنك أن تجد أحد 

 لألعمال ذوى تعليم عـــال، إال أنه بزيادة مســـتويات 
ً
رواد األعمـــال يقـــرأ ويكتـــب بالـــكاد، أو أن تعليمهم بســـيط، كما قـــد تجـــد روادا

التعليـــم فـــي كل مجتمعـــات العالـــم، فقد ازدادت بالتبعية نســـب تعليم رواد األعمـــال ، فتجدهم أكثر تعليما وهـــم أصحاب درجات 

علميـــة كالثانوية العامة والدبلـــوم والجامعة .

وبالرغـــم مـــن عـــدم وجود ارتباط بيـــن كل من العمـــر والجنس والتعليم مـــن جانب، وريادة األعمـــال من جانب آخر، إال أن الدراســـات 

 Cassis,( أجمعـــت أن هنـــاك خصائص شـــخصية تميز رواد األعمال عـــن غيرهم، وفيما يلي أهم الخصائص الشـــخصية لـــرواد األعمال

: )2005 , Youssef

 وصـــف ديفـــد ماكليالنـــد رائـــد األعمـــال بأنـــه شـــخص تحركه الحاجـــة إلنجاز شـــيء ورغبة شـــديدة فـــي إضافة شـــيء للحيـــاة، وقد 

 ما 
ً
قـــام موروكولنـــز بدراســـة حوالـــي 150 رائد أعمـــال وخلص إلى أن أهم صفاتهم الشـــدة والصالبـــة ومراعاة مصالحهـــم، وغالبا
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 ما يســـعون للحصـــول على الســـلطة، بينما يرى بييـــرد أن رائد األعمال 
ً
يدفعهـــم احتياجهـــم إلـــى االســـتقاللية واإلنجاز وهم نادرا

يحـــب األفـــكار الجديـــدة، مخطـــط، يحســـن التصـــرف، قنـــاص للفـــرص، مبـــدع، ال يغلـــب عليـــه التفكيـــر العاطفـــي، ويؤكد كل مـــن كوبر 

ودنكبليـــرج أن رواد األعمـــال يتفاءلـــون فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار، ويوضح بارنـــي وبســـنتيز أن رواد األعمـــال يتميـــزون بالثقة في 

النفـــس وتعميمهـــم الزائـــد لألمـــور،  بينمـــا وجد كـــول أنه يوجـــد أربعة أنواع مـــن رواد األعمـــال وهم المبتكـــر، والمبتكـــر المجمع، 

والمـــروج شـــديد التفـــاؤل، ومؤسســـو المؤسســـات، وهذه األنـــواع ال عالقـــة لها بالشـــخصية ولكن لهـــا عالقة بنـــوع الفرصة التي 

األعمال.  رائـــد  يواجهها 

 ,2005 , Cassis, Youssef ,2000 ,Boton, B. and J. Thompson( وفـــي ضـــوء مـــا تقدم تتمثل أهم خصائص رواد األعمـــال فيما يلـــي

: )2002 ,Katz, J. A

   اإلرادة : رائـــد األعمـــال لديـــه ارادة قويـــة لتحقيـــق ما يصبو اليـــه واإلرادة هنا تعبر عن الرغبـــة الجامحة في النجاح 

فـــي ظل هـــدف يعبر عن أحالم وليـــس أوهام .

 على الشـــروع 
ً
  مبـــادر : يســـعى رائـــد األعمال للمبادرة  في عالم األعمـــال واقتناص الفرص، وينبغي أن يكون قادرا

في العمل واالســـتفادة من الفرص .

 
ً
  االســـتعداد لتحمـــل المخاطـــر : في أي عمل هنـــاك عنصر مخاطرة  وال توجد ضمانه تامة بـــأن العمل ناجح دوما

ولكن الخاطرة المحســـوبة تســـاعد على تحقيق النجاح .

   القـــدرة علـــى التعلـــم مـــن التجربة  : رائد األعمال يؤمـــن بأنه يمكن أن يرتكب األخطاء، ولكنـــه يؤمن بدرجة أكبر 

بضـــرورة اال تتكرر األخطـــاء وبالتالي  يجب امتالك القدرة علـــى التعلم من التجربة. 

   الدافـــع الذاتـــي المســـتمر :  الدافـــع الذاتـــي هـــو مفتـــاح النجـــاح،  وهذا أمـــر ضـــروري للنجاح فـــي كل مناحي 

الحيـــاة، ومجـــرد البـــدء يتوالـــد الدافع إلكمـــال العمل.  

   الثقـــة بالنفـــس :  الثقـــة الزمـــة لتحقيـــق النجـــاح في الحيـــاة ، وينبغي للمـــرء أن يمتلك الثقة فـــي النفس ألنها 

أســـاس دال على الشـــجاعة والحماس والقدرة علـــى القيادة. 

 
ً
  التوجـــه الجـــاد نحـــو العمـــل :  ليس هنـــاك بديل عن العمـــل الجاد في الحيـــاة، ألنك في  إدارتـــك ألعمالك  دوما

تواجه مشـــكالت متعددة تســـتوجب العمل الجـــاد والدائم .

   القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار :  تكـــون القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار المناســـب والجـــريء  فـــي الوقـــت المناســـب  

مطلـــب أســـاس  فـــي ظل بيئـــة معقدة متغيراتها كثيرة وتتحرك بســـرعة بالغة، كمـــا أن غياب القدرة علـــى اتخاذ القرار 

المناســـب فـــي الوقت المناســـب تهـــدر العديد من الفـــرص وتكبد الخســـائر.
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  الطمـــوح المســـتمر: الطموح الدائم والمســـتمر يمثل  هـــدف لدى رائد األعمال, والطموح يمثـــل القوة الدافعة 

لبناء ال مشـــروع الريادي. 

  الحداثـــة والجـــدة فـــي األفكار :عادة ما ينشـــغل رائـــد األعمال بفكرة مســـتحدثة وهي تمثل لـــه هدف  مدعوم 

بالعديـــد مـــن األفكار الجديـــدة والقوية والمحـــددة التي ليس لها مثيل في الســـوق. 

  اإلصـــرار والتصميـــم : يمتلـــك رائـــد األعمـــال اصـــرار ارادي علـــى تنفيـــذ مشـــروعه علـــى أرض الواقـــع )يضـــع الرائد 

اســـتراتيجيته لتحويـــل حلمـــه إلـــى واقـــع ملموس(. 

  التفكيـــر االيجابـــي : يتفـــاءل رائـــد األعمال بصـــورة دائمة فـــي جميع جوانب حياتـــه حتى إذا واجهتـــه عقبات يرى 

فيهـــا الجانـــي اإليجـــاب وال يغفله، حتـــى في اتخاذ القـــرارات يميل للبديـــل المتفائل .

  تحمـــل الغمـــوض : يتســـم رواد األعمال بالقدرة علي العيـــش في ظل معلومات قليلة عـــن حياتهم وعن جوانب 

أعمالهـــم، وربمـــا في ظل معلومات تتغير كل يوم بشـــكل يصعـــب التأكد منها .

  حـــب االســـتقالل فـــي العمل : يتســـم رواد األعمال بنزعتـــه إلى االســـتقالل والفردية في العمـــل، فهم يحبون 

أن يســـيطروا علـــى األمـــور ، وال يحبـــون ســـيطرة اآلخرين عليهـــم  حتى إذا عمـــل رواد األعمال في ظل شـــراكة االخرين 

 وللنجاح الفردي أو إلعالء اســـم عملهم وشـــركتهم .
ً
لهـــم ، فهـــم يعملون ألنفســـهم أساســـا

  قيادي لديه الرغبة في االنجاز : دافع االنجاز لديه قوي .

  االيمـــان بالقـــدرات الذاتيـــة يتســـم رواد األعمـــال بأنهـــم يؤمنـــون بقدراتهـــم الذاتيـــة، وهـــم واثقون من أنفســـهم 

وأن قدراتهـــم ومهاراتهـــم وشـــخصياتهم قادرة تماما على تحقيـــق أحالمهم وتحويلها إلى واقـــع عملي حقيقي،  

فهـــم ال يؤمنـــون بالحظ والتـــواكل وإنما يؤمنـــون بقدراتهم وعملهـــم وكفاءتهم.

  رواد األعمـــال مخططـــون : يميـــل رواد األعمال للتخطيط لـــكل جوانب حياتهم ولمراحـــل أعمالهم ويعرفون من 

. البداية منتهاهم 

 وفـــي هـــذا المقـــام اســـتوجب االشـــارة إلى أننا مـــن أجل بنـــاء وتنميـــة رواد أعمال متميـــزون بصـــورة واضحة يجب بنـــاء وتصميم 

مبادرات الكتشـــاف رواد األعمال ... ثم دراســـة حالتهم ومعرفة مســـتوى كل واحد منهم بالنسبة لخصائصه الشخصية والسلوكية  

ثـــم تصميـــم برامـــج رعايـــة وتنمية لكل منهم حســـب مســـتواه للحصول علـــى رواد أعمال احترافييـــن ... وهذا يؤكـــد على األهمية 

البالغـــة لبرامـــج التعليم الريادي .
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 : تعليم ريادة األعمال وترسيخ ثقافتها في بناء مجتمع المعرفة لمواجهة مشكلة البطالة:
ً
ثانيا

تؤكـــد الدراســـات علـــى أن تعليـــم ريـــادة األعمـــال والتوجـــه باالقتصـــاد المعرفـــي يمثل ركيـــزة أساســـية وذات أثر واضـــح في نجاح 

المشـــروعات الناشـــئة، وتظهـــر هـــذه الدراســـات أن 54% مـــن أصحاب المشـــاريع الناشـــئة ذات التوجـــه بالمعرفة مـــن خريجي ريادة 

األعمـــال كمـــا أن دخلهـــم يتزايـــد عـــن زمالئهـــم بمـــا يتـــراوح مـــن 27% - 62%، بمـــا يؤكـــد علـــى أن تعليـــم ريـــادة األعمـــال والتوجـــه 

نحـــو االقتصـــاد المعرفـــي لبنـــاء مجتمـــع المعرفـــة يمثل مســـاهمة في النمو مـــن خالل المشـــاريع الرياديـــة الناشـــئة ذات التوجه 

.)2002 , Kawabe, Nobuo ,2000 ,.Irwin, D( بالمعرفـــة فـــي إنتـــاج وتقديـــم منتجاتهـــا وخدماتـــه

كمـــا يجـــب االشـــارة إلـــى أن برامـــج تعليم ريـــادة األعمال التـــي تهتم بتنميـــة القدرة علـــى توفير وظيفـــة للذات وللغيـــر من خالل 

 ألن ريادة األعمال تســـعى لبناء 
ً
إقامـــة مشـــروعات رياديـــة جديدة تقوم بإنتاج ســـلع / خدمـــات جديدة، برامج نـــادرة ، لذلك، ونظـــرا

نظـــام اقتصـــادي يتســـم باإلبـــداع واالبتكار، فقـــد يكون من الهام للغايـــة أن يتم تفعيلهـــا تحت مظلة مؤسســـات التعليم العالي 

والمتوســـط  ليتمكنـــوا مـــن اســـتحداث األفـــكار الرياديـــة وتبنـــي هـــذه األفـــكار من خـــالل التعليـــم الريـــادي لتصبح مشـــاريع ريادية 

 .)2008 ,Steve Mariotti ,2007 ,Rieva  Lesonsky(منتجـــة

أهـداف التعليم والتدريب الريادي:

لعل ما تسعى معظم برامج التعليم اإلداري إلى تحقيقه يتمثل في :

  تحسين قدرة متلقي التعليم الريادي على تحقيق اإلنجازات الشخصية والمساهمة في تقدم مجتمعاتهم . 

  إعداد أفراد رياديين لتحقيق النجاح عبر مراحل مستقبلهم الوظيفي ورفع قدراتهم على التخطيط للمستقبل. 

 في كيفية إســـهامه في دعم طموحات الشـــباب الرياديين 
ً
ومـــن ثـــم يصبح المقيـــاس النهائي للتعليم والتدريب الريادي متمثال

والذيـــن يمكـــن تحويلهم لرياديين، وفي تســـهيل محاوالت إقامة المشـــروعات الرياديـــة وبالطبع كلما نبعت المشـــاريع من أفكار 

معرفيـــة تخـــدم االقتصاد المعرفي وتســـعى لبناء مجتمـــع المعرفة كلما كانت القيمـــة المضافة ذات قيمة. 

وفـــي ضـــوء مـــا تقدم يمكن عـــرض أهم األهداف التي تســـعى برامج التعليم والتدريـــب الريادي إلى تحقيقهـــا وذلك على النحو 

التالي :  

توفير المعارف المتعلقة بريادة األعمال .  .1  

بناء المهارات الالزمة إلدارة المشروعات الريادية ولصياغة وإعداد خطط األعمال.   .2  

تحديد الدوافع وإثارتها وتنمية المواهب  الريادية.   .3  

العمل على تغيير اتجاهات جميع فئات المجتمع وغرس ثقافة العمل الحر في مختلف مجاالته.   .4  
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وبذلـــك يمكننـــا االشـــارة إلـــى أهم النواتـــج التي تتحقق لـــرواد األعمال مـــن التعليـــم والتدريب الريـــادي  باعتبارها أغـــراض تتحقق 

لرائـــد األعمـــال من هـــذا النوع مـــن التعليـــم الريادي وهي كمـــا يلي :

ب – الغرض من تعلم ريادة األعمال :  

 Scarborough, N.M.(  من أحد األغراض التاليـــة 
ً
يمكـــن أن يحـــرص رائـــد األعمال على تعلم األصـــول المهنية لريادة األعمال انطالقـــا

:  )2004 ,Metcalfe, Stanley ,2003 ,and T.W. Zimmerer

  اكتشاف ذاته ليتعرف على مدى استعداده أن يكون رائد أعمال أم ال .

  التعـــرف علـــى مـــا يتوافـــر لديـــه من الخصائص الشـــخصية والســـلوكية التي يتســـم بها رائـــد األعمـــال والتعرف على 

نســـبة توافـــر كل خاصية .

  ادراك ما يلزمه ليكون رائد أعمال محترف .

  دراسة سبل التوصل لألفكار والتعرف على كيفية التفرقة بين الفكرة وبين الفكرة الريادية .

  تعلم كيفية تحويل الفكرة لمشروع ريادي ُمنتج .

  دراسة الكيفية التي يجب أن يدار بها المشروع الريادي .

  دراسة سبل التخطيط لنمو المشروع منذ البداية في مرحلة التنفيذ .

  دراســـة آليـــات تجنـــب األزمـــات قبـــل حدوثها وكيفيـــة االســـتعداد لمواجهتها حيـــن حدوثهـــا بالبدائل القابلـــة للتنفيذ 

وفـــق ســـيناريوهات متوقعة .

  كيفية تحويل فكرته لخدمة اقتصاد المعرفة بغرض بنا والتحول نحو مجتمع المعرفة .

  فهـــم طبيعـــة العمـــل المنظومـــي للمشـــارع الرياديـــة كـــي تندمـــج جميعهـــا فـــي منظومـــة االقتصـــاد المعرفـــي  

وتيســـير التحـــول لبنـــاء مجتمـــع المعرفة . 

ج- األدوار المتوقعة نتيجة تعليم ريادة األعمال :

 لبيـــان مـــدى مســـاهمة ترســـيخ ثقافـــة ريـــادة األعمـــال وتعليـــم أصولها فـــي العديـــد من جوانـــب الحيـــاة المهنيـــة والمجتمعية 

 Kuratko, D.F. and R.M.(والشـــخصية ، ومـــن أجـــل بنـــاء االقتصـــاد المعرفـــي ومواجهـــة مشـــكلة البطالـــة نشـــير إلـــى مـــا يلـــي

:  )2002  ,Ibrahim, A. B. and K., Soufani  ,2004  ,Landström, Hans  ,2004,Hodgetts

  تعلـــم ريـــادة األعمـــال خطوة أساســـية نحو غرس روح المبادرة وزيـــادة فرص نجاح األعمال وصناعة قادة المســـتقبل 
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لتحمـــل أعباء النمو االقتصـــادي القومي المتواكب مـــع التوجهات العالمية.

  تعلـــم ريـــادة األعمـــال يزيـــد مـــن القـــدرات المتميـــزة لخلـــق الثـــروة مـــن خـــالل االســـتقرار علـــى الفـــرص ذات العالقة 

بالتوجـــه بالمعرفـــة علـــى المســـتوى العالمـــي، بمـــا يحقـــق مســـاهمة هامـــة فـــي بنـــاء مجتمـــع المعرفة.

  تعلـــم ريـــادة األعمـــال ُينتـــج رواد فـــي اإلبـــداع واالبتكار بمـــا يمكن من التحـــول نحو إحـــداث طفرة في بنـــاء االقتصاد 

المعرفـــي من خـــالل األفكار المتجـــددة ذات العالقـــة بتنمية مجتمـــع المعرفة.

  تعلـــم ريـــادة األعمـــال ُيســـاهم فـــي زيادة األصـــول المعرفيـــة وتعظيم ثـــروة األفراد بما يزيـــد من الثـــروة والتراكم 

الرأســـمالي فـــي مجـــال المعرفـــة على مســـتوى الوطـــن، وبما لذلـــك من أثر فـــي بناء مجتمـــع المعرفة.

  تعليـــم ريـــادة األعمـــال ُيكســـب العامليـــن بالمؤسســـات القائمة مهارات نـــادرة ومبتكـــرة تمكنهم من زيـــادة معدل 

نمـــو المبيعات بنســـبة تفـــوق قرنائهم بنســـبة كبيرة.

  تعليم ريادة األعمال ُيزيد من احتمال تطوير منتجات جديدة ، نظرا ألن الرياديين يصبحون أكثر إبداعا.

  تعليـــم ريـــادة األعمال يؤدي إلـــى زيادة احتمال امتالك الخريجين ألفكار مشـــروعات أعمال تجاريـــة ذات التكنولوجيا 

العاليـــة والتـــي تخدم التوجه نحـــو بناء مجتمع المعرفة والمســـاهمة في التغلب على مشـــكلة البطالة.

  تعليـــم ريـــادة األعمـــال يؤدي إلى تغييـــر هيكل تركز الثـــروة في األمم، بما يحقق االســـتقرار االقتصـــادي والتحول 

مـــن ارتـــكاز االقتصـــاد على عـــدد محدود مـــن أصحـــاب رؤوس األموال نحو امتـــالك اكبر عدد مـــن أفراد المجتمـــع للثروة 

بمـــا يحقق االســـتقرار وتحقيـــق التنوع في مجـــاالت العمل.

  تعليـــم ريـــادة األعمـــال يســـاهم في تحويـــل األفكار إلى مشـــاريع بمعدالت أكثر مـــن غيرها بما يحقـــق قيمة وتميز 

علـــى المســـتوى القومي والعالمـــي ويدعم التوجه نحـــو مجتمع المعرفة.

  تعليـــم ريـــادة األعمـــال َيخلـــق المزيـــد من الفـــرص المرتبطة بإحداث تقـــدم تكنولوجي يســـتند إلى المعرفـــة، وتؤكد 

حالـــة جامعـــة واليـــة أريزونـــا علـــى أن تعليـــم ريـــادة األعمـــال بالجامعة قـــد زاد مـــن القيمـــة المضافة للمجتمـــع، حيث 

ارتفعـــت أعـــداد المشـــروعات الخاصـــة التـــي أقامها الطالب لخدمـــة مجتمعاتهم وســـاهمت في التغلب على مشـــكلة 

البطالـــة، وكان غالـــب هـــذه المشـــروعات ينـــدرج ضمـــن المشـــروعات المعرفية بما ســـاهم في بنـــاء وتنميـــة المجتمع 

المعرفي.

د – تعليم ريادة األعمال والحد من معدالت البطالة لدى الشباب  : 

نؤمـــن بـــأن البطالـــة التـــي يعاني منهـــا المجتمعات نتجت عن ســـوء اعداد العنصر البشـــري فـــي مراحل التعليـــم المختلفة بصورة 
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جعلـــت فائـــض فـــي تخصصـــات وعجـــز فـــي تخصصـــات، ونـــرى أن التعليـــم والتدريب الريـــادي هو وســـيلتنا فـــي التغلب علـــى كافة 

روافـــد البطالـــة فـــي المرحلة القادمـــة باعتبارها ُمغزي ورافد لتضخيم نســـب البطالة ، وفيما يلي نســـتعرض بعض العناصر وثيقة 

الصلـــة بهذا الموضـــوع وذلك على النحـــو التالي :

  حـــال البطالـــة فـــي الوطن العربي : تشـــير االحصاءات أن الـــدول العربية فيما يخص البطالة تنقســـم إلـــى ثالث فئات هي 

علـــى النحـــو التالي:) التقرير االقتصـــادي العربي الموحد، 2009/ صائب حســـن مهدي، 2010 ( 

-  مجموعـــة مـــن الـــدول العربيـــة يقـــل أعـــداد المتعطليـــن بهـــا عـــن 500000 متعطـــل وضمت معظـــم الـــدول العربية فـــي الجناح 

األســـيوي وهـــى بترتيـــب حجم المتعطلين بها تضم ســـوريا والســـعودية ولبنـــان وفلســـطين واألردن واإلمارات وعمـــان والكويت 

وقطـــر والبحريـــن ، ودول موريتانيـــا وليبيـــا وجيبوتي بالجناح اإلفريقي ، وعلـــى الرغم من أن هذه الفئة قد ضمـــت 13 دولة عربية 

إال أن حجـــم المتعطليـــن لـــم يتجـــاوز 2548949 متعطل بنســـبة 18.1% من حجـــم المتعطلين بالوطـــن العربي.

- عبـــرت الفئـــة الثانيـــة عـــن دول يتراوح أعـــداد المتعطلين بهـــا بيـــن 500000 متعطل واقل مـــن1000000 متعطل ، وشـــملت هذه 

الفئـــة دولتـــي اليمـــن وتونس بعـــدد 1363100 متعطل بنســـبة 9.7% مـــن جملة أعـــداد المتعطلين بالوطـــن العربي. 

- وظهـــرت الفئـــة الثالثـــة كأكبـــر فئـــة تضم أعـــداد للمتعطليـــن والتي ضمـــت ســـتة دول بهـــا 10073393 متعطل بنســـبة 72.2% من 

جملـــة أعـــداد المتعطليـــن بالوطـــن العربي عـــام 2008 ، وهـــى بترتيب الحجـــم دول مصر والســـودان والصومال والعـــراق والجزائر 

والمغرب. 

 ضم 
ً
وبذلـــك يتبيـــن أن مصـــر أعلى نســـبة في أعداد المتعطليـــن بالوطن العربـــي )15.7%( والبحرين صاحبة اقل نســـبة )0.1%( ، أيضا

الجنـــاح األفريقـــي مـــن الوطـــن العربـــي على نســـبة 70.5% مـــن جملة أعـــداد المتعطليـــن مقابـــل 29.5% بالجناح األســـيوي، وعلى 

 نســـبة 30.6% من جملة أعـــداد المتعطلين بالوطن العربي، 
ً
مســـتوى األقاليـــم بالوطن العربي نجد أن مصر والســـودان ضمتا معا

وضمـــت دول مجلـــس التعاون على نســـبة 4.8%، وإقليم شـــمال أفريقيا على نســـبة 26.3% ، من جملة أعـــداد المتعطلين بالوطن 

العربـــي، ويبين ذلك الشـــكل رقم )1( 
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معدالت البطالة وفق الجنس البشري)ذكر/ أنثى( في الوطن العربي :

تشـــير البيانـــات االحصائيـــة لالرتفـــاع الكبيـــر في معدالت بطالـــة اإلناث عنها فـــي الذكور وخاصة فـــي دولتي جيبوتـــي وموريتانيا ، 

والشـــكل رقـــم )2( يوضح ذلك )التقريـــر االقتصادي العربي الموحـــد، 2009 ( .

معدالت البطالة وفق مستوى التعليم للعاطلين في بعض الدول العربية:

إن التعليـــم يمكـــن أن ُيعـــول عليـــه لدعـــم مســـيرة التنميـــة والتوظيف األمثل للقـــدرات البشـــرية في أي مجتمـــع إذا ما   

أمكننـــا توجيهـــه وتخطيطـــه وهـــو مـــا لـــم يتوافر حتـــى اآلن فـــي العالـــم العربي ، وأصبـــح التعليـــم يفرز لنـــا خريجيـــن ليس لهم 

عالقـــة بســـوق العمـــل وبالتالـــي زيـــادة العرض عـــن الطلـــب، نتيجة عـــدم التوافق بين حالـــة وطبيعـــة التعليم للفرد مـــع متطلبات 

ســـوق العمـــل يحـــدث تراكـــم عـــددي للخريجين فـــي كل التخصصات التي ال يحتاجها ســـوق العمـــل أو التي حدث فيها تشـــبع وهو 

مـــا ُيوجـــد بطالة المتعلمين ، وبدراســـة الشـــكل رقـــم )3( يتضح اتجاه التركيـــب التعليمي للمتعطلين إلى أن تكـــون بطالة متعلمين 

فـــي المقـــام األول آخـــذة فـــي التزايـــد نتيجة اتســـاع الفجـــوة بين العـــرض والطلب علـــى العمالة المؤهلـــة ويرجع هـــذا االنخفاض 

 كانـــت طبيعة 
ً
فـــي نســـبة العاطليـــن األمييـــن فـــي الدول العربيـــة إلـــى أن األميين أكثـــر مرونة في قبـــول العمل بأجـــر متدني أيا

  )11.P.2001.Ibrahim,M,H  ).2009 ،هـــذا العمل)صائـــب حســـن مهـــدي، 2010 / منظمـــة العمـــل العربيـــة، بيـــروت

شكل رقم )3(

معدالت البطالة وفق مستوى التعليم للعاطلين في بعض الدول العربية
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ويشـــير الشـــكل رقـــم )3( إلـــى أن الفجوة بين مخرجـــات التعليم واحتياجات ســـوق العمل تمثل مشـــكلة عامة تتشـــارك فيها كافة 

 إلـــى ارتفـــاع معدل البطالة بيـــن خريجي التعليـــم الثانوي وما فوقـــه وانخفاضه فـــي معظم الدول 
ً
االقتصاديـــات العربيـــة ، أيضـــا

 مع مســـتوى التعليم ، ونتيجة لذلك ُيســـجل 
ً
 مباشـــرا

ً
بيـــن غيـــر المتعلميـــن، حتـــى أن نســـبة البطالة في بعض الـــدول ترتبط ارتباطا

فائـــض فـــي المعـــروض من المتعلمين الباحثيـــن عن عمل غير ذوي الخبـــرة، وفائض في الطلب على العمـــال ذوى الخبرة العالية 

 للحكومات والقطاع الخاص )األمـــم المتحدة ،2002( ، وهو ما يوضـــح حجم جمود نظام 
ً
 خطيـــرا

ً
 هيكليا

ً
، ويمثـــل هـــذا االتجـــاه تحديا

التعليـــم وعـــدم محاكاتـــه للمتغيـــرات التـــي طـــرأت على المجتمع وســـوق العمل بشـــكل خاص ، وتحولـــه إلى مخرجـــات كمية دون 

االهتمـــام بالنوعيـــة ، ممـــا أوجـــده في النهاية بطالة إجبارية للشـــباب من الجنســـين ال يجـــدون عدد من الوظائـــف تكفى عددهم 

 ليســـوا فـــي مســـتوى فـــرص العمل القليلـــة المتاحة، وهـــو ما يســـتوجب إعادة النظـــر في قضية 
ً
المتزايـــدة والمتراكمـــة، وأيضـــا

التعليـــم حتـــى تتحـــول مخرجاتـــه إلـــى إضافة إيجابية لســـوق العمـــل وليس مجرد رافـــد من روافـــد البطالة، وعبء علـــى المجتمع 

يضـــاف إلى مـــا يعانيه المجتمع مـــن أعباء.

معدالت البطالة حسب فئات السن في بعض الدول العربية:

يقـــع غيـــر العامليـــن  بشـــكل أساســـي بين الفئـــات العمرية الشـــابة )15-24(  وخاصـــة المتعلمة كما توضـــح بيانات الجـــدول رقم )2(، 

حيـــث يصـــل معـــدل البطالـــة إلى ضعفـــي المعدل القومـــي أو أكثر مـــن ضعفيه ، وما يلبـــث منحنـــى البطالة العمـــري أن يتناقص 

بشـــكل واضـــح مـــع التقـــدم في العمر ليصل إلى أقل مســـتوى لـــه في فئة العمـــر )40-59( أما بعد الســـتين فيصـــل المعدل إلى 

أدنـــى مســـتوياته، وهـــو ما يؤكـــد أن البطالة هي باألســـاس بطالـــة هيكلية لتركزها بشـــكل أساســـي بين خريجي مراحـــل التعليم 

فـــي ســـن )15-24(، وان ســـوق العمـــل أصبح غير قادر على اســـتيعاب بعض هذه المســـتويات التعليمية وخاصة المتوســـطة منها 



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 160

والجامعيـــة.) مكتـــب العمـــل الدولي، المنتدى العربـــي للتنمية والتشـــغيل، الدوحة، 2008(

جدول رقم )2(

معدالت البطالة حسب فئات السن في بعض الدول العربية المختارة عام 2008

الدولة

الفئة العمرية
السعودية %المغرب %العراق %األردن %

19 -1532.930.2817.247.7

24 – 2025.815.9614.430.7

39 – 2510.39.729.812

54 – 404.98.165.90.4

64 – 552.39.3320.1

65111.8820 فأكثر

  ويجـــب اإلشـــارة إلـــى أن معدل البطالة بين الشـــباب دون ســـن 25 هـــو نصف المعدل العـــام للبطالة وهذه النتيجة تجعل الشـــباب 

والبطالـــة صفتيـــن متالزمتيـــن لفئة من الســـكان ينظر إليها دائما على أنهم األمل والمســـتقبل وهو ما يهدد المســـتقبل العربي، 

باإلضافـــة إلـــى ذلك فان البطالة انتشـــرت بدرجـــات متزايدة بين خريجي التعليم العالي ويشـــير ذلك إلى عدم قدرة الســـوق على 

اســـتيعاب الداخليـــن الجـــدد الـــذي بلـــغ عددهم حوالـــي 47 مليـــون طالب عمل عـــام 2010، ويشـــير الجـــدول رقم)3( إلـــى معدالت 

البطالـــة لدى الشـــباب )15-24( ســـنة في الوطن العربي وذلك علـــى النحو التالي )جامعة الدول العربيـــة ،تقرير األهداف اإلنمائية 

لأللفيـــة فـــي المنطقة العربية، 2007 / صائب حســـن مهدي، 2010( :

جدول رقم )3(

معدالت البطالة لدى الشباب )15-24 ( سنة ألحدث سنة متاحة في البلدان العربية



Conference Proceeding    161كتاب أبحاث المؤتمر

معدل البطالةالدولةم
نسية بطالة الشباب إلى 

إجمالي البطالة %

88.4078.4المملكة العربية السعودية1

58.7066.01المملكة األردنية الهاشمية2

6.3047.00اإلمارات العربية المتحدة3

20.7054.00مملكة البحرين4

26.5065.21الجمهورية التونسية5

45.6070.10الجمهورية الجزائرية6

41.2559.35جمهورية السودان7

19.8957.19الجمهورية العربية السورية8

46.2462.35جمهورية العراق11

19.6561.50سلطنة عمان12

33.1035.00فلسطين13

17.0045.20قطر14

23.3246.32دولة الكويت15

27.3547.34الجمهورية العربية الليبية17

25.8060.40جمهورية مصر العربية18

31.6055.40المملكة المغربية19

18.7061.50الجمهورية اليمنية21

14,4047.44المتوسط العالمي

يتبيـــن مـــن الجـــدول رقم )3( أن معدل بطالة الشـــباب في الدول العربية مرتفعـــة إذا ما قورنت بمعدل بطالة الشـــباب في العالم 

والبالغـــة 14.40% عـــام 2010 وكذلـــك فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا البالغـــة 25.60% ومنطقة شـــبه الصحـــراء اإلفريقية 

البالغـــة 21.10 % ودول أمريـــكا الالتينيـــة والكاريبـــي البالغة 16.00 % وجنوب شـــرق آســـيا 16.40 % لنفس العام.
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    ويشـــير الجـــدول رقـــم)3( إلـــى نســـبة بطالـــة الشـــباب إلـــى إجمالـــي البطالة فـــي الوطن العربـــي ويتبيـــن أن نســـبة البطالة من 

الشـــباب فـــي العالـــم تبلغ 47.44 % من إجمالي البطالة في العالم, ولكن النســـبة األكبر في بطالة الشـــباب مـــن إجمالي البطالة 

تمثلـــت فـــي الوطن العربي والتي بلغت 51.62 % , حيث كانت أعلى نســـبة بطالة للشـــباب في الوطـــن العربي تمثلت في المملكة 

العربيـــة الســـعودية بنســـبة )78.4 %( يليهـــا الجزائـــر حيث بلغت ) 70.10 % ( وأدنى نســـبة كانت من نصيب فلســـطين 35.00 %. 

 

الدالالت الضمنية لحال البطالة في الوطن العربي : 
فـــي ضـــوء البيانـــات المشـــار اليها في الجـــداول أعاله يمكننا اســـتعراض بعض االســـتنتاجات التـــي تؤكد على خطـــورة البقاء على 

الوضـــع الحالـــي والخـــاص بالبطالـــة لدى شـــبابنا بالوطـــن العربي حيـــث أنهم عدة األوطـــان وركيزتهـــم لتحقيق المســـتقبل اآلمن 

والمســـتقر ... رغـــم أنهـــم الفئـــة التـــي تتعـــرض لكافة األخطـــار الناتجة عـــن البطالة، ومـــن أهم هذه الـــدالالت الضمنيـــة ما يلي :

  تنبـــع الخطـــورة المرتبطـــة بالبطالـــة في الوطن العربي من أن غالب المتعطلين من الشـــباب فـــي الفئة العمرية من 

15-24 عـــام ومـــا يزيد األمر خطورة أنهـــم من المتعلمين ذوي التعليم المتوســـط ومن الجامعيين .

  البطالـــة التـــي تعانـــي منهـــا جميع الدول العربية هـــي بطالة هيكلية ناتجـــة عن عدم توافق مواصفـــات الخريج مع 

متطلبات ســـوق العمل .

  ســـوق العمـــل يعانـــي مـــن فائـــض عـــض فـــي الخريجيـــن وفائض طلـــب في فـــرص العمـــل المتاحـــة ... ولكـــن ال يوجد 

توافـــق بيـــن طالبـــي الوظائـــف والوظائف الشـــاغرة .

  تهتم الدول العربية في جميع مراحل التعليم بالمخرجات الكمية دون النوعية .

  ضعـــف البرامـــج الموجهـــة لنشـــر ثقافة ريادة األعمـــال وتنمية المهـــارات التي تلزم النجاح في انشـــاء المشـــروعات 

الرياديـــة، ومـــا يؤكـــد على ذلـــك أن غالب غيـــر العاملين مـــن المتعلمين ذوي التعليم المتوســـط ومـــن الجامعيين .

خلف لنـــا انخفاض في 
ُ
  توجـــد عالقـــة تبادليـــة مزدوجـــة بيـــن كل مـــن نســـب البطالة ومتوســـط دخل الفـــرد _ البطالـــة ت

متوســـط دخـــل الفـــرد / والدول التي تتســـم بانخفاض متوســـط دخل الفرد ال تتمكن من اســـتحداث فـــرص عمل جديدة _  

بالنســـبة للـــدول وفـــي بعض الـــدول لفئة دون غيرهـــا من الفئـــات التي تعاني مـــن البطالة .

  االهتمـــام بتحقيـــق التوافـــق بيـــن مواصفـــات الخريـــج مـــن حيـــث المعارف والمهـــارات وبيـــن متطلبات ســـوق العمل 

حتـــي نتمكـــن مـــن تخفيض نســـب البطالـــة الهيكليـــة والخاصـــة بارتفاع نســـب البطالة لـــدي الشـــباب وبخاصـــة المتعلمين .

  االهتمـــام ببرامـــج تعليـــم ريادة األعمال فـــي مرحلتي التعليم المتوســـط والجامعي، وذلك من خـــالل اقرار مقررات 

وثيقـــة الصلة بنشـــر ثقافة ريـــادة األعال وبناء وتنميـــة المهارات والقدرات مـــن خالل مقررات دراســـية اختيارية وبرامج 
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 ،
ً
تدريبيـــة تحـــت المؤسســـات التعليميـــة على أن يتـــم التركيز علـــى نواتـــج البرامج ووفق مؤشـــرات أداء محددة ســـلفا

كمـــا يتوجـــب علـــى الدولة تحت مظلة جهة مســـتقلة مســـؤولة عن ريـــادة األعمال أن تنفـــذ عدد من البرامـــج التأهيلية 

للشـــباب الذيـــن أنهـــوا مرحلة التعليم المتوســـط ولمختلف الفئات من أبنـــاء الوطن دون التمييز بين الجنس البشـــري ) 

ذكـــور / إنـــاث ( ومرفـــق فـــي مالحق الورقة مقتـــرح لمقرر دراســـي يمكن تنفيذه فـــي مرحلة التعليـــم الجامعي  كما 

تـــم ارفـــاق برنامج تدريبـــي متكامل يمكن تنفيذه مع جميع فئـــات المواطنين – ملحق رقـــم )1( توصيف مقرر متخصص 

لريـــادة األعمـــال ، ملحق رقـــم )2( برنامج متخصص لريـــادة األعمال - .

 األسباب التي أدت إلى تزايد البطالة في الوطن العربي .
      تتمثـــل أهـــم  األســـباب التـــي أدت لتزايد نســـب البطالة في الوطن العربـــي فيما يلي ( مكتب العمل الدولـــي، المنتدى العربي 

:html.http://www.hrdiscussion.com/hr18783 .2009 ،للتنمية والتشـــغيل، الدوحة، 2008/ منظمة العمل العربية، بيروت

  ارتفاع معدالت النمو السكاني العربي.

  عـــدم التمكـــن مـــن خلـــق فـــرص عمل كافيـــة تتوافق مـــع األعـــداد المتزايدة مـــن الداخلين إلى ســـوق العمل بســـبب 

اإلنتـــاج وضعف االســـتثمارات.

  االتجاه نحو تقليص الوظائف الحكومية نتيجة تطبيق برامج الخصخصة واإلصالح االقتصادي.

  عدم موائمة مخرجات التعليم الحتياجات سوق العمل في الوطن العربي _ وهذا السبب يحتل أهمية بالغة _ .

  انفتاح سوق العمل أمام العمالة الوافدة من كل دول العالم ومن الدول اآلسيوية بصفة خاصة .

  تجميـــد رؤوس األمـــوال العربيـــة فـــي البنـــوك العالميـــة لـــدى الدول الغربيـــة والـــذي أدى إلى عدم إتاحـــة الفرصة 

لتشـــغيل العمالـــة الوطنيـــة فـــي مشـــاريع وطنية لتحقيـــق خطط التنميـــة داخل الوطـــن العربي.

  ســـيادة ثقافة ) العيب ( التي تعني عدم اســـتعداد الشـــباب لممارســـة العديد من األعمال المهنية والحرفية التي 

هـــي دون األعمال المكتبية واإلدارية فـــي الترتيب الوظيفي.

  الخالفـــات السياســـية بيـــن العديـــد مـــن أقطار الوطـــن العربي التـــي أضاعت فرص العمـــل للمواطن العربـــي لالنتقال 

بيـــن هذه الـــدول كبديل عـــن العمالة الوافـــدة األجنبية.

  سوء التخطيط القومي الذي يؤدي إلى عدم اختيار المجاالت المناسبة التي يوجه لها االستثمار القومي.

  انتشار األمية التعليمية والتكنولوجية. 

  تدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب.
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  فشل برامج التنمية في العناية بالجانب االجتماعي.

  أدت الظروف السياســـية القاســـية في بعض بلدان الوطن العربي إلى هروب وهجرة الشـــباب في مختلف األعمار, 

وكان نصيـــب القـــوى العاملـــة أكثـــر ممـــا أصـــاب الطبقـــات األخرى لســـعتها وكبـــر حجمها، ممـــا خلق اختالال في ســـوق 

العربي.  العمل 

  إغـــراق األســـواق فـــي البلـــدان العربية بمنتجات الـــدول الغربية ذات المميزات التنافســـية والتي بالضرورة ســـتقضي 

علـــى الصناعـــة المحليـــة وبالتالي تزيـــد أعداد المتعطليـــن وتزيد من تصاعـــد معدالت البطالة عمـــا هي عليه .

  انتشار ظاهرة الفساد اإلداري والواسطة والمحسوبية في تشغيل الباحثين عن العمل.

  تفاقـــم آثـــار الثـــورة العلميـــة التكنولوجيـــة علـــى العمالـــة حيـــث حلـــت الفنـــون اإلنتاجية المكثفـــة لراس المـــال محل 

العمـــل اإلنســـاني فـــي كثيـــر مـــن قطاعـــات االقتصـــاد القومي ومـــن ثـــم انخفاض الطلـــب على عنصـــر العمل البشـــري.

  االعتماد على االستيراد وعدم السعي إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

  ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي .

 اآلثار االجتماعية للبطالة :
 لألمـــن االجتماعـــي الناتـــج عن االســـتقرار االقتصادي اســـتوجب االشـــارة إلـــى أن للبطالة آثـــار عديدة تتـــرك بصماتها على 

ً
 تحقيقـــا

الشـــاب واألســـرة بشـــكل خاص وعلى المجتمع بشـــكل عام, فالعمل من األمور الضرورية واألساســـية لحياة البشـــر والســـتقرارهم, 

فالبطالـــة ال تؤثـــر علـــى اقتصـــاد البلـــد فقـــط بـــل تؤثر ســـلبيا على فئـــات المجتمـــع كافة ولعـــل فهم هـــذه الفكرة يقودنا لشـــحذ 

الهمـــم والجديـــة فـــي التعامـــل مـــع األثـــار االجتماعيـــة للبطالة، ومن هـــذه اآلثار مـــا يلـــي (التقرير االقتصـــادي العربـــي الموحد، 

 , Sharma, P. and J.J. Chrisman /2007 2009 / جامعـــة الـــدول العربيـــة ،تقرير األهـــداف اإلنمائية لأللفية فـــي المنطقـــة العربيـــة

: 2000 , Sexton, D.L. and H. Landström ,1999

  الجريمـــة واالنحـــراف ..إن عدم حصول الشـــاب على األجر المناســـب للمعيشـــة أو لتحقيق الذات يلجـــأ إلى االنحراف أو 

الســـرقة أو النصـــب واالحتيال لكي يســـتطيع أن يحقق ما يريده ســـواء المال أو ذاته.

  التطـــرف والعنـــف .. نجـــد أن البعـــض يلجأ إلـــى العنف والتطرف ألنـــه ال يجد لنفســـه هدفا محددا وأيضـــا كونه ضعيفا 

بالنســـبة لتلـــك الجماعـــات المتطرفة، فبالتالي تكـــون هذه الجماعـــات مصيدة لهؤالء.

  تعاطـــي المخـــدرات .. نجـــد أن هنـــاك مـــن يجـــد أن الحل فـــي تعاطي المخـــدرات للهروب مـــن الواقع المـــر الذي هو 

فيـــه ألنهـــا تبعـــده عـــن التفكير في مشـــكلة عدم وجود عمـــل، وبالتالـــي النتيجة اتجـــاه الفرد إلـــى الجريمـــة واالنحراف.
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  الشـــعور بعدم االنتماء .. هو شـــعور العاطل عن العمل بعدم االنتماء إلى البلد الذي يعيش فيه ألنه ال يســـتطيع 

أن يحقـــق لـــه أو يوفـــر له مصدرا للعمل وبالتالـــي ينتمي إلى أي بلد آخر يســـتطيع أن يوفر له فرصة عمل.

  الهجـــرة ..البعـــض مـــن الذيـــن يعانـــون مـــن البطالة يجـــد أن الهجرة إلـــى بالد أخرى هي حل لمشـــكلة عـــدم الحصول 

علـــى عمـــل وأن العمـــل في بلد آخـــر هو الحـــل األمثل له.

  التفـــكك األســـري .. لعـــل الســـبب الرئيس لهذا التفـــكك هو عدم الحصول علـــى فرصة عمل وبالتالـــي تحدث كل هذه 

اآلثار الســـابقة والتي تزيد من المشـــكالت األســـرية, وكلها ناتجة عن المشـــكلة الرئيســـية وهي البطالة.

 : الـــدور المتوقـــع لـــرواد األعمـــال : يســـعى رواد األعمـــال طواعيـــة وبدافع ذاتـــي للقيام بـــاألدوار التالية 
ً
ثالثـــا

 Foreman Peck,  ,2006  ,Godley, Andrew  ,2005  ,Ioannides, Stavros And Pepelasis Minolglou, Ioanna(

:  )2005 ,James

  إنشـــاء أســـواق جديـــدة : وذلك وفقا للمفهوم الحديث للتســـويق, الســـوق هو مجموعة من األفـــراد الذين لديهم 

الرغبـــة والقـــدرة إلشـــباع احتياجاتهـــم. وهذا ما يســـمى اقتصاديـــا بالطلب الفعال، فـــرواد األعمال هم أنـــاس مبدعون 

ومنشـــئون للمـــوارد والفـــرص فهم يخلقـــون عمالء وبائعيـــن وهذا ما يجعلهـــم مختلفي عن رجال األعمـــال التقليدين 

الذيـــن )أي رجـــال األعمـــال( يؤدون الوظائـــف اإلدارية التقليدية مثـــل التخطيط والتنظيم وتحديـــد المهام وفقط . 

  اكتشـــاف مصـــادر جديـــدة للمـــوارد : فـــرواد األعمـــال ال يرضـــون أبـــدا بالمصـــادر التقليديـــة أو المتاحة للمـــوارد. لذلك 

ولطبيعتهـــم االبتكاريـــة, فإنهـــم يعملون على اكتشـــاف مصادر جديدة للموارد لتحســـين أداء شـــركاتهم، وفي مجال 

األعمـــال فهـــم يســـتطيعون تطوير مصـــادر جديـــدة للموارد تتســـم بميزة تنافســـية من حيث النقـــل والتكلفـــة والجودة. 

  يحركـــون المـــوارد الرأســـمالية: فـــرواد األعمـــال هـــم المنظمـــون والمحـــددون لمعظـــم عناصـــر اإلنتـــاج، مثـــل األرض 

والعمـــال ورأس المـــال، فهـــم يمزجـــون عناصـــر اإلنتـــاج هذه لخلـــق بضائع وخدمـــات جديـــدة دون وجود عاطـــل أو راكد. 

فـــرواد األعمـــال لديهم االبتـــكار والثقة في النفـــس التي تمكنهم من تجميـــع وتحريك رؤوس األموال إلنشـــاء أعمال 

جديدة أو توســـيع أعمـــال قائمة. 

  تقديـــم تكنولوجيـــا جديـــدة:  يهتمـــون ببنـــاء صناعـــات جديـــدة ومنتجـــات جديدة, فـــرواد األعمال يحســـنون اســـتغالل 

الفـــرص إلنشـــاء أعمـــال جديـــدة وتحويلها إلى مكاســـب. لذلك فهم يقدمون أشـــاء جديـــدة ومختلفة بعض الشـــيء... 

مثـــل هـــذه الـــروح الرياديـــة تســـاهم بقـــوة في تحديـــث اقتصاديـــات الـــدول. وفي كل عـــام نـــرى منتجـــات وتكنولوجيا 

جديـــدة، كل هـــذه المنتجـــات والتكنولوجيـــا تهـــدف إلشـــباع االحتياجـــات البشـــرية بطريقة مناســـبة هي مـــن نواتج رواد 
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 . األعمال 

  خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة: حيـــث أن أكبـــر موفـــر لفـــرص العمـــل هـــو القطـــاع الخـــاص مـــن خـــالل فـــرص العمـــل التي 

يقدمهـــا أصحـــاب المشـــروعات الرياديـــة  فـــي المصانع وقطاع الخدمـــات والشـــركات الزراعية وبعض األعمـــال الصغيرة 

والمتوســـطة، بما يســـاهم في اإلســـراع من معدالت نمو االقتصـــاد ككل. فمزيد من الوظائف يعنـــي المزيد من الدخل 

وهـــذا يزيـــد الطلـــب علـــى البضائع والخدمـــات وبالتالـــي يزيد اإلنتـــاج، وبالتالـــي يزيد الطلب علـــى الوظائف مـــرة أخرى 

وهكذا. 

 : النتائج اإليجابية التي تتحقق عن تطبيق فكر ونشر ثقافة ريادة األعمال :
ً
رابعا

كل رائـــد أعمـــال ناجح يضيف بعض المميزات ليس فقط لنفســـه  ولكن للحي الذي يســـكن فيه ولمنطقتـــه ولبلده ككل، فالمميزات 

الناتجـــة عن نشـــاطات رواد األعمال نذكر منها ما يلي )التقريـــر االقتصادي العربي الموحد، 2009 / اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

 ,Steve Mariotti ,2007 ,Rieva  Lesonsky( )2009 ، لغربـــي آســـيا، االســـكوا ،تقريـــر الســـكان والتنميـــة، األمـــم المتحـــدة، نيويـــورك

: )2008

  يحسن وضعه المالي الحالي .

  التوظيـــف الذاتـــي،  التحـــول مـــن طلـــب الوظائـــف نحـــو عـــرض الوظائف )يوفـــر المزيد من فـــرص العمـــل التي ترضي 

وتناســـب القـــوى العاملـــة لتوظيـــف اآلخريـــن فـــي وظائف غالبا مـــا تكون أفضـــل لهم. 

  . تطوير المزيد من الصناعات، خاصة في المناطق الريفية والمناطق التي لم تستفد بالتطورات االقتصادية. 

  التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء الستهالك المحلي أو للتصدير. 

  زيادة الدخل وزيادة النمو االقتصادي. 

  المنافسة الشريفة تشجع على خلق منتجات بجودة أعلى. 

  المزيد من الخدمات والمنتجات. 

  خلق أسواق جديدة. 

  التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجية. 

  التشجيع على المزيد من األبحاث والدراسات وتطوير الماكينات والمعدات الحديثة للسوق المحلي. 

  تطويـــر مفاهيـــم  و تعزيـــز مواقف لريادي األعمال بين رواد األعمال الجدد لتحقيـــق المزيد من التغيرات الملحوظة 

في تطوير المناطق. 
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  التحرر واالستقالل من االعتماد على وظائف اآلخرين. 

  القدرة على تحقيق إنجازات عظيمة. 

  تقليل هجرة المواهب بتوفير مناخ محلي جاذب لرواد األعمال.

قائمة المراجع
المراجع العربية :

التقرير االقتصادي العربي الموحد، 2009  .1

اللجنـــة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســـيا )االســـكوا( ،تقرير الســـكان والتنميـــة، العدد الثاني،)النافـــذة الديموغرافية   .2

فرصـــة للتنميـــة فـــي البلـــدان العربيـــة(، ، األمـــم المتحـــدة، نيويـــورك.2008،

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســـيا )االســـكوا( ،تقرير الســـكان والتنمية، )الشـــباب في منطقة االسكوا:دراســـة   .3

للواقـــع واآلثـــار المترتبـــة علـــى سياســـات التنمية(،العـــدد الرابـــع، األمـــم، . المتحـــدة، نيويـــورك ، 2009

جامعة الدول العربية ،تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 2007 ، منظور شبابي  .4

صائـــب حســـن مهـــدي، البطالـــة في الـــدول العربيـــة الواقع واألســـباب في ظل عالـــم متغير، مجلـــة القادســـیة للعلوم   .5

. لســـنة 2010   3 العـــدد   12 المجلـــد  اإلداریـــة واالقتصادیـــة، 

مكتـــب العمـــل الدولـــي، تعزيـــز فرص اســـتخدام الشـــباب والشـــابات في المنطقـــة العربيـــة(، المنتـــدى العربـــي للتنمية   .6

.  2008 الدوحـــة،  والتشـــغيل، 

منظمـــة العمـــل العربيـــة، ورقـــة عمل حـــول دور المنشـــات الصغيرة والمتوســـطة فـــي تخفيف أزمـــة البطالـــة، المنتدى   .7

.2009 بيـــروت،  للتشـــغيل،  العربـــي 
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11. Garavan, T. N. and B. O’Cinneide ,Entrepreneurship Education and Training Programs: A Review and Evaluation 

– Part 1, Journal of European Industrial Training, Vol. 18 , No. 8 , )1994(.

12. Godley, Andrew,The Emergence Of Ethnic Entrepreneurship, Princeton )NJ(: Princeton University Press , )2006(.

 13. Hisrich, R.D., M.P.Peters, and D.A. Shepherd , Entrepreneurship, N.Y.: McGraw- Hill/ Irwin, 6 the Ed, 

)2005(.

14. Hodgetts, R. M. and D.F. Kuratko, Effective Small Business Management , U.S.A.: Harcourt, Inc., 7th Ed, )2001(.  

15. Hornsby, J.S., D.F. Kuratko, and S.A Zahra ,Middle Manager’s Perception of the Internal Environment For Corpo-

rate Entrepreneurship, Assessing a Measurement Scale, Journal of Business Venturing, Vol. 17, )2002(.

16. Ibrahim, A. B. and K., Soufani Entrepreneurship Education and Training in Canada: A Critical Assessment, Jour-
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In Youssef Cassis And Ioanna Pepelasis Minolglou )Eds.( Entrepreneurship In Theory And History, New York: Palgrave, 

2005. 

18. Irwin, D., Seven Ages of Entrepreneurship, Journal of Small business and Enterprise Development, Vol. 7, No. 3, 

)2000(.  

19. Katz, J. A. ,The Institution And Infrastructure of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 

Spring, )1991(.

20. Katz, J. A., The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education, Journal of 

Business Venturing, )2002(. 

21. Kawabe, Nobuo ,“Japanese Entrepreneurs In An Historical Perspective”, Paper Presented At The Delphi Confer-

ence On Entrepreneurship In Theory And History , )2002(.

22. Kets de Vries, M.F.R,The Dark Side of Entrepreneurship, Harvard Business Review, No. 6 )November/Decem-

ber(, .)1985(.

23. Kuratko, D.F. and R.M. Hodgetts ,Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, Ohio: South- Western, 6 the 

Ed, )2004(.  

24. Landström, Hans ,“Pioneers In Entrepreneurial Research”, In Guido Corbetta, Morten Huse And Davide Ravasi 

)Eds.(, Crossroads Of Entrepreneurship, Boston/New York/Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, )2004( . 

25. Longenecker, J.G, C.W.Moore, and J.W. Petty ,Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis, 

U.S.A: South- Western College Publishing, 11 th Ed, )2000(.  

26. Lynskey, Michael J., “Introduction” In Michael J. Lynskey And Seiichiro Yonekura )Eds.(, Entrepreneurship And 

Organization, Oxford: Oxford University Press, )2000(.

27. Martinelli, Alberto,“Entrepreneurship And Management” In Neil J. Smelser And Richard Swedberg )Eds.(, The 

Handbook Of Economic Sociology, Princeton )NJ(: Princeton University Press , )1994( .

28. Metcalfe, Stanley, “The Entrepreneur And The Style Of Modern Economics” In Guido Corbetta, Morten Huse 
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29. Payne, Peter L. ,“Entrepreneurship And The British Economic Decline” In Collins, Bruce And Robbins, Keith 

)Eds.(, British Culture And Economic Decline, London: Weidenfeld And Nicolson, )1990(.

30. Plaschka, G. R., and H. P. ,Welsch Emerging Structures In Entrepreneurship Education: Circular Designs and 

Strategies, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, )1990(. 

31. Rieva  Lesonsky, Start Your Own Business, Entrepreneur Press,)2007(.

32. Robinson, P., and M. Haynes ,Entrepreneurship Education In America‹s Major Universities, Entrepreneurship 

Theory and Practice, Spring, )1991(.

33. Scarborough, N.M. and T.W. Zimmerer ,Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach, 

N.J.: Person Education, 6 the Ed, )2003(.  

34. Sexton, D.L. and H. Landström , The Blackwell Handbook of Entrepreneurship, Oxford: Blackwell Publishers, 

)2000(.

35. Sharma, P. and J.J. Chrisman ,Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entre-

preneurship, Entrepreneurship Theory & Practice, Vol. 23, )1999(. 

36. Shaver, K. G. et al. ,Attributions About Entrepreneurship: A Framework and Process for Analyzing for Starting 

a Business, Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, )2001(.

37. Steve Mariotti, Entrepreneurshi, Prentice Hall, )2008(.

38. Stevenson, H.H. and D. E. Gumpert, The Heart of Entrepreneurship, Harvard Business Review, Vol. 63, No. 2, 

)1985(.

39. Stokes, D. ,Small Business Management , London: Continuum, )2002(.

40. Swedberg, Richard, “Introduction”, In Idem )Ed.(, Entrepreneurship: The Social Science View, Oxford, Oxford 

University Press, )2000(

41. Thompson, J. L. ,The World of The Entrepreneur-A new Perspective, Journal of Entrepreneurship Behaviour and 

Research Vol. 5, N. 6, )1999(.
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43. Yui, Tsunehiko,“Entrepreneurs And Managers In The Development Of Japanese Business”, Paper Presented At 

The International Colloquium In Business History, Milan )Oct. 2002( 

44. Zeitlin, Jonathan ,“Productive Alternatives: Flexibility, Governance And Strategic Choice In Industrial History” 

In Franco Amatori And Geoffrey Jones )Eds.(, Business History Around The World, Business History Around The World, 
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 ملحق رقم )1(
 توصيف مقرر متخصص لريادة األعمال

وصف مقترح لمقرر  ريادة األعمال

ريادة األعمالاسم المقرر الدراسي   رمز المقر

الساعات 

المعتمدة
يصلح لجميع المستويات المتطلب السابق للمادة  3

الوصف المختصر

ريـــادة األعمـــال مقـــرر حر يســـتطيع الطالب الذي ينتســـب لكلية/ معهد .... أن يلتحـــق به  ليتمكن من التعرف على ســـماته الريادية 

ويتمكـــن مـــن اكتشـــاف ذاتـــه بمـــا يمكنه مـــن بناء وتنميـــة المعرفـــة والمهـــارات الالزمة لتحويـــل األفـــكار والمبتكـــرات الجريئة ذات 

المخاطـــرة المحســـوبة إلـــى مشـــاريع تنفيذيـــة منتجة يتحول بعدهـــا الطالب لموفـــر وظائف وليـــس باحث عن وظيفـــة. كما ُيمكن 

 بكيفية التخطيـــط والتنظيم 
ً
الطالـــب مـــن تعلم أساســـيات إنشـــاء المشـــروع ابتداًء مـــن المتطلبات الرئيســـة لرائد األعمـــال ومـــرورا

إلنشـــاء المشـــروعات واعـــداد الطالـــب بصورة تجعل مصـــادر التمويل تبحـــث عنه بدال من أن يبحـــث رائد األعمال عن مصـــدر للتمويل، 

 الخطـــوات العمليـــة إلدارة المشـــروع. ويتميز المقرر بتنمية مهـــارات الطالب في مجال تقديم خطة عمل تطبيقية إلنشـــاء 
ً
وأخيـــرا

مشـــروع تجاري مستقل.

أهداف المقرر :

  تنمية قدرة الطالب على اكتشاف ذاته .

  بناء وتنمية جيل من رواد األعمال .

  تعريف الطالب بمبادئ وأسس ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية  والمهنية.

  تأهيل الطالب لمعرفة كيفية إنشاء مشروع ريادي منتج .
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  تنمية قدرات الطالب في مجال بناء وتنفيذ خطة العمل للمشروع الريادي

  تعليم الطالب كيفية تحويل األفكار إلى مشاريع اقتصادية .

  إكساب الطالب مهارات التخطيط والتنظيم إلنشاء المشروعات الريادية. 

  إكساب الطالب مهارات إدارة فريق العمل.

  بناء وتنمية الحس المجتمعي لدي رائد األعمال ليتمكن من أداء مهام نوعية لخدمة المجتمع .

  اطالع الطالب على مستجدات التحول نحو االقتصاد المعرفي ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة .

)Course Topics( :موضوعات المقرر

اكتشف ذاتك .

  السمات الريادية وقيم رائد األعمال .

  تقييم ذاتي للمهارات والقدرات .

  رسم خطة لبناء وتنمية الذات .

أساسيات ومبادئ ريادة األعمال .

  تعريف ريادة األعمال .

  مزايا وفوائد ريادة األعمال .

  المخاطر والتحديات التي يمكن  أن يواجهها رائد األعمال .

  ريادة األعمال كمسؤولية اجتماعية .

اإلبداع وتحويل األفكار إلى مشاريع منتجة .

  سمات المبدع .

  األفكار اإلبداعية .

  التحديات التي تواجه رواد األعمال المبدعين .

  مصادر األفكار اإلبداعية .

  تحويل األفكار لمنتجات .   

 التخطيط إلنشاء المشروع الريادي .

  تقييم ودراسة جدوى الفكرة .

  دراسة السوق وتحديد جدوى المشروع .

  استراتيجيات الدخول الى األسواق .

  مصادر التمويل .

  الخطة التسويقية .

  بناء فريق العمل .

إعداد خطة العمل .

  التعريف بخطة العمل .

  متطلبات وضع خطة العمل .

  كتابة خطة العمل .

  عناصر خطة العمل .

  معايير خطة العمل الجيدة .
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تمويل المشروع الريادي .

  تقييم الوضع المالي لرائد األعمال .

  المفاضلة بين التمويل بالملكية والتمويل بالقروض .

  مصادر تمويل المشروعات الريادية

  عوامل اختيار مصدر التمويل المناسب 

  متطلبات جهات التمويل لدعم المشروع الريادي .

  التحـــول مـــن طلـــب التمويـــل لبنـــاء متطلبـــات الجهـــات 

المانحـــة 

 إدارة المشروع الريادي .

  تكوين فريق العمل .

  تخطيط الموارد البشرية ·.

  كيف تدير وتستثمر الموارد البشرية في المشروع .

 البقاء والنمو للمشروع الريادي  )سوق مشروعك( 

  ما هو التسويق ·

  المزيج التسويقي ·

  التعريف بالسوق ·

  سلوك المستهلك ·

  البداية التسويقية

  العمليات المالية في المشروع الريادي ·

  الجزء الثاني: الحسابات في المشروع ·

  الجزء الثالث: المحاسبة في المشروعات الريادية . ·

  الجزء الرابع: التخطيط والرقابة باستخدام البيانات

   المحاسبية للمشروع الريادي .

البدء في تنفيذ المشروع الريادي . 

  خطوات وضع األهداف التشغيلية للمشروع ·

  الجزء الثاني: بدء تنفيذ المشروع ·

إدارة  فـــي  أساســـية  يوميـــة  مهـــام  الثالـــث:  الجـــزء    

· المشـــروع 

  الجزء الرابع: مراقبة الخطة

الجهات الداعمة لريادة األعمال .

 لرواد األعمال 
ً
  الجهات  الداعمة فنيا

 لرواد األعمال .
ً
   الجهات  الداعمة ماليا

ريـــادة األعمال خطـــوة نحو بنـــاء وتنمية المســـؤولية 

. االجتماعية 

ريـــادة األعمال مدخل للتحـــول نحو االقتصاد المعرفي 

وتوفيرمتطلبـــات بناء مجتمع المعرفة .

طرق التدريس

يتـــم االعتماد على ثالث أدوات مســـتحدثة لتدريس مقرر ريادة 

األعمال هما علـــى النحو التالي :

  الحاالت الدراسية .

  التدريس القصصي .

  منهج حليف في نقل خبرات رواد األعمال .
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الكتاب المعتمد:
مـــن المفضـــل أن ال يتـــم اقرار كتـــاب ويتم التدريس من خالل مناقشـــة موضوعـــات .... على أن يبني الطالب وعضـــو هيئة التدريس 

والحليـــف الخارجي المقرر الذي ســـيتم اختبـــار الطالب فيه .

المراجع العلمية:
Steve Mariotti, Entrepreneurshi, Prentice Hall, 2008.

Rieva  Lesonsky, Start Your Own Business, Entrepreneur Press,2007

أهداف المقررات
االسبوع

مجاالت التقييم

10987654321

االختيار النهائي

المجموع
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التوزيع الزمني

مالحظات الموضوعات التاريخ االسبوع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

تاريخ اإلعتماد اعتماد رئيس القسم
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Extra Information: )Updated every semester and filled by course instructor(

أستاذ المقرر

Course Instructor 

رقم المكتب

Office No. 

الهاتف الداخلي

Extension 

البريد االلكتروني

 Email

الساعات المكتبية
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البرنامج التدريبي المتكامل رائد األعمال المتميز

التعريف بالبرنامج 

برنامـــج ريـــادة األعمـــال يســـاهم في تمكين الفرد من التعرف على ســـماته الريادية ويتمكن من اكتشـــاف ذاته بمـــا يمكنه من بناء 

وتنميـــة المعرفـــة والمهارات الالزمـــة لتحويل األفكار والمبتكرات الجريئة ذات المخاطرة المحســـوبة إلى مشـــاريع تنفيذية منتجة 

يتحـــول بعدهـــا منســـوبي البرنامـــج لموفـــر وظائـــف وليـــس باحـــث عن وظيفـــة. كما يمكـــن من تعلم أساســـيات إنشـــاء المشـــروع 

 بكيفية التخطيط والتنظيم إلنشـــاء المشـــروعات واعداد من ينتســـب للبرنامج  
ً
ابتـــداًء مـــن المتطلبات الرئيســـة لرائد األعمال ومرورا

 الخطوات العمليـــة إلدارة 
ً
بصـــورة تجعـــل مصـــادر التمويـــل تبحـــث عنه بـــدال مـــن أن يبحث رائـــد األعمال عن مصـــدر للتمويـــل، وأخيـــرا

المشـــروع. ويتميـــز البرنامـــج بقدرتـــه على تنمية المهارات في مجال تقديم خطة عمل تطبيقية إلنشـــاء مشـــروع تجاري مســـتقل.

  أهداف البرنامج .

  تنمية قدرة منسوبي البرنامج على اكتشاف ذاته .

  بناء وتنمية جيل من رواد األعمال .

  تعريف منسوبي البرنامج بمبادئ وأسس ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية  والمهنية.

  تأهيل منسوبي البرنامج لمعرفة كيفية إنشاء مشروع ريادي منتج .

  تنمية قدرات منسوبي البرنامج في مجال بناء وتنفيذ خطة العمل للمشروع الريادي

 تعليم منسوبي البرنامج كيفية تحويل األفكار إلى مشاريع اقتصادية .

  إكساب مهارات التخطيط والتنظيم إلنشاء المشروعات الريادية. 

  إكساب مهارات إدارة فريق العمل.

  بناء وتنمية الحس المجتمعي لدي رائد األعمال ليتمكن من أداء مهام نوعية لخدمة المجتمع .

  اطالع منسوبي البرنامج على مستجدات التحول نحو االقتصاد المعرفي ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة .

الشريحة المستهدفة .

جميع الشباب بالجامعات والخريجين ومنسوبي المؤسسات الحكومية والمواطنين  دون سن محدد .
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محاور البرنامج .

اكتشف ذاتك .

السمات الريادية وقيم رائد األعمال .   

تقييم ذاتي للمهارات والقدرات .   

رسم خطة لبناء وتنمية الذات .   

أساسيات ومبادئ ريادة األعمال .

تعريف ريادة األعمال .   

مزايا وفوائد ريادة األعمال .   

المخاطر والتحديات التي يمكن  أن يواجهها رائد األعمال .   

ريادة األعمال كمسؤولية اجتماعية .   

اإلبداع وتحويل األفكار إلى مشاريع منتجة .

سمات المبدع .   

األفكار اإلبداعية .   

التحديات التي تواجه رواد األعمال المبدعين .   

مصادر األفكار اإلبداعية .   

تحويل األفكار لمنتجات .      

 التخطيط إلنشاء المشروع الريادي .

تقييم ودراسة جدوى الفكرة .   

دراسة السوق وتحديد جدوى المشروع .   

استراتيجيات الدخول الى األسواق .   

مصادر التمويل .   
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الخطة التسويقية .   

بناء فريق العمل .   

إعداد خطة العمل .

التعريف بخطة العمل .   

متطلبات وضع خطة العمل .   

كتابة خطة العمل .   

عناصر خطة العمل .   

معايير خطة العمل الجيدة .   

تمويل المشروع الريادي .

تقييم الوضع المالي لرائد األعمال .   

المفاضلة بين التمويل بالملكية والتمويل بالقروض .   

مصادر تمويل المشروعات الريادية   

عوامل اختيار مصدر التمويل المناسب    

متطلبات جهات التمويل لدعم المشروع الريادي .   

التحول من طلب التمويل لبناء متطلبات الجهات المانحة    

 إدارة المشروع الريادي .

تكوين فريق العمل .   

تخطيط الموارد البشرية ·.   

كيف تدير وتستثمر الموارد البشرية في المشروع .   

 البقاء والنمو للمشروع الريادي  )سوق مشروعك( .

ما هو التسويق ·   
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المزيج التسويقي ·   

التعريف بالسوق ·   

سلوك المستهلك ·   

البداية التسويقية   

العمليات المالية في المشروع الريادي ·   

الحسابات في المشروع ·   

المحاسبة في المشروعات الريادية . ·   

التخطيط والرقابة باستخدام البيانات المحاسبية للمشروع الريادي .   

البدء في تنفيذ المشروع الريادي . 

خطوات وضع األهداف التشغيلية للمشروع ·   

   بدء تنفيذ المشروع ·

   مهام يومية أساسية في إدارة المشروع ·

   مراقبة الخطة

 الجهات الداعمة لريادة األعمال .

 لرواد األعمال 
ً
الجهات  الداعمة فنيا   

 لرواد األعمال .
ً
   الجهات  الداعمة ماليا

 ريادة األعمال خطوة نحو بناء وتنمية المسؤولية االجتماعية .

 ريادة األعمال مدخل للتحول نحو االقتصاد المعرفي وتوفير متطلبات بناء مجتمع المعرفة .

 المدة الزمنية للبرنامج

ثالث أسابيع خمسة أيام / لكل أسبوع ستة ساعات تدريبية بيانها كالتالي ) تدريب 4 ساعات / ورشة عمل تطبيقية ساعتان (
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المعارف التي يحصل عليها المتدرب

التعرف على مفهوم ريادة األعمال .   

مزايا وفوائد ريادة األعمال .   

المخاطر والتحديات التي يمكن  أن يواجهها رائد األعمال .   

ريادة األعمال وعالقتها بخدمة المجتمع .   

سمات المبدع .   

األفكار اإلبداعية وعالقتها باألفكار الريادية .   

التحديات التي تواجه رواد األعمال المبدعين .   

مصادر األفكار اإلبداعية والريادية .   

تحويل األفكار لمنتجات .     

التعريف بخطة العمل ومتطلبات وضعها.   

كتابة خطة العمل وما هي أعم عناصرها .   

معايير خطة العمل الجيدة .   

 لرواد األعمال .
ً
الجهات  الداعمة فنيا   

 لرواد األعمال .
ً
الجهات  الداعمة ماليا   

المفاضلة بين التمويل بالملكية والتمويل بالقروض .   

مصادر تمويل المشروعات الريادية .   

عوامل اختيار مصدر التمويل المناسب    

متطلبات جهات التمويل لدعم المشروع الريادي .   

التحول من طلب التمويل لبناء متطلبات الجهات المانحة    

  المهارات التي سيتم تنميتها لدى المتدرب

تقييم الذات من منظور ريادي .   
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بناء خطة عمل للمشروع الريادي .   

الحصول على األفكار الريادية .   

تقييم ودراسة جدوى الفكرة .   

دراسة السوق وتحديد جدوى المشروع .   

استراتيجيات الدخول الى األسواق .   

رسم خطة لبناء وتنمية الذات .   

تقييم الوضع المالي لرائد األعمال .   

وضع األهداف التشغيلية للمشروع .   

ادارة المشروع الريادي .   

طرق التدريب  

يتم االعتماد على ثالث أدوات مستحدثة تتوافق مع طبيعة ريادة األعمال هي على النحو التالي :

الحاالت التطبيقية .   

التدريب القصصي .   

منهج حليف في نقل خبرات رواد األعمال .   

مهام يتم تنفيذها قبل البدء في تنفيذ البرنامج .

   السمات الريادية وقيم رائد األعمال .

   تقييم ذاتي للمهارات والقدرات .

   رسم خطة لبناء وتنمية الذات .



اشكالية حاضنات األعمال

بين التطوير والتفعيل: رؤية مستقبلية.

حالة حاضنات االعمال في االقتصاد الجزائري.

الدكتور فوزي عبد الرزاق
استاذ محاضر- التخصص التحليل االقتصادي والمالي.

كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير

جامعة سطيف -1- الجزائر  المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014
نحـــو بيـــئة داعـــمـــة لـــريـــادة األعـــمـــال فـــي الـشـــرق األوســـــط

  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
الرياض – المملكة العربية السعودية

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال



اشكالية حاضنات األعمال

بين التطوير والتفعيل: رؤية مستقبلية.

حالة حاضنات االعمال في االقتصاد الجزائري.

الدكتور فوزي عبد الرزاق
استاذ محاضر- التخصص التحليل االقتصادي والمالي.

كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير

جامعة سطيف -1- الجزائر

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
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االطار العام للدراسة :
تعتبـــر المؤسســـات المتوســـطة و الصغيـــرة احـــد المحركات الرئيســـية الرائـــدة في التنميـــة وتمثل االتجاهـــات الحديثـــة التي برزت 

كبديـــل اســـتراتيجي بالنســـبة  لالقتصـــاد المعاصـــر، كمـــا تعتبـــر هـــذه المؤسســـات النـــواة االساســـية لبنـــاء  اقتصاد يمتـــص البطالة 

ويســـرع من وتيـــرة النمـــو االقتصـــادي، والمحافظة علـــى التوازنـــات االقتصاديـــة الكلية.

ان اهميـــة المؤسســـات الصغيـــرة و المتوســـطة تنبـــع مـــن قدرتهـــا علـــى تحقيق العديد مـــن االهـــداف ذات الطابـــع االقتصادي و 

االجتماعـــي، كخلـــق فرص عمـــل اكثر اســـتمرارية ، وتنمية المواهب واالبتـــكارات ، وترقيـــة روح المبادرة الفرديـــة ، وتحقيق التنمية 

المتوازنـــة جغرافيـــا بيـــن مختلف المناطق. ونظرا للبيئة التنافســـية الحادة التي تنشـــط فيها هذه المؤسســـات ، وحتى يمكن من 

ضمـــان اســـتمرارها وتطورهـــا لمواجهـــة المنافســـة ، برزت مؤخرا اهميـــة منظومات العمل المســـتحدثة التي تهـــدف الى  تحديث 

مفهـــوم دعـــم المؤسســـات المتوســـطة و الصغيـــرة علـــى غرار تفعيـــل حاضنات االعمـــال والتي لهـــا دور كبير فـــي مرافقة هذه 

المؤسســـات  مـــن خـــالل تطويـــر وتصميـــم و تســـويق المبـــادرات االبداعية فـــي كل القطاعات التي تدعـــم تطور مشـــاريع االعمال 

الرياديـــة ذات االمكانـــات التوســـعية العاليـــة ودعم امكانية التســـويق التجـــاري لألفكار وتحســـين وتطوير نمو المشـــاريع الفعالة 

وصوال الى االســـتدامة.

هـــذا مـــا جعـــل حاضنـــة االعمـــال ينظـــر لهـــا علـــى اســـاس انهـــا مشـــروع تنمـــوي متكامـــل للتأهيـــل وتبنـــي  مرافقة المؤسســـات 

المتوســـطة و الصغيـــرة ، وتاميـــن حظـــوظ نجاحهـــا واســـتمرارها ،اال انهـــا تواجههـــا الكثيـــر مـــن الصعوبـــات في كثير مـــن الدول و 

بالخصـــوص الناميـــة منهـــا ، كمـــا هـــو الحال فـــي الجزائر التي يعـــرف نموا هـــذه الحاضنـــات تذبذب وصعوبـــات لمرافقـــة الكثير من 

المؤسسات.

ولـــم يعـــد االهتمام بموضوع حاضنـــات العمال ومدى مرافقتها المؤسســـات أمرا يقتصر على األكاديمييـــن وذوي االختصاص، بل 

تعـــدى ذلـــك ليصبح موضوع اهتمـــام صانعي القرارات والسياســـات العالمية بغـــض النظر عن مواقعهم الوظيفيـــة واالجتماعية 

والدوليـــة، وانعقـــدت مـــن أجلهـــا العديـــد من المؤتمـــرات والملتقيـــات والمحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، وهو ما جعلنا نســـاهم 

بهـــذه الورقـــة العلمية من خـــالل بناء االشـــكالية التالية :

  

مشكلة الدراسة :
إن دراستنا هذه تستند إلى سؤال جوهري يكمن فيما يلي:

ماهـــو االطـــار الفكـــري لحاضنـــات االعمـــال ؟ وكيـــف ينظـــر لهـــا فـــي ظل البحـــث عن تحقيـــق النمـــو المســـتدام من طـــرف الهيئات 

الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة، وماهـــوا مســـتقبلها  فـــي المفهـــوم التنمـــوي الجديد ؟
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من خالل التساؤل الرئيسي السابق الذكر تم وضع فروض الدراسة وفق العناصر التالية:

فرضيات الدراسة:
  ان مفهـــوم حاضنـــات االعمال ومتحمله من وظيفة وركائز تعتبر خيارا اســـتراتيجيا لدعم المؤسســـات المتوســـطة و 

الصغيرة  وفلســـفة لإلبداع وتنشـــيط المبادرات الفكرية  و الريادية.

  يمكـــن اعتبـــار حاضنـــات االعمـــال احـــد النمـــاذج الناجحـــة لدعـــم المؤسســـات المتوســـطة و الصغيـــرة لتحقيـــق النمـــو 

المســـتدام فـــي ظـــل االقتصـــاد المعاصر. 

  لـــم تحـــض حاضنـــات االعمـــال فـــي االقتصـــاد الجزائـــري باالهتمـــام البالـــغ كما حظيـــت به المؤسســـات المتوســـطة و 

ســـابقا.    الصغيرة 

اهمية الدراسة: 
ان المكانة التي يحظى بها قطاع المؤسســـات المتوســـطة و الصغيرة له ابعاد اقتصادية و اجتماعية جعلت الدراســـات و األبحاث 

تهتم بهذه لمؤسسات. 

  و لعـــل مفهـــوم حاضنـــات األعمـــال التـــي طرحـــت كبديـــل ونمـــوذج لدعـــم المؤسســـات المتوســـطة و الصغيـــرة لخيـــر دليـــل على 

مرافقتهـــا  مـــن كل النواحـــي االقتصاديـــة و االجتماعيـــة و االداريـــة و المالية...الـــخ . كمـــا يســـتمد الموضوع أهميته مـــن ا لعالقة 

التشـــابكية بيـــن المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة و حاضنـــات األعمـــال و اشـــكالية تحقيـــق التنمية المســـتدامة.

الهدف من الدراسة :
ان الهـــدف الرئيســـي لهـــذه الدراســـة هـــو البحث في مضمـــون تفعيـــل دور واليات حاضنـــات األعمال لتنشـــيط قطاع المؤسســـات 

المتوســـطة و الصغيـــرة، واألثـــر الـــذي يمكن ان تحدثه فـــي تحقيق  التنميـــة المســـتدامة، ومحاولة الوقوف علـــى واقع حاضنات 

االعمـــال في االقتصـــاد الجزائري.

وعلى غرار االشكالية السابقة الذكر تم تقسيم البحث الى المحاور التالية :  

المحور األول: حاضنات األعمال وآلية عملها بين التمكين والتفعيل

  ســـوف نحـــاول مـــن خـــالل هـــذا المحـــور إعطـــاء مفهـــوم محـــدد لحاضنـــات األعمـــال وإبـــراز مكانة هـــذه الحاضنـــات فـــي االقتصاد 
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القومـــي واستشـــراف المحـــددات التـــي تمكنهـــا مـــن االســـتمرارية وإمكانيـــة تفعيلهـــا مـــن الناحيـــة النظرية.

الطرح الفكري لماهية حاضنات األعمال:
مفهوم حاضنات األعمال وآليات عملها:

مفهوم حاضنات األعمال:

   مهمـــا اختلـــف الباحثـــون حول تحديد اإلطـــار المفاهيمي الخاص بمفهـــوم حاضنات األعمال، إال أنه هناك شـــبه إجماع في تحديد 

مفهومهـــا، حيـــث هنـــاك تأكيـــد على أنها البيئـــة المتكاملة من التســـهيالت واآلليـــات المدعمة لـــرواد األعمال فـــي إدارة وتنمية 

 أكبر للنجاح، حتى تتمكـــن من البقاء و 
ً
وتطويـــر المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، ورعايتها لمدة محـــدودة بما يكفل لها فرصـــا

االســـتمرارية و النمـــو، و يقلـــل مـــن حجم المخاطر واحتماالت الفشـــل التي تصادفها، من خالل تهيئة كيـــان قانوني وفني ومالي  

يحتـــوي علـــى تســـهيالت مســـاعدة والزمة ويتمتـــع باإلمكانيات و المعلومـــات والعالقات التشـــابكية التي تســـاير متطلبات مرحلة 

التأســـيس أو اإلنشـــاء وبداية النشـــاط، حتى تتمكن من البقاء والنمو.

  كمـــا يمكـــن تعريـــف حاضنـــة األعمـــال بأنهـــا عمليـــة وســـيطة بيـــن مرحلـــة بـــدء النشـــاط ومرحلة النمـــو لمنشـــآت األعمـــال، وهذه 

العمليـــة تحتـــوي علـــى تقديـــم وتزويـــد المبادريـــن بالخبـــراء والمعلومـــات واألدوات الالزمـــة لنجـــاح المشـــروع.

   ومنـــه يمكـــن القـــول أن حاضنـــة األعمـــال بأنها عملية وســـيطة بين مرحلة بدء النشـــاط ومرحلـــة النمو لمنشـــآت األعمال من اجل 

تحويـــل المشـــروع إلـــى خطـــة عمل، والفكـــرة إلى منتـــج للتســـويق أي تحويل فكرة إلـــى هدف ليعود علـــى المجتمـــع بالكثير من 

الفوائـــد، وهـــذه العملية أو الفكـــرة البد أن تحتوي على تقديم أو تزويـــد المبادرين باألدوات الالزمة لنجاح المشـــروع مما يجعلها 

: على  تساعد 

  تنويع النشاط االقتصادي

  تكوين الثروة

  نشر التكنولوجيا، أي جعل حاضنات األعمال مبتكرة للتكنولوجيا

  خلق فرص العمل

  تخفيـــض وتذليـــل أخطـــار االســـتثمار لمنشـــآت األعمـــال الصغيـــرة والمتوســـطة مما يســـهل عليها النشـــاط في بيئة 

تنافســـية متميـــزة و التـــي يعرفهـــا االقتصـــاد العالمي فـــي هذا القـــرن الواحد و العشـــرين.

   إذ كان هـــذا هـــو المفهـــوم الذي قلنا شـــبه متفق عليه من طـــرف  الكثير من الباحثين والمفكرين، فماهـــي آليات عمل حاضنات 
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األعمـــال مـــن الناحيـــة النظرية والتي ســـتكون نموذج مـــن أجل لعـــب دور المرافق الحقيقي للمؤسســـات المتوســـطة والصغيرة، 

وهـــو ما ســـنتطرق له في العنصـــر التالي.

آليات عمل حاضنات األعمال:
إن الهدف األساســـي لحاضنات األعمال هو الترويج لريادة ومســـاندة المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة على مواجهات صعوبات 

مرحلة االنطالق، ويمكن ألي رجل أعمال أو أي جامعة أو شـــركة قائمة أو مركز بحوث إنشـــاء حاضنة أعمال كمشـــروع اســـتثماري 

يقدم الخدمات والمســـاعدات المشار إليها.

كمـــا أن الحكومـــات تســـتطيع أيضـــا إنشـــاء حاضنـــات أعمـــال لدعـــم منشـــآت بعـــض األعمـــال و بالخصـــوص المؤسســـات الصغيـــرة 

والمتوســـطة، لكـــن اليـــات عمـــل الحاضنـــات واشـــكليه تفعيلهـــا يختلف بمســـتويات من دولـــة الى اخرى حســـب الظـــروف المهيئة  

ويمكـــن عـــرض اليـــة عمـــل الحاضنـــات الناجحـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة  فإيميلي:

تعمل حاضنات األعمال على تقديم حزمة من الخدمات للمشـــاريع خاصة الصغيرة، وهذه الخدمات ال تقدم إال لألعضاء المنتســـبين 

للحاضنة )يختلف األمر حســـب النظام الداخلي للحاضنة(، و قاموا بتقديم طلبات من أجل المســـاعدة لهذه المؤسســـات.

 بعد تأســـيس الحاضنة وتوفير المكان المناســـب فإن طلبات االنتســـاب من قبل أصحاب المبادرات من الشـــباب الذين يحملون أفكار 

جديـــدة لتنفيذهـــا تبـــدأ بالتوافـــد علـــى الحاضنة، وتقـــوم لجنة متخصصة بدراســـة جميـــع الطلبات المقدمـــة إليها ومـــن ثم إصدار 

قرارهـــا بشـــأن قبـــول أي نـــوع منها، ومن ثـــم تعمل على تقديـــم حزمة مـــن الخدمات والتســـهيالت: من مكان عمل المؤسســـات، 

خدمـــات إداريـــة استشـــارية مالية وقانونيـــة، وغيرها من الخدمـــات، والتي تقدم مقابل إيجار أو رســـم احتضـــان، ويتم توقيع عقد 

بيـــن المؤسســـات والحاضنة يتضمن تعهد من المؤسســـات بدفع رســـوم االحتضـــان وإخالء الحاضنة بعد فتـــرة زمنية محددة، وهذا 

لكـــي يتاح للحاضنة اســـتيعاب مؤسســـات أخرى، بحيـــث تتعهد الحاضنة بتقديم كافة الوســـائل الالزمة لدعم المؤسســـات الصغيرة 

وهـــو اجـــراء معمول به فـــي كثير من الـــدول التي طورت مجـــال الحاضنات.

  وفيمـــا يخـــص معاييـــر التحاق المشـــروعات بالحاضنات، يمكـــن القول بأن أهم شـــروط االلتحاق هو مدى احتياج المشـــروع للدعم 

مـــن الحاضنـــة، ويجـــب أن تكـــون تلك المؤسســـات مبنية على األشـــخاص المؤهليـــن أصحاب األفـــكار الجديدة  والتي تســـاعده على 

النمـــو الســـريع و التخرج بأســـرع وقـــت ممكن، وفيما يلي إجمال الشـــروط الواجـــب توافرها في هذه المؤسســـات :

  أن يكون لدى الريادي فكرة عمل واضحة أو مشروع واضح 

  أن يخدم المشروع المجتمع الذي يتم إنشاؤه فيه ويوفر فرص العمل لإلفراد

  تشـــترط بعـــض الحاضنـــات في المتقدم أن يتوافر لديـــه التمويل الالزم أو أن يكون لديه القـــدرة على توفير التمويل 
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المطلوب  ..

  أن يكون لدى المشروع قابلية للتوسع والنمو.

  أن يكـــون المشـــروع المتقـــدم لالحتضـــان يتمتـــع بمعدل نمو ســـريع بحيث يســـمح لـــه بالتخرج بحـــدود الفتـــرة الزمنية 

المحـــددة لـــه. وتجـــدر اإلشـــارة أن حكومـــات الدول األمريكية واألســـيوية تقـــوم بدعم كبيـــر لحاضنات األعمـــال بمختلف 

األســـاليب والطـــرق، وهـــذا إيمانـــا بأهميـــة دورهـــا فـــي االقتصـــاد القومـــي، حيـــث بـــدأت فكـــرة الحاضنات فـــي أمريكا 

فـــي بدايـــة الثمانينـــات من القرن العشـــرين، وأخذت بهـــا فيما بعـــد دوال أخرى في أوروبا كفرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا 

وغيرهـــا، وكذلـــك فـــي دول شـــرق آســـيا، كاليابـــان وكوريا الجنوبيـــة، وانتقلت هـــذه الفكرة إلـــى العديد مـــن الدول.

ونظـــرا لمـــا عرفـــه العالـــم خـــالل بداية القـــرن الواحد والعشـــرين مـــن ثـــورة تكنولوجيـــة ومعلوماتية، وما أســـهمت به مـــن تغيير 

فـــي القواعد األساســـية الســـائدة في األســـواق وفـــي صناعة الحاضنـــات، والمتمثل بســـرعة الوصـــول إلى الســـوق والبقاء فيه 

وهـــو  العامـــل الرئيســـي لنجاح الحاضنـــات في عصر االنترنيت، فنشـــأت المؤسســـات المشـــتركة، وتزايدت جاهزيـــة رأس المال كثيرا 

واســـتدعت الحاجـــة إلـــى اإلدارة أكثر مـــن الحاجة إلـــى الجانب الفنـــي والخبرة.

كمـــا تســـاهم حاضنـــات األعمـــال في دعـــم التنميـــة الصناعيـــة والتكنولوجية من خـــالل رعايـــة وتنمية األفـــكار اإلبداعيـــة واألبحاث 

التطبيقيـــة، و العمـــل علـــى تحويـــل البحـــث العلمي إلـــى مرحلة التنفيـــذ من خالل إقامـــة المشـــاريع الصغيرة وتعظيـــم بذلك دور 

المشـــاريع الصغيـــرة التكنولوجيـــة كأحـــد أهم آليات التطـــور التكنولوجي، كمـــا تعمل حاضنـــات األعمال على توجيه االســـتثمار نحو 

القطاعـــات ذات اإلنتاجيـــة العاليـــة لالســـتفادة مـــن عملية التطـــور التكنولوجي، ونقـــل اليد العاملة إلـــى القطاعات األكثـــر إنتاجية 

مـــن  أجل تحســـين ظروف المعيشـــة لـــذوي الدخـــول المحدودة. 

كمـــا تؤثـــر الحاضنـــات فـــي االســـتثمار بحل المشـــاكل التـــي تواجه المســـتثمرين في الصناعـــات الصغيـــرة، حيث يصطدم المســـتثمر 

بمشـــاكل عديـــدة  تحـــد مـــن االســـتثمار فضـــال عـــن الجهـــات العديدة التـــي يتعامل معهـــا المســـتثمر و التـــي تؤثر في االســـتثمار، 

وبذلـــك فـــإن إنجـــاز االســـتثمارات مـــن خـــالل الحاضنات ســـيختزل هذه المشـــاكل إلى أدنى حـــد، فضال عن كونه يوســـع االســـتثمارات 

ويعظـــم أثارهـــا فـــي النمو االقتصادي، وبذلـــك فإن أهمية الحاضنات هي تعزيز النمو واالســـتقرار االقتصـــادي، وهذا يؤدي إلى 

حفـــز االســـتثمار وبالتالـــي نـــرى أنه يجـــب تفعيل دورها في هـــذا االتجاه، مع رفـــع عدد من القيود والمشـــكالت التي قـــد تؤثر إما 

علـــى التفعيـــل أو فعاليتهـــا فـــي وقت واحـــد، وهذا من خالل مشـــكلتين رئيســـيتين هما:

المشـــكلة األولـــى: تتمثـــل فـــي مســـتوى التوقعـــات  التـــي لهـــا عالقـــة بالمنافع التـــي تحصـــل عليها المنشـــآت المحتضنـــة خاصة 

فـــي مراحـــل نشـــأتها األولـــى، فقد يرتفع مســـتوى الطموح فـــي الوقت الذي تقـــل فيه قـــدرات الحاضنة المالية والبشـــرية التي 
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تمكنهـــا مـــن تلبية  هذا المســـتوى خاصـــة إذا كان مســـتوى الطموح مغـــاال فيه.

أما المشـــكلة الثانية: فهي ترتبط بمدى جودة ونوعية االتصاالت وردود فعل الجهات التي ســـوف تســـتهدفها الحاضنة لتســـهيل 

عمـــل المنشـــآت المحتضنـــة، ويعتبـــر التباين في المنشـــأة المحتضنة والمنشـــأة الحاضنة من المشـــكالت المتوقعـــة األخرى، خاصة 

أن األخيـــرة ســـوف تواجـــه درجة معينـــة من الخطر في حالة قيامها بمنح مســـاعدات مليـــة لألولى، أو ضمانها أمام المؤسســـات 

الماليـــة المانحـــة للقـــروض مثال، وقد يخشـــى البعض ظهور مشـــكلة من نوع أخر وهي مشـــكلة االعتمادية، أي اعتماد المنشـــأة 

المحتضنـــة علـــى المنشـــأة الحاضنـــة في مجالت عديدة ،  مما يجبـــر الباحثين و اصحاب القرار للبحث عن تذليـــل هذه العقبات ودعم 

العوامـــل والمحـــددات التـــي من شـــئنها ان تفعل من عمل الحاضنـــات في ظل البيئة التنافســـية التي يعرفهـــا االقتصاد العالمي 

وهـــو يمكن توضيحه فـــي العنصر الموالي.

2-العوامل التي تساعد على نمو حاضنات األعمال وتفعيلها:

إن العنصـــر الســـابق تطرقنـــا فيـــه إلى أهميـــة حاضنات األعمال فـــي ظل بيئة متكاملـــة من التســـهيالت، واآلليـــات المدعمة لرواد 

األعمـــال مـــن أجـــل مرافقـــة المنشـــآت مرافقة إيجابيـــة، وإن الهدف مـــن الحاضنة هـــو الوصول إلى مرحلـــة النضج التـــام في بيئة 

العمـــل، بحيـــث تســـتطيع االعتمـــاد على نفســـها في الحصـــول على التمويـــل وتقديم خدمـــات متكاملة ســـواء كانت ماليـــة ،فنية 

إداريـــة، قانونيـــة بشـــكل دائـــم، بحيـــث يمكـــن قيـــاس تأثيرها علـــى االقتصـــاد وتقديم شـــركات واعدة تســـاعد على تطويـــر وتنمية 

االقتصـــاد القومـــي، وحتـــى يتـــم تحقيق ذلك فـــإن أي حاضنة تعتبر كأي مشـــروع يتم التفكير فيه ســـواء من ناحيـــة توليد الفكرة 

مرورا بدراســـة الجدوى االقتصادية وانتهاء بتســـجيل المشـــروع، وبشـــكل عام أي حاضنة أعمال على مســـتوى العالم تمر بثالثة 

مراحل أساســـية:

  مرحلة تطور الحاضنة 

  مرحلة التأسيس والبناء

  مرحلة التطوير

  مرحلة الحاضنة الناضجة.

ومـــن خـــالل هـــذه المراحل يجب أن يتـــم األخذ بعين االعتبـــار مجموعة من العوامل مـــن أجل ضمان نجاحها وتســـاعد على تفعيلها 

وتنشـــيطها كمـــا تعتبـــر كذلـــك محددات رئيســـية ومهمة فـــي حياة الحاضنـــة ، ويمكن ذكـــر مجموعة منهـــا على ســـبيل المثال ال 

الحصـــر فيما يلي:

  توفيـــر بيئـــة عمـــل مناســـبة تســـاعد المؤسســـات الصغيـــرة علـــى التطور والنمـــو الســـيما ان  هذه االخيرة  ســـتبقى 

لفتـــرة طويلـــة فـــي الحاضنـــة  ، وســـوف تكتســـب من خاللهـــا الخبـــرات والمعلومـــات التي تؤهلهـــا للخروج إلى الســـوق.
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  تحديـــد الهـــدف الرئيســـي الـــذي تســـعى الحاضنـــات إلـــى تحقيقه ســـواء كان الهدف من التأســـيس تحقيـــق الربح أو 

الهـــدف خدمـــة المجتمـــع، مـــن حيـــث تقديم المســـاعدة علـــى تطوير وتنمية مشـــاريع جديـــدة بهدف للمســـاعدة في 

توفيـــر فرص عمـــل للعاطلين والمســـاهمة فـــي تقليل نســـبة البطالة.

  العمـــل علـــى تحديـــد الشـــروط الواجـــب توافرها في المشـــروعات التي تعمـــل الحاضنـــات على اســـتضافتها وتحديد 

نوعيتهـــا، وهـــذا سيســـاعدها علـــى توفيـــر الخدمات المناســـبة لها مما يســـاهم فـــي تحقيق أهـــداف الحاضنة.

  تحديد نوعية الخدمات التي ستعمل الحاضنة على توفيرها للشركات سواء كانت فنية، إدارية ومالية.

  التركيـــز علـــى تقديـــم التمويل الالزم للرياديين، حيث تشـــكل عقبـــة التمويل الحاجز الكبير أمـــام تحويل أفكارهم إلى 

التنفيذ. قيد  مشاريع 

  كذلـــك المبـــادرات العديـــدة التـــي يقدمهـــا رجـــال األعمـــال والمســـتثمرين والمبـــادرون لنقـــل خبراتهم فـــي مجاالت 

االســـتثمار واألعمـــال المختلفـــة للشـــركات الجديـــدة او الناشـــئة ، في بيئـــة تتصف باالبتـــكار والتنوع فيها فـــرص التجارة 

وغيرها.

  كمـــا ال يمكـــن تجاهـــل دور الحكومـــات في هذا الســـياق ، وكذلك الهيئات والمؤسســـات المحلية التي تســـاهم في 

إنشـــاء حاضنات األعمال التي تســـعى لتحقيق أرباح والتي تقدم الخدمات والمســـاعدات الســـابق اإلشـــارة إليها.   

3-عوامل نجاح حاضنات األعمال ومعوقات استدامتها:

3-1- شروط نجاح حاضنات األعمال:

إن حاضنـــات األعمـــال كأي كيـــان إداري يتطلـــب نجاحه توفر حزمة من الشـــروط كما قـــد يتعرض لمعوقات تقف في ســـبيل تحقيقه 

ألهدافـــه وهذا ما ســـوف يتـــم تناوله من خالل هـــذا العنصر :

  وعي المبادرين وأصحاب األعمال الصغيرة بالمكاسب التي سوف تقدمها الحاضنات؛ 

  يجب القيام بدراسات قبل الشروع في أي مشروع ومالحظة مدى إمكانية تطبيقه؛ 

  استحداث وتطوير التشريعات واألنظمة التي تحكم تعاون القطاعين العام والخاص؛ 

  اختيار مكان جيد وقريب من المراكز الجامعية والمعاهد إلمكانية تطويره؛ 

  إقامـــة عالقـــات تعاونيـــة بيـــن الجهـــات المعنيـــة بالتجديـــد التكنولوجـــي علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي لتوفيـــر المـــوارد 

واســـتغالل المزايـــا والبنـــي التحتيـــة المتوفـــرة فـــي بلدان مجـــاورة؛ 
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  التقييـــم والتحســـين المســـتمر: إن الحاضنات بحاجة إلى تقييـــم عملياتها وأدائها على نحو منتظم وال يشـــمل ذلك 

مجـــرد مراقبـــة األداء مـــن حيث نمو المنشـــآت المنتســـبة وحســـب، بل يشـــمل أيضـــا نمو وتطوير الشـــركات بعـــد تخرجها 

الحاضنة؛  من 

  مديـــر الحاضنـــة: باعتبـــاره يـــؤدي دورا رئيســـيا فـــي نجـــاح الحاضنـــة، يجـــب أن تتوفـــر فيه بعـــض المهارات فـــي مجال 

تخطيط األعمـــال واإلدارة والتســـويق؛ 

  انتقـــاء مشـــروعات الحاضنـــة: كلمـــا كانـــت معايير االختيـــار واضحة ومجـــددة زادت فرص اجتـــذاب أفكار تمتلـــك القدرة 

علـــى النجاح.

مـــن خـــالل ما ســـبق ذكره يمكن ان نســـتنتج أن معظم الحاضنات يتوقف نشـــاطها فـــي المرحلة الثانية و ال يوجـــد لدينا - خاصة في 

الـــدول العربيـــة - حاضنـــات لديهـــا اكتفـــاء ذاتـــي و تعتمد على نفســـها فـــي توفير مـــا تحتاج إليه وحتـــى على مســـتوى التمويل، 

حيـــث تبقـــى دائما بحاجة إلـــى الدعم الخارجـــي و الحكومي.

بعـــد إنشـــاء الحاضنـــة يجـــب أن يتـــم األخذ  بعيـــن االعتبار مجموعة مـــن العوامل مـــن أجل ضمـــان نجاحها في عملهـــا والتي يمكن 

حصرها فإيميلي: 

  توفيـــر بيئـــة عمل مناســـبة تســـاعد المؤسســـات الصغيرة علـــى التطور والنمـــو ، التي من خاللها ستســـمح بمرافقة 

للمؤسسات. ايجابية 

  تحديـــد الهـــدف الرئيســـي الـــذي تســـعى الحاضنات إلـــى تحقيقه ســـواء أكان الهدف من التأســـيس تحقيـــق الربح أو 

الهـــدف خدمـــة المجتمـــع، مـــن حيـــث تقديم المســـاعدة على تطويـــر وتنمية مشـــاريع جديـــدة بهدف المســـاعدة في 

توفيـــر فـــرص عمـــل للعاطلين و المســـاهمة فـــي تقليل نســـبة البطالة. 

  العمـــل علـــى تحديـــد الشـــروط الواجـــب توافرها في المشـــروعات التـــي تعمل الحاضنـــات على اســـتضافتها و تحديد 

نوعيتهـــا، و هـــذا سيســـاعدها علـــى توفير الخدمات المناســـبة لها مما يســـهم فـــي تحقيق أهـــداف الحاضنة.

  تحديد نوعية الخدمات التي ستعمل الحاضنة على توفيرها للشركات سواء كانت فنية، إدارية، ومالية.

  التركيـــز علـــى تقديـــم التمويل الالزم للرياديين، حيث تشـــكل عقبـــة التمويل الحاجز الكبير أمـــام تحويل أفكارهم إلى 

التنفيذ. قيد  مشاريع 

  كمـــا يمكـــن اجـــراء جوانـــب تطبقيـــة مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن االجـــراءات الخاصـــة بالحاضنـــة الناجحـــة و التـــي يمكـــن 

توضيحهـــل فيمايلـــي :
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3 – 2 - االجراءات الواجب اتخاذها :

انتقـــاء مشـــروعات الحاضنـــة: يجـــب تحديـــد وتوضيح معايير االختيـــار حتى تزيد فرصـــة اجتذاب األفـــكار الناجحة،فمن هـــذه المعايير: 

تقديـــم خطـــة عمـــل تفصيلية ومحـــددة، القدرة علـــى النمو الســـريع، تقديم صاحب المشـــروع الختراع أو فكـــرة جديدة.  

إمكانيـــة الحصـــول على التمويل: على الحاضنة أن تجمع كل المعلومات عن مختلف مصادر وأنواع التمويل البنكي أو المؤسســـي 

والمنح وصناديق القروض وكبار المســـتثمرين وأن تكون حلقة وصل بين المؤسســـات المحتضنة والممولين.

خلـــق فـــرص النجاح: إن وجود عالقات مع المؤسســـات المحلية الرئيســـية، وصالت وطيـــدة بالصحافة والمدير الناجح والمؤسســـات 

متخرجة ناجحة كل هذا يســـاهم في تحســـين صـــورة الحاضنة.

التقييـــم والتحســـين المســـتمر: يتطلـــب نجـــاح الحاضنـــة تقييـــم عملياتهـــا وأداءهـــا باســـتمرار وال يقتصـــر ذلـــك على المؤسســـات 

المحتضنة فقط و إنما حتى المؤسســـات المتخرجة، فهذه المعلومات تســـاهم في تخطيط وتقديم خدماتها وتســـويق نفســـها 

و اجتـــذاب مشـــروعات ذات نوعيـــة واعـــدة ومتوقع لها  النمـــو الناجح.

اال ان هنـــاك عقبـــات تواجـــه الحاضنـــات يجـــب علـــى المختصيـــن و اصحـــاب القـــرار ادراكها حتى يمكـــن تجاوزهـــا او تذليلهـــا ، ويمكن 

عرضهـــا فـــي العنصـــر الموالي :

3-3- معوقات نجاح حاضنات األعمال: 

رغـــم أهميـــة الـــدور الذي تلعبـــه حاضنات األعمـــال إال أنه توجد العديد مـــن القيود التي تعيـــق فعاليتها ودورهـــا، ومن بين هذه 

المشـــاكل أو المعوقات ما يلي:

قد يرتفع مستوى طموح المؤسسات المحتضنة في حين قد تكون قدرات الحاضنة المالية والبشرية محدودة.

تتعلـــق المشـــكلة الثانيـــة بجـــودة و نوعيـــة االتصـــاالت ورد فعـــل األطـــراف التـــي تســـتهدفها الحاضنـــة لتســـهل عمـــل المؤسســـة 

. لمحتضنة ا

االعتمادية: أي اعتماد المؤسسات  المحتضنة على الحاضنات في مختلف المجاالت.

اختالف أهداف المؤسســـات المحتضنة والحاضنة خاصة فيما يتعلق بدرجة الخطر التي ســـتتحمله الحاضنة عند تقديم المســـاعدات 

المالية أو حتى ضمانها أمام المؤسســـات المالية التي تمنح القروض.

كمـــا يمكـــن اعتبـــار مجموعـــة مـــن المعوقات تشـــترك فيـــه الكثير من الـــدول الناميـــة بصفة عامـــة و الـــدول العربيـــة بصفة خاصة 

يمكـــن ادراجهـــا فيمايلي :

  قلة النصوص التشريعية والقانونية المسهلة لنشاط االبتكار واالختراع والبحث والتطوير؛ 
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  ضعف مستوى العالقة بين الجامعة والشركات الصناعية؛ 

  نقص الكفاءة العلمية والتكنولوجية ذات التأهيل العالي؛ 

  هجرة األدمغة نحو الخارج؛ 

  انعدام الهيئات المساعدة والمدعمة ماليا لنشاطي اإلبداع واالبتكار؛

  انعدام محيط مالي ديناميكي مشجع للبحث والتطوير واالبتكار؛

  ضعف ميزانيات البحث والتطوير واالبتكار داخل الشركات الصناعية وبالنسبة لميزانيات الدول أيضا؛ 

  عدم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل بشكل فّعال؛ 

  ضعف قنوات االتصال بين المؤسسات الوسيطة الداعمة والمؤسسات العلمية البحثية؛ 

  وجود فجوة كبيرة بين قطاعات التصنيع ومؤسسات البحث العلمي؛ 

  غياب التنسيق والتعاون بين المشاريع الصناعية المتشابهة في مجال صناعي واحد.

وبعـــد التطـــرق لهـــذه المعوقـــات والتـــي تواجـــه الحاضنـــات فـــي كثير مـــن الـــدول وبالخصـــوص العربية منهـــا يمكن عرض بشـــكل 

مختصـــر بعـــض التجـــارب الدوليـــة الناجحـــة نســـبيا فيماجـــا الحاضنـــات ودعمها وهـــذا من خـــالل المحـــور التالي .

 المحور الثاني: تجارب دولية ناجحة في حاضنات أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

  إن التغيـــرات المهمـــة جـــدا فـــي االقتصـــاد العالمي يعبر عنها بشـــكل آخر هـــو أن القيمة المضافـــة العالية تأتي من المســـتوى 

التكنولوجـــي ومـــن النمـــو التكنولوجي للدولة وليس فقط من اســـتثمار  رأس المال ومن أعداد اليد العاملـــة. لذا تعد )الحاضنات(

مـــن أهـــم اآلليـــات التي تعمل علـــى تحقيـــق النمـــو التكنولوجي،الصناعي،الزراعي،.....،إن أعـــداد الحاضنات في الواليـــات المتحدة 

تزيـــد علـــى األلـــف فـــي الوقـــت الحاضر كمـــا أنهـــا بالمئات في كل مـــن ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيا. ومـــن جهة أخرى تقـــوم الصين 

ومنـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات باعتماد هـــذه اآللية أيضا في نهضتها االقتصاديـــة وهكذا أيضا ماليزيا وكوريا وســـنغافورة وتايوان 

،كمـــا بـــدأت الـــدول العربية فـــي اعتماد هذه اآلليـــة، فهناك أكثر من حاضنـــة في اإلمارات وكذلـــك فـــي مصر،تونس،المغرب،البحر

ين.............

)انظر الجدول رقم 1-1(  
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عدد المؤسسات المحتضنةعدد الحاضناتالدول

67045000الصين

2794770كوريا

1902375اليابان

1201800سنغافورة

110800الهند

1041300تايبيه الصينية 

80160استراليا

89412تايلندا

1102000ماليزيا

32488أوزباكستان

10142نيوزلندا

05200هونكونغ

1147فيتنام

0109باكستان

Source : Asian Association Of Business Incubation )AABI( 2012

 الجدول رقم )1-1(: عدد حاضنات األعمال في بعض الدول
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2-1 -:التجربة االمريكية

تستمد التجربة األمريكية في حاضنات األعمال مكانتها من عدة نقاط نحصرها في النقاط التالية:

تعتبـــر التجربـــة األمريكيـــة أقدم التجارب حيث أن مفهوم  حاضنات األعمال  تم اســـتحداثه و تطويره بشـــكل أساســـي في الواليات 

المتحـــدة األمريكيـــة وكمـــا ســـبق الذكـــر مـــن خـــالل التجربة األولـــى في مركـــز أعمـــال Batavia عـــام 1959،لكـــن البدايـــة الحقيقية 

النتشـــار مفهـــوم الحاضنـــات تمـــت فـــي بدايـــة الثمانيـــات وتحديـــدا فـــي عـــام 1984 حينما قامـــت الهيئـــة األمريكية للمشـــروعات 

الصغيـــرة    )Sba Small Business Adminstration( باالهتمـــام ببرامـــج إقامـــة الحاضنات وتنمية أعدادهـــا، حيث لم يكن يعمل في 

الواليـــات المتحـــدة حينئـــذ ســـوى 20  حاضنـــة ثـــم ارتفع عدد هـــذه الحاضنات بشـــكل كبير عنـــد قيـــام الجمعية األمريكيـــة لحاضنات 

األعمـــال National Business Incubator Association( ) فـــي عـــام 1985، والتـــي تمـــت إقامتهـــا مـــن خـــالل بعـــض رجـــال الصناعـــة 

األمريكييـــن فـــي صورة مؤسســـة خاصة تهدف إلى تنشـــيط تنظيم صناعـــة الحاضنات. وفي نهاية عـــام 1999 وصل عدد الحاضنات 

فـــي الواليـــات المتحـــدة إلـــى حوالـــي 800حاضنـــة، وذلك من خـــالل إقامـــة حوالي حاضنة فـــي األســـبوع كمعدل منـــذ نهاية عام 

    .1986

وتذكـــر أحـــداث تقاريـــر الجمعيـــة القومية لحاضنات األعمـــال في الواليـــات المتحدة NBIA أن معـــدل ازدياد أعـــداد حاضنات األعمال 

فـــي الخمســـة عشـــر ســـنة األخيـــرة كان مرتفعـــا، وذلـــك حتى نهاية عـــام 1993، حيـــث بلغ هـــذا العدد أكثـــر من 500 حاضنـــة أعمال 

فـــي الواليـــات المتحـــدة. وتذكـــر إحصائيـــات الجمعيـــة أن معـــدل ازدياد حاضنـــات األعمـــال وصل إلى إقامـــة حاضنة كل أســـبوع في 

هـــذه الفتـــرة، ومثـــال هذا النمو الســـريع في أعـــداد الحاضنات، أنه في عـــام  1991 كان ثلثا هذه الحاضنات ال يتعدى عمر إنشـــائها  

أربعـــة أعـــوام، ومعظـــم هـــذه الحاضنات ال تزال فـــي مراحل التنمية األولـــى لها، حيث تبدو الحاجة في أشـــدها إلـــى المعلومات، 

وأيضـــا إلـــى التحقـــق مـــن إمكانيـــات الحصول علـــى المعلومات و اســـتخدامها، باإلضافـــة إلى وجـــود الجمعية القوميـــة لحاضنات 

األعمـــال فـــي الواليـــات المتحـــدة NBIA وهي تمثل الشـــبكة القوميـــة للحاضنات، يوجد عدد من شـــبكات الحاضنـــات اإلقليمية في 

الواليـــات المختلفـــة، نذكر منها على ســـبيل المثال : جمعية تكســـاس لحاضنات األعمال، وشـــبكة حاضنات والية نيوجرســـي،.....الخ.  

وتذكر إحصائيات إحدى هذه الشـــبكات األمريكية للحاضنات، وهي جمعية تكســـاس لحاضنات األعمال، أن معدل نجاح المشـــروعات 

الجديـــدة داخـــل الحاضنـــات المرتبطـــة بهذه الشـــبكة تزيد عـــن 80%، وإن المشـــروعات المقامة داخـــل حاضنات األعمـــال يزيد معدل 

نموهـــا مـــن 7 إلـــى 22 ضعـــف معـــدالت نمـــو المشـــروعات المقامة خـــارج حاضنـــات األعمال، حيـــث تم إنشـــاء 19 ألف شـــركة جديدة 

مازالـــت تعمـــل بنجـــاح، وتم خلـــق أكثر مـــن  245 ألف فرصة عمـــل دائمة.

وفـــي إحـــدى اإلحصائيـــات الحديثـــة التي تصدرهـــا الجمعية القوميـــة لحاضنات األعمال NBIA عـــن خصائص الحاضنـــات في الواليات 

المتحـــدة نذكر منها:
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27 % مـــن مجمـــوع حاضنـــات األعمـــال داخـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكية هـــي حاضنـــات تكنولوجية ترتبـــط بالجامعـــات و المعاهد 

التعليميـــة، وتشـــترك مع بعـــض حاضنات األعمال العامة و الخاصة في األهداف، 10% من هذه النســـبة تمثـــل حاضنات ذات أهداف 

تصنيعيـــة محـــددة التخصـــص، و9% ذات توجه تكنولوجـــي متخصص ) التكنولوجيـــا الحيوية، تكنولوجيـــا المعلومات....(

16% مـــن مجمـــوع حاضنـــات األعمال بالواليات المتحدة األمريكية تعتبر من النوع المشـــترك، حيث يشـــترك فـــي تمويلها المنظمات 

الغيـــر الحكوميـــة و الجهـــات الخاصة، وفي معظم هذه الحاضنات يتـــرك التمويل وإقامة الحاضنات إلـــى الجهات الحكومية، بينما 

يقـــوم القطاع الخاص بتوفير االستشـــارات والخبرات باإلضافة إلى تمويل المشـــروعات.  

5% مـــن الحاضنـــات تمولهـــا بعض الهيئات الخاصة مثل مجموعة الكنائس األمريكيـــة،  أو جمعيات فنية، أو الغرف التجارية، أو بعض 

الجاليـــات ذات األصـــول غيـــر األمريكية، وهي حاضنات تهـــدف إلى تنمية بعض المشـــروعات أو الصناعات التقليديـــة المتخصصة، أو 

توفيـــر فرص عمل لفئـــات اجتماعية محددة.

ومـــن األمثلـــة علـــى الحاضنـــات األمريكية: حاضنة معهد رســـلير الهندســـي والتي تم إنشـــائها فـــي أوائل الثمانينات بمســـاهمة 

مـــن قبـــل 100 شـــركة في واليـــة نيويورك، وهي مكونة مـــن ثالث بنايات بمســـاحة 170 ألف قدم مربع، وتـــم إقامتها داخل الحرم 

الجامعـــي لكي يســـتفيد أصحاب المؤسســـات من الخدمـــات الجامعية ومـــن االتصال بالطالب.

تجربة حاضنة أوستن التكنولوجية بالواليات المتحدة األمريكية:

بـــدأت التجربة األمريكية بســـبب فشـــل ما يقارب 50% من المشـــروعات الصغيرة عنـــد بدء العمل بها وذلك لضعف اإلدارة وأســـاليب 

اتخـــاذ القـــرار وقلـــة الخبـــرة. بمتطلبات واحتياجات األســـواق، ويوجـــد حاليا ما يزيـــد عن 600 حاضنـــة تكنولوجية بالواليـــات المتحدة 

وحدها، وقد تم إنشـــاء حاضنة أوســـتن التكنولوجية للحد من نســـية الفشـــل للمشـــروعات الجديدة.

تـــم تخـــرج حوالـــي 69 مشـــروع مـــن الحاضنـــة، كما تم توليـــد 1900 وظيفـــة جديدة وإجمالـــي عوائد فاقـــت 720 مليـــون دوالر في 

العشـــر ســـنوات الســـابقة التـــي تعمـــل بمجال التجـــارة االلكترونيـــة، وكمثال فـــإن شـــركة«PSV« قد بـــدأت داخل الحاضنـــة بعدد من 

الموظفيـــن ال يتجـــاوز 10، يعمـــل بهـــا األن 400 موظـــف بأغلـــب الواليـــات، وبلغـــت أرباحهـــا للربع األول مـــن عـــام 2001 حوالي 10.4 

مليـــون دوالر والربـــع الثانـــي لنفـــس العـــام 11 مليـــون دوالر. أيضا شـــركة«CEDRA« التـــي تعمل بالعلـــوم واألبحـــاث الصيدالنية، و 

التـــي دخلـــت الحاضنـــة عام 1992 وتراوح معدل النمو الســـنوي من 30 إلى 40% ، بداية عمل الشـــركة كان بهـــا 05 موظفين واألن 

يزيدون عـــن 120 موظف.
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2-2( األهمية االقتصادية واالجتماعية لحاضنات األعمال في الواليات المتحدة األمريكية:

ومـــن هنـــا تبرز األهميـــة االقتصادية واالجتماعية لحاضنات األعمال فـــي الواليات المتحدة األمريكية والتـــي يمكن إيجازها بالنقاط 

األتية:

ضمان تمويل المشروعات الصغيرة من خالل ضمان القروض والتمويل المباشر للمشروعات المنتمية للحاضنة.

المســـاهمة في نجاح المشـــروعات الصغيرة واســـتمراريتها، وذلك بتقديم المساعدة والمشـــورة في المجاالت التقنية والتنظيم 

واإلدارة والســـيما في المراحل األولى من اإلنشاء.

تعزيـــز أواصـــر الترابـــط بيـــن مراكز البحـــث العلمي والقطـــاع الصناعي، حيـــث يتم نقل نتائـــج البحوث واالبتـــكارات التي يتـــم إعدادها 

فـــي الجامعـــات ومراكـــز البحـــوث إلى الجانب التطبيقي فـــي القطاع الصناعي، ومـــن ناحية أخرى هناك منافـــع تقدمها الحاضنات 

مثـــل تعييـــن الخريجيـــن المؤهلين إلجراء أنشـــطة تشـــغيل الحاضنـــات والشـــركات المحتضنة واالســـتعانة بأعضاء الهيئة التدريســـية 

والباحثين بصفة مستشـــارين.....وغيرها.

تقوم بتوفير كافة المساعدات المطلوبة لتنمية وتطوير االستثمارات واألعمال وتقدمها نحو النجاح.

المســـاعدة فـــي تحقيـــق معـــدل عائـــد جيـــد علـــى االســـتثمار وتنميـــة المناطـــق الجغرافيـــة الفقيـــرة وتحســـين صـــورة وســـمعة 

المحليـــة. المجتمعـــات 

مساعدتها في تخفيض تكاليف اإلنتاج  وارتفاع معدل العائد على االستثمار.

معالجـــة مشـــكلة البطالـــة وتنميـــة الموارد البشـــرية حيث تتســـم المشـــروعات الجديـــدة القائمة علـــى التكنولوجيا فـــي الواليات 

المتحـــدة بارتفـــاع معـــدالت اســـتيعاب العمالـــة، وتعـــد حاضنات األعمال مشـــاريع اســـتثمارية تســـاهم فـــي تطوير قـــوة العمل.

2-3-: التجربة األوروبية

  يختلـــف فـــي أوروبـــا الهـــدف مـــن إنشـــاء حاضنات األعمـــال من بلد ألخـــر، ففي بلجيكا وإســـبانيا مثـــال الهدف األساســـي منها هو 

جـــذب فـــروع الشـــركات متعـــددة الجنســـيات، أمـــا فـــي ألمانيا فالهـــدف منها هـــو دعم المؤسســـات حديثة النشـــأة، وفي فرنســـا 

وهولنـــدا هنـــاك اهتمام أكثـــر بالحاضنات المتعلقة بالجامعات، وعالوة على هذه األســـاليب الوطنية المختلفـــة هناك ترابط مازال 

فـــي بدايتـــه فيمـــا يخص حاضنات األعمال على مســـتوى اإلتحـــاد األوروبي. كل هذا يجعل من الصعب تشـــكيل نظـــرة عامة واضحة 

عـــن حاضنـــات األعمـــال األوروبيـــة، ولذلك ســـيتم عرض أوال بيانـــات عامة عن دول االتحاد ثم دراســـة حالة فرنســـا.

2-3-1-حاضنات األعمال في دول االتحاد األوروبي و التوجيهات المقدمة:

خلصت دراسة حديثة لالتحاد األوروبي حول الحاضنات في دول اإلتحاد األوروبي إلى النتائج التالية:
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يزيـــد عـــدد الحاضنـــات حاليا في اإلتحـــاد األوروبي عن 900 حاضنـــة، وهي تولد أكثر مـــن 40 ألف فرصة عمل جديدة ســـنويا وخاصة 

الجامعات. لخريجي 

تقدم الحاضنات قيمة مضافة تسرع في قيام الشركات الجديدة بنسبة نجاح تزيد على 84 % وبمعدل نمو عال للشركات.

هنـــاك ممارســـات مفضلـــة )BestPractices( إلدارة الحاضنات وعدد العامليـــن فيها، يجب اعتمادها حيث أن متوســـط عدد العاملين 

فـــي الحاضنـــات األوروبيـــة هـــو حوالـــي 5 أو 6 أشـــخاص، ومعدل نســـبة عدد العامليـــن في الحاضنـــة إلى عدد الشـــركات فيها هو 

1إلى4.

كما توصلت الدراسة من جهة أخرى إلى التوصيات التالية:

توجيهات أوروبية في إقامة الحاضنات:

يجـــب تصميـــم الحاضنـــات كخطوة ضمن إطار عمل أوســـع محدد األهـــداف مثل دعم قطاع صناعـــي ما، أو تنمية صناعـــة جديدة، أو 

 Venture(توليـــد منتجـــات أو خدمـــات جديدة. كما يجب أن يشـــتمل إطار العمل على إجـــراءات مالية داعمة مثل رأس المـــال المبادر

.)Capita

إن مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام تدعم نجاح الحاضنات، وال مانع من تعدد هذه الجهات المشاركة.

.)Business Plan(من المهم تصميم الحاضنة بناء على متطلبات السوق وعلى خطة عمل مالية

إن دعـــم الدولـــة أو القطـــاع العـــام للمرحلة األولـــى للحاضنة مفيد، حيث تدل الدراســـات على أن متوســـط هذا الدعـــم في أوروبا 

هـــو 4 مالييـــن أورو علـــى األقـــل و37% مـــن تكلفة التشـــغيل الســـنوية. وهذا ال يمنـــع أن هناك حاضنـــات ال تعتمد البتـــة على دعم 

الدولة.

مـــن الضـــروري تشـــجيع اســـتقالل الحاضنات عـــن دعم الدولـــة، وتدل الدراســـة علـــى أن التكلفة الوســـطية لتشـــغيل الحاضنات في 

أوروبـــا هـــي 500 ألـــف أورو ســـنويا، منهـــا 41% رواتـــب العامليـــن و24% لخدمـــة المحضونيـــن، و22% لمصاريـــف البنـــاء والصيانـــة 

والتجهيـــزات، و13% متفرقـــات. تســـتعيد الحاضنـــات 40% مـــن هـــذه التكلفـــة مـــن المحضونيـــن. إن عـــدد الحاضنات غيـــر الربحية في 

أوروبـــا حاليـــا يشـــكل حوالـــي 70% من مجمـــل عـــدد الحاضنات.

وظائف الحاضنات التقنية في أوروبا:

تقـــدم الحاضنـــات في أوروبا المكان للشـــركات المحضونة، ومتوســـط مســـاحة الحاضنات حســـب الدراســـة هو 5800م2، ومتوســـط 

عدد الشـــركات المحضونة 18 شـــركة، ومتوســـط نســـبة إشغال المســـاحة هو%80.
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تقدم الحاضنات خدمات إدارية وتقنية ومالية وخبرة توليد شركات.

إن تكلفـــة المـــكان والخدمـــات التـــي تقدمهـــا الحاضنة للشـــركات المحضونة، تقل عـــن تكلفتها في الســـوق المحليـــة، وإن 4% من 

الحاضنـــات األوروبيـــة تقـــدم الخدمـــات مجانـــا، و35% مـــن الحاضنات تقدم ذلك بأقل من أســـعار الســـوق.

إن تحديـــد الســـوق المســـتهدفة لكل شـــركة محضونـــة أمر مهم جدا فـــي إدارة الحاضنـــة. ولذلك فإن تخصـــص الحاضنة في بعض 

الصناعات يســـاعد على نجاحها.

إن شروط قبول الشركات لدخول الحاضنة مهمة للغاية ويجب أن تكون شديدة.

أمـــا شـــروط الخـــروج مـــن الحاضنـــة فتختلـــف حســـب طبيعـــة الحاضنـــة والتقنيـــة الطاغيـــة فيها، فتتـــراوح مـــدة بقاء الشـــركات في 

الحاضنـــة فـــي أوروبـــا مـــن 3 إلى 5 ســـنوات.

تتابع الحاضنة رعاية الشركات حتى بعد تخرجها وفق نظام محدد.

الحاضنات األوروبية ونتائج نجاحها:

تدل نتائج الدراسة األوروبية في هذا المجال على ما يلي:

هنـــاك تأثيـــر قريـــب المـــدى وأخر بعيـــد المـــدى للحاضنات، تولـــد الحاضنـــات األوروبية أكثـــر من 40 ألـــف فرصة عمل جديدة ســـنويا 

ومعظمهـــم مـــن الخريجيـــن الجامعييـــن. إن تكلفة فرصة العمـــل على الدولة أقل مـــن 4 أالف أورو، أما تأثيرهـــا بعيد المدى على 

االقتصـــاد فهـــو مؤكـــد من حيث تنويـــع االقتصاد وزيـــادة القيمة المضافـــة وتكامل القطاعـــات الصناعية.

تثبـــت أوال أن شـــركات التقنيـــة الحديثة هي رابحة وواعدة، وثانيا أن الحاضنات تســـاعد في قيام الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، 

وأن الحاضنـــات يمكن أن تعمل مع الشـــركات المحضونة بالطريقة االفتراضيـــة)Virtual Basis(، وثالثا أن أهم ما في عمل الحاضنات 

هـــو الدعم المعرفي واإلداري والمالي للشـــركات المحضونة وليـــس فقط المكان والخدمات.

تؤكـــد أن الحاضنـــات آليـــة جديـــدة فـــي توليد فرص العمـــل للخريجين، وفـــي توليد الشـــركات الجديـــدة بمنتجات جديـــدة، وفي نقل 

وتطويـــر التكنولوجيـــا محليـــا وهـــذا مـــا جعل دول اإلتحاد على حد ســـواء يتســـابقون فـــي هذا المجـــال. )أنظر الجـــدول رقم:2-1(

الجدول رقم)1-2(: حاضنات األعمال في الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي
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 Source : Jorge Costa-David And Others, Improving Business Incubator Performance Through Benchmarking And

 Th International Conference On Bussiness Incubation National Bussiness 16 ,Evaluation : Lessons Learned From Europe

.P01 ,2002 ,May-28 Incubation Association, Toronto, Canada April

2-4-التجربة الفرنسية:

تعتبـــر مـــن أقـــدم التجارب في اإلتحـــاد األوروبي، وهناك ما ال يقل عـــن 200 حاضنة تعمل اآلن في مختلف المدن الفرنســـية وفي 

عام 2001 تم إقامة مؤسســـة مركزية لتنظيم نشـــاط هذه الحاضنات تســـمى الجمعية الفرنســـية للحاضنات.

حيث قامت الجمعية الفرنسية للحاضنات أيضا بتحديد الشكل القانوني للحاضنات العاملة في فرنسا حاليا كالتالي:

2-4-1- حاضنات حكومية:

زادت أعـــداد هـــذه الحاضنـــات وازدهـــرت بشـــكل كبيـــر بعد صدور قانـــون وزارة البحـــث العلمي في مـــارس عام 1999، والذي شـــجع 

وقـــام بتمويـــل عـــدد مـــن الحاضنـــات التكنولوجية التي تحتضن المشـــروعات الجديـــدة المقامة علـــى قاعدة علميـــة، وينتمي إلى 

هـــذه النوعيـــة أيضا مـــن الحاضنات المقامة داخـــل كلية الهندســـة والمعاهد العلميـــة المختلفـــة )INT, ESSEC, EPITA( والحاضنات 

المقامـــة داخـــل مراكـــز البحـــوث)INRIA-Transfer(، باإلضافـــة إلى الحاضنات التـــي ترتبط بالتنميـــة االقتصادية لألقاليـــم، مثال لذلك 
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.)Paris Innovation(حاضنة

2-4-2 - حاضنات تملكها الشركات الكبرى وبيوت الخبرة العالمية:

وهـــي حاضنـــات قامـــت مجموعـــات مـــن الشـــركات الكبـــرى بإقامتهـــا، وذلـــك بهـــدف تشـــجيع وتنميـــة المشـــروعات الجديـــدة في 

المجـــاالت التـــي تقوم بالتعـــاون مع خبرة هذه الشـــركات الكبيرة، وخاصـــة في المجـــاالت االقتصادية والتكنولوجيـــة الجديدة مثل 

  »France Telecom « تطبيقـــات الهاتـــف الخلوي، وكذلك اإللكترونيات، ومجاالت التكنولوجية الحيوية وشـــركة االتصاالت الفرنســـية(

التـــي أقامـــت » Invente Mobile« وشـــركة الكهربـــاء الفرنســـيةEDF التـــي أقامـــت حاضنـــة«Business Accelerator« ، وفيما يخص 

الحاضنـــات التـــي أقامتهـــا شـــركات خدمـــات وبيوت خبـــرة علمية نذكر بيـــت الخبـــرة العالمـــي الشـــهير«Price Water House« الذي 

أقـــام حاضنـــة أطلـــق عليهـــا«Price Lab«، وهـــي متخصصـــة في شـــركات االستشـــارات القانونية والمحاســـبية وشـــركات المراجعة 

المالية.

2-4-3-حاضنات قطاع خاص:

وهـــي حاضنـــات اســـتثمارية تعتمـــد أساســـا علـــى الربـــح، وهي مشـــروعات بدأت فـــي إقامتهـــا منذ منتصف التســـعينيات شـــركات 

تمويليـــة وشـــركات رأس المـــال المشـــارك ورأس المـــال المخاطـــر وتوظيـــف األموال، وهـــي حاضنات تقـــدم كل الخدمـــات المالية 

خاصـــة فـــي المشـــروعات ذات الطبيعة الخاصة أو ذات المخاطر العاليـــة جدا، نذكر مثاال لهذه الحاضنـــات الخاصة«Talento« التابعة 

لشـــركة »KPM6« وهـــذه النوعيـــة من الحاضنات منتشـــرة أيضـــا في دول االتحـــاد األوروبي.

يوجد في فرنسا عدد من الحاضنات ذات التخصصات المتنوعة مثل:

حاضنات تكنولوجية متخصصة في مجاالت صناعة الدواء والمنتجات الجديدة التي تعتمد على الطبيعة.  −  

حاضنات زراعية لتنمية الحاصالت الزراعية.  −  

حاضنات أشجار وزهور وغابات.  −  

حاضنات صناعات ومشروعات بيئية.  −  

حاضنات أعمال تتبع الكليات ومدارس الهندسة والتجارة العليا.  −  

2.حاضنات األعمال والبحث العلمي) العالقة والترابط ( :

يلعـــب البحـــث العلمـــي والتعليم العالي دورا أساســـيا فـــي تقدم المجتمعات في شـــتى المجاالت، والبحث العلمـــي أداة عصرية 

لهـــا قواعـــد وأســـس ومناهـــج ومراحل ومتطلبـــات مادية وبشـــرية ينبغي توفرهـــا حتى يحقق نتائـــج عملية ويســـهم في تنمية 

وتطويره. المجتمع 
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ثمـــة روابـــط ضعيفـــة جـــدا بين معاهـــد البحث والتطويـــر وبين قطاعـــات اإلنتاج ) ما بعـــد اإلنتاج ( وبرامـــج تطوير الموارد البشـــرية ) 

مـــا قبـــل اإلنتـــاج (، ممـــا يجعل جهـــود البحـــث والتنمية غير مثمـــرة وغالبا غير مالئمـــة، حيث أن معاهـــد البحث والتطويـــر تدار على 

شـــاكلة المؤسســـات األكاديميـــة وليس كمشـــاريع صناعيـــة، كما أن الدعـــم الموجه للصناعة هزيـــل للغاية. وبمـــا أن معاهد البحث 

والتطويـــر تشـــكل منبـــع المعرفة بالنســـبة للصناعـــة الحديثة، فان هـــذه المعاهد تبقـــى عاجزة عن القيـــام بمهمتها.

هـــذا األمـــر جعـــل من حاضنات األعمـــال األداة المثلى لحل مشـــاكل مراكز البحث العلمـــي والباحثين وترجمـــة أعمالهم في الواقع 

اإلنتاجـــي،  كمـــا تعـــد كأداة إســـتراتيجية للبناء والمحافظة على الرأســـمال الفكري، والحد قـــدر اإلمكان من هجرته.   

3.دور حاضنات األعمال في استيعاب أصحاب اإلنتاج الفكري وعالفته بالبحث العلمي والجامعة:

3-1- حاضنات األعمال والبحث العلمي) العالقة والترابط ( :

يلعـــب البحـــث العلمـــي والتعليم العالي دورا أساســـيا فـــي تقدم المجتمعات في شـــتى المجاالت، والبحث العلمـــي أداة عصرية 

لهـــا قواعـــد وأســـس ومناهـــج ومراحل ومتطلبـــات مادية وبشـــرية ينبغي توفرهـــا حتى يحقق نتائـــج عملية ويســـهم في تنمية 

وتطويره. المجتمع 

ثمـــة روابـــط ضعيفـــة جـــدا بين معاهـــد البحث والتطويـــر وبين قطاعـــات اإلنتاج ) ما بعـــد اإلنتاج ( وبرامـــج تطوير الموارد البشـــرية ) 

مـــا قبـــل اإلنتـــاج (، ممـــا يجعل جهـــود البحـــث والتنمية غير مثمـــرة وغالبا غير مالئمـــة، حيث أن معاهـــد البحث والتطويـــر تدار على 

شـــاكلة المؤسســـات األكاديميـــة وليس كمشـــاريع صناعيـــة، كما أن الدعـــم الموجه للصناعة هزيـــل للغاية. وبمـــا أن معاهد البحث 

والتطويـــر تشـــكل منبـــع المعرفة بالنســـبة للصناعـــة الحديثة، فان هـــذه المعاهد تبقـــى عاجزة عن القيـــام بمهمتها.

هـــذا األمـــر جعـــل من حاضنات األعمـــال األداة المثلى لحل مشـــاكل مراكز البحث العلمـــي والباحثين وترجمـــة أعمالهم في الواقع 

اإلنتاجـــي،  كمـــا تعـــد كأداة اســـتراتيجية للبناء والمحافظة على الرأســـمال الفكري، والحد قـــدر اإلمكان من هجرته.

3-2-حاضنات االعمال واالنتاج الفكري

فـــي عصـــر العولمـــة والتحـــول من االقتصاد الصناعـــي إلى اقتصـــاد المعرفة، أضحى للمنتجـــات الفكرية دورا كبيـــرا في أي عملية 

لبنـــاء اســـتراتيجية تنمويـــة مســـتدامة، إذ يعـــد رأســـمال الفكري احـــد العوامـــل اإلنتاجية الرئيســـية، وفي هـــذا اإلطار يشـــير عالم 

اإلدارة الشـــهير –بيتـــر داركـــر-، أن المعرفـــة أضحـــت اآلن احـــد عوامل اإلنتـــاج، مثلها مثل رأس المـــال والعمل. 

لقـــد زادت أهميـــة المعلومات بوصفها الســـلع والمعرفة كعنصر أساســـي من عوامـــل اإلنتاج، باإلضافة إلى العمـــل ورأس المال، 

ومـــا برحـــت أن أصبحت القـــوة الدافعة للتنمية االقتصاديـــة الوطنية والعالمية. ) أنظر الشـــكل رقم:2_3 (.
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الشكل رقم)2-3(:يوضح برنامج منظومة األعمال والمعرفة

3-3- الجامعة وحاضنات األعمال:

تـــم إنشـــاء حاضنـــات األعمـــال المرتبطـــة بالجامعة )أو ما يســـمى بحاضنـــات األعمال الجامعيـــة( قصد خلق دور جديد وحســـاس لها 

يســـاهم فـــي التنميـــة االقتصاديـــة، فعـــالوة عـــن األدوار التقليديـــة للجامعـــة ) التعليـــم العالـــي، البحـــث العلمـــي،..(، فقد تقوم 

الجامعـــة بتوفيـــر فـــرص اســـتثمارية وتشـــغيلية لمخرجاتهـــا النهائيـــة وعلـــى رأســـها البحـــث العلمـــي عـــن طريـــق هذا النـــوع من 

الحاضنات.

كمـــا أن الهـــدف مـــن هـــذا النوع هو تبنـــي المبدعيـــن والمبتكرين وتحويـــل أفكارهم ومشـــاريعهم من مجرد نمـــوذج مخبري إلى 

اإلنتـــاج واالســـتثمار، مـــن خـــالل توفيـــر الخدمات والدعـــم والمســـاعدة العمليـــة للمبتكرين في ســـبيل الحصول علـــى المنتج الذي 

يخلـــق قيمـــة مضافـــة في اقتصاد الســـوق، وذلـــك من خالل:

  احتضان األفكار المبدعة والمتميزة للشباب والشابات.

  توليد فرص عمل للشباب والشابات.

  المساهمة في توفير الفرص المستمرة للتطوير الذاتي.

  المساهمة في صنع المجتمع المعرفي المعلوماتي.
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  القضاء على مسببات هجرة األدمغة.

  ضمان االستفادة الفعالة من الموارد البشرية الخالقة.

  تسويق المخرجات العلمية والتقنية المبتكرة.

حاضنة األعمال.........كهيئة داعمة للتعليم: 

تدعـــم الحاضنـــات علـــى اختـــالف أنواعهـــا التعليـــم على اعتبـــاره إحدى أســـس التطـــور والرقـــي بالمجتمعـــات، كما تعتبـــر حاضنات 

األعمـــال بمثابـــة تهيئـــة للبيئة المســـاندة والداعمة للمشـــاريع واألفـــكار اإلبداعية للشـــباب، والتي يتـــم إتاحتهـــا وتعزيزها باليات 

متكاملـــة لضمـــان نجاح مشـــاريعهم الجديدة. وتتمثل المدخالت الرئيســـية لهـــذه الحاضنات في المبدعين من الشـــباب لهذا تعمل 

الحاضنـــة فـــي إطار –التعلم الســـريع- على دعم وتحفيز مهـــارات و إبداعات الموظفين من أصحاب هذه المؤسســـات، إضافة إلى 

إعداد كوادر قوية قادرة على االســـتمرار والنمو في المســـتقبل، مع المســـاهمة بشـــكل كبير في حل مشـــكلة تدني مســـتويات 

األداء المهنـــي مـــن خالل توفيـــر مزيد من فرص التدريـــب للعاملين وفق مبادئ واســـتراتيجيات وأدوات وتقنيات التعلم الســـريع. 

فالشـــباب عندمـــا ينتســـب إلى الحاضنة تنقصه مهارات معينة هنـــا يتجلى لنا دور الحاضنة في احتضانـــه ورعايته وتوفير الخدمات 

لـــه مـــن جميع الجوانـــب التي يحتاج إليها فـــي واقعه العلمـــي، وإمداده بالطاقة المســـتمرة لغرض التنمية المســـتدامة.

وتهدف الحاضنة من خالل ذلك إلى:

مساعدة المدارس الجامعات والمعاهد التدريبية على توطين التعلم السريع في مواقعهم.

مســـاعدة الباحثيـــن التربوييـــن واالقتصادييـــن علـــى االســـتفادة مـــن نتائـــج األبحـــاث التـــي ينفذونها في حاضنـــات ومراكـــز البحوث 

للتعلـــم الســـريع بهـــدف تطويـــر التعليـــم واالقتصاد فـــي المجتمع.

مســـاعدة رواد األعمـــال علـــى تحويـــل مؤسســـاتهم إلـــى منظمـــات متســـرعة التعلم –منظمـــات فائقـــة التعلم- من خالل إنشـــاء 

حاضنـــات التعلـــم الســـريع في تلك المؤسســـات.

ربط المؤسسات التعليمية بالقطاعات االقتصادية والصناعية والتجارية.

المســـاهمة فـــي نقـــل التكنولوجيـــا من الـــدول المتطـــورة تكنولوجيا وتعزيـــز اســـتخداماتها وتطبيقاتهـــا بما يخدم عمليـــة البناء 

التربوي.

المحور الثالث :مكانة حاضنات االعمال في االقتصاد الجزائري بين النظرية و الواقعية  رؤية مستقبلية.

 

3-1- نشأة حاضنات االعمال في الجزائر : 
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جـــاء القانـــون التوجيهـــي لســـنة 2001ليرســـم الخطـــوط الواجـــب وضعهـــا حيـــز التنفيـــذ من أجـــل تكفل أحســـن بقطاع المؤسســـات 

الصغيرة والمتوســـطة وترقيته، والمتضّمن إنشـــاء عّدة وكاالت وصناديق تعمل على تأهيل هذه المؤسســـات من خالل المادة13 

التـــي تنـــص علـــى أنه يتم إجـــراءات التأســـيس وإعـــالم وتوجيه ودعـــم وتنمية ومرافقـــة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة عن 

طريق مراكز تســـهيل تنشـــأ لهـــذا الغرض .

نتيجـــة النجـــاح الكبير والملمـــوس الذي حققته حاضنات األعمال في دعم المؤسســـات الصغيرة في الـــدول التي أخذت بمفهوم 

حاضنـــات األعمـــال، فقـــد ارتـــأت الجزائـــر أيضا أن تأخـــذ المفهـــوم الجديد ســـعيا منها إلى تنميـــة ثقافـــة العمل الحـــر وترقية قطاع 

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة الـــذي يمثل أهمية إســـتراتيجية قصوى فـــي ظل الظـــروف الحالية. وفي هذا اإلطار ســـعت 

الجزائـــر إلى وضـــع األطر القانونية والتشـــريعية والتنظيميـــة الالزمة إلنشـــاء حاضنات األعمال.

بنـــاءا علـــى المشـــرع الفرنســـي، ضّم المشـــرع الجزائـــري مفهوم المحاضـــن( الحاضنات) في المشـــاتل. هـــذه األخيرة تـــم تعريفها 

وفقـــا للمرســـوم التنفيـــذي 78-03  المـــؤرخ فـــي 24 ذي الحجـــة عـــام 1423 هــــ  الموافـــق ل25فيفـــري 2003 المتضمـــن القانـــون 

األساســـي لمشـــاتل المؤسســـات علـــى أنهـــا »مؤسســـات عموميـــة ذات طابـــع صناعـــي وتجـــاري، تتمتـــع بالشـــخصية المعنويـــة 

واالســـتقالل المالي« وتهدف إلى مســـاعدة ودعم إنشـــاء المؤسســـات التي تدخل في إطار سياســـة ترقية المؤسسات الصغيرة 

والمتوســـطة.  و تتخـــذ المشـــاتل إحـــدى  األشـــكال التالية :

- المحضنة: هي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات؛

- ورشة الربط: وهي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية؛

- نزل المؤسسات: هي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث.

يالحظ أن المشـــرع الجزائري قســـم أشـــكال المشـــاتل حســـب نوع القطاع الذي تنتمي إليه المشـــاريع، فالمحاضن )الحاضنات( تختص 

بالمؤسســـات العاملـــة بقطـــاع الخدمـــات ، بينمـــا نزل المؤسســـات تتكفل بالمؤسســـات العاملة بميـــدان البحث، األمـــر الذي يختلف 

عـــن المفاهيـــم المعمـــول فـــي الـــدول المتقدمـــة والـــدول الناميـــة، حيـــث نجـــد أن تســـمية الحاضنـــات ال تقتصر فقط علـــى قطاع 

الخدمـــات بـــل تشـــمل جميع أنـــواع القطاعات، وتختص بشـــكل أكثر بقطـــاع البحـــث والتكنولوجيا.

كمـــا بين المشـــرع الجزائري أشـــكال وأنواع حاضنات األعمال، والهيئـــات العامة والمنظمات التي تديرها فقـــد تكون حاضنة األعمال 

عامـــة أو خاصـــة، مؤسســـة صناعيـــة أو تجارية، مؤسســـة غير هادفة للربـــح أو هادفة للربح، حيـــث يحدد عدد المؤسســـات الصغيرة 

داخـــل الحاضنـــة مـــا بيـــن 20 إلـــى 50 مؤسســـة، فكلمـــا زاد العـــدد كلمـــا تعقـــدت اإلدارة لكن فـــي نفـــس الوقت يســـاهم في رفع 

الحاضنة. مردودية 



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 208

أسباب تأخر االنطالق و عوائق االنتشار
ترجـــع أســـباب تأخر انطالق مشـــاريع حاضنات األعمـــال في الجزائر إلى الظـــروف االقتصادية و االجتماعية الســـيئة التي مرت الجزائر 

في الســـنوات الماضية بين ســـنة 1990 وســـنة 2000 و التي لم تكن تســـمح ببروز وعي سياســـي و اقتصادي ألهمية مثل هذه 

األدوات الجديـــدة فـــي تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة و االجتماعيـــة، و إجمـــاال يمكـــن حصر العوامل و األســـباب التـــي أدت إلى تأخر 

انطـــالق مثل هذه المشـــاريع في النقـــاط التالية:

-1تأخر صدور القوانين والمراسيم المنظمة لنشاط حاضنات المؤسسات إلى سنة 2003 

-2 عدم الوعي السياسي واالقتصادي بأهمية حاضنات األعمال في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-3 غمـــوض المفاهيـــم المتعلقـــة بحاضنـــات األعمال خصوصا في إطـــا رها القانوني، حيث نجد أن المشـــرع الجزائـــري جعل الحاضنة 

شـــكال من أشـــكال مشـــاتل المؤسســـات التي تختص في القطاع الخدمي.

-4 المشاكل والعقبات التي يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

-5 عدم توفر الكفاءات الالزمة إلدارة وتسيير الحاضنات.

-6 البيروقراطية التي ال تزال تعاني منها اإلدارات والهيئات العمومية في الجزائر.

في إطار تنمية ومرافقة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة قامت الدولة بإنشـــاء محاضن المؤسســـات ومراكز التســـهيل التي 

أخـــذت شـــكل هيـــاكل وآليـــات وهيئـــات الدعم تعمل علـــى تقديم المشـــورة االقتصاديـــة والفنية والمســـاعدات الماديـــة والمالية 

للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى هناك عدة عوائق تؤثر في انتشار مفهوم حاضنات األعمال في الجزائر أهمها:

- ضعـــف التنســـيق بيـــن مختلـــف هيئات التنميـــة بما في ذلك بين الجامعات ومؤسســـات البحـــث من جهة وقطـــاع اإلنتاج من جهة 

أخـــرى، وكذلك فيما بين مؤسســـات التمويل واألبحاث واالستشـــارات؛

- ضعف مشاريع تنمية روح الريادة حيث أن المهارات الريادية ال تزال خاملة وغير مستغلة بينما تنتشر ذهنية

الريع واالستثمار سريع المردود؛
- مشكل العقار: الحاضنة كأي مؤسسة اقتصادية تحتاج إلى العقار إلقامتها وفي ظل الوضعية الحالية للعقار،

سيحد ذلك من تطور الحاضنات في الجزائر خاصة حاضنات األعمال التي تهدف إلى الربح؛

- التمويل: بما أن الحاضنة ليســـت جهة تمويلية وإنما تعمل على الربط بين المؤسســـات التي تنتســـب لها والمؤسســـات المالية 

والمصرفيـــة، وفـــي ظل الوضعية الحالية للمؤسســـات المصرفيـــة الجزائرية، وكون تمويل المؤسســـات المحتضنة يلعب دورا هاما 
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فـــي نجاح الحاضنة، ســـيؤثر ذلك ســـلبا على نجاح الحاضنـــات في الجزائر.

- ضعف الوعي السياسي و االقتصادي بأهمية حاضنات األعمال في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

- المشـــاكل و العقبـــات التـــي يعاني منها قطاع المؤسســـات الصغيرة و المتوســـطة في الجزائر، و التي دفعـــت الهيئات الوصية 

إلـــى التركيـــز في تأهيل المؤسســـات الصغيرة و المتوســـطة، دون االهتمام الجدي بآليـــة حاضنات األعمال؛

- نقص اإلطارات والكفاءات الالزمة إلدارة و تسيير الحاضنات

3-3- شروط نجاح حاضنات االعمال في الجزائر :

يتطلـــب ضمـــان نجـــاح حاضنـــات األعمال فـــي الجزائر تعبئة شـــاملة للجهود و المـــوارد إلقامة حاضنـــات نموذجية فـــي عدة مناطق 

مـــن الوطـــن، و ذلك بأخذ األمـــور التالية بعيـــن االعتبار:

- وجـــود وانتشـــار ثقافـــة العمل الحر و روح المقاولتية، فتنمية المشـــروعات الصغيرة ال يمكـــن أن تزدهر إال في مجتمع تتوفر فيه 

روح الريـــادة وحـــب العمـــل الحـــر، و تتواجد مجموعة مـــن رجال األعمال أصحـــاب المواهب اإلداريـــة الخاصة، واالســـتعداد للمخاطرة، 

وتبنـــي أفكار جديدة؛

- العمل على أن تكون الحاضنات محل مشـــاركة بين مؤسســـات الدولة ومؤسســـات القطاع الخاص ألن الدعم المعنوي والمادي 

المطلوب يصبح أيســـر وأكثر فاعلية؛ 

- البـــد مـــن الدقـــة فـــي اختيـــار المديـــر المناســـب، والبد مـــن إعطائـــه الصالحيـــات والحريـــة التـــي يحتاجها لتأميـــن نجـــاح الحاضنة و 

للمؤسســـات المحتضنـــة؛

- وضـــع معاييـــر محـــددة عند اختيار المؤسســـات الحتضا ا، تتناســـب مع الظروف المحليـــة و مراعاة الجـــدوى االقتصادية، و إمكانات 

توســـعها المســـتقبلية بمـــا فـــي ذلـــك زيـــادة القيمـــة المضافـــة المحليـــة، و تحســـين القدرة علـــى التصديـــر، و تحقيق فـــرص أكبر 

للعمالـــة، و التطويـــر و التحديـــث و مراعاة الظـــروف البيئية؛

- يجـــب أن تتوافـــق الخدمـــات و التســـهيالت التـــي تقدمهـــا الحاضنة مـــع االحتياجـــات الحقيقية للمؤسســـات، كمـــا أن اختيار موقع 

المؤسســـات لـــه دور هـــام فـــي نجـــاح الحاضنـــة، بحيـــث يجب أن تكـــون قريبة مـــن مجتمع األعمـــال و الجامعـــات و مراكـــز البحوث و 

بمنطقـــة تتوفـــر علـــى الهيـــاكل القاعدية مـــن طرقات و وســـائل النقـــل و الخطـــوط الهاتفية...الخ؛

- تشـــجيع أنظمـــة التمويـــل خارج نظام القروض المصرفية بهـــدف دعم وتطوير القدرة التمويلية و توفيـــر مصادر جديدة للتمويل 

أمـــام الصناعـــات الصغيرة والمتوســـطة، مثل مشـــروعات شـــركات توظيف األموال وشـــركات رأس المال المخاطر وشـــركات التأجير 

اإلسالمية؛ والبنوك 
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-توافـــر روح اإلبـــداع واالبتـــكار، فالتغيـــر التكنولوجي ال يقتصـــر على إدخال طرق إنتاج جديـــدة أو منتجات جديدة فقـــط، ولكن يمكن 

أن يحـــدث مـــن خـــالل سلســـلة من التحســـينات واإلضافات الصغيـــرة والكبيرة فـــي المنتج أو الخدمـــة الحالية، فالقـــدرة على التخيل 

واإلبـــداع تنتج عـــن التفاعل بين المجتمـــع المحيط والمـــوارد الذاتية للفرد.

مقاييس نجاح حاضنات األعمال
يقـــاس نجـــاح حاضنـــة األعمال بعدد المنشـــآت التجارية )الصغيـــرة( الجديدة المتخرجة منهـــا خالل فترة محددة )في الغالب ســـنتان( 

والتـــي تســـتمر فـــي التطور بعد تخرجها لتصبح منشـــآت متوســـطة أو حتى كبيرة، وبما تحققه من تشـــجيع المبـــادرات وتنمية روح 

المخاطـــرة وخلـــق فـــرص عمل جديـــدة مع اجتـــذاب الصناعات المطلوبة، ومـــا ينتج عن كل ذلك مـــن أرباح مقبولـــة لمالكيها وعوائد 

ضريبيـــة إضافية للحكومة.

ويقاس نجاح الحاضنة التقنية بمقدار ما تحققه في نشر التقنية وتبني وتطوير أفكار وبراءات اختراعات

األكاديمييـــن والباحثيـــن تجاريـــا، ومـــن المالحـــظ أن بعض المنشـــآت التقنية تتوســـع من عاملين أو ثالثة إلى عشـــرين عامـــال أو أكثر 

فـــي شـــهور قليلـــة وتتوســـع أعمالها بحيث يمكن طرحها في ســـوق األســـهم خالل الســـنوات األولى من تخرجها. كمـــا أنه توجد 

عوامـــل البد مـــن توافرها لنجاح هـــذه الحاضنات.

مديـــر الحاضنـــة: يؤدي مدير الحاضنة دورا أساســـيا في نجاح الحاضنـــة. يجب أن تتوفر فيه بعض المهـــارات بمجال تخطيط األعمال 

واإلدارة والتسويق والمحاسبة.

دعـــم المجتمـــع: مـــن المهم أن تكســـب الحاضنات الدعم المعنـــوي والعالقات التجارية للســـكان المحليين القاطنيـــن بمكان تواجد 

الحاضنـــة. وقـــد يأتي الدعم من اإلمـــارة أو المحافظـــة أو من الجامعات أو الشـــركات الكبيرة.

انتقـــاء مشـــروعات الحاضنـــة: كلمـــا كانـــت معاييـــر االختيار واضحـــة ومحـــددة زادت فرص اجتـــذاب أفكار تمتلـــك القدرة علـــى النجاح. 

وتتبايـــن هـــذه المعاييـــر فيمكن أن تتضمـــن امتالك القـــدرة على النمو الســـريع

وأن تكون متعلقة بتقنيات متقدمة، تقديم خطة عمل تفصيلية ومحددة، أن تكون لدى صاحب المشروع

المتقدم فكرة مبتكرة أو اختراع...الخ.

إمكانية الحصول على التمويل: إن المتقدمين عادة لالنتساب للحاضنة بحاجة إلى التمويل ومعرفة بدائله

المختلفـــة. وبمقـــدور الحاضنـــة أن تجمـــع معلومـــات جيـــدة عـــن مختلـــف مصادر وأنـــواع التمويـــل البنكـــي أو المؤسســـي والمنح 

وصناديـــق القـــروض المختلفـــة وكبـــار المســـتثمرين، وبلـــورة متطلبـــات المنتســـبين والعمـــل كحلقـــة وصـــل بيـــن مكتســـبيها وبين 

المموليـــن والمســـتثمرين الكبـــار.
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خلـــق فـــرص النجـــاح: يمكـــن تحســـين صـــورة الحاضنة مـــن خالل وجـــود مبنـــى جديـــد أو مجدد، وجـــود صـــالت بالمؤسســـات المحلية 

الرئيســـية، وجـــود صـــالت جيـــدة بالصحافـــة وعالقات عامـــة محلية، ووجـــود كل من مديـــر ناجح علـــى رأس العمل ومنشـــآت واعدة 

ومنشـــآت متخرجـــة ناجحـــة.إن االرتبـــاط بالحاضنة وقصص النجـــاح التي تصنعها، كلها أمور تســـاعد في خلق فـــرص النجاح مما يفيد 

المختلفة. الحاضنة ومنشـــآتها 

التقييـــم والتحســـين المســـتمر: إن الحاضنات بحاجة إلى تقييـــم عملياتها وأدائها على نحو منتظم، وال يشـــمل ذلك مجرد مراقبة 

األداء من حيث نمو المنشـــآت المنتســـبة وحســـب، ولكن يشـــمل أيضا نمو وتطور الشـــركات بعد تخرجها من الحاضنة... ومثل هذه 

المعلومـــات تفيـــد الحاضنـــة فـــي تخطيـــط وتقديم خدماتهـــا واألهم من ذلك تســـويق نفســـها واجتـــذاب مشـــروعات ذات نوعية 

واعـــدة ومتوقع نموها بصورة غيـــر تقليدية.

الخاتمة

مـــن خـــالل دراســـتنا لهذا الموضوع زدنا تأكيـــدا ان حاضنات االعمال لها عالقة تشـــابكية جد مترابطة مع الطـــرح الفكري للدور الذي 

تلبه المؤسســـات المتوســـطة و الصغيرة على أن هذه االخيرة  تعتبر أداة فاعلة في تحقيق التنمية بالمفهوم الجديد للتغيرات 

التـــي يعرفهـــا االقتصـــاد العالمـــي ، وكذلـــك من خـــالل  ما تقدمـــه للمجتمع من فـــرص عمل جديـــدة، خلق ثروة والمســـاهمة في 

احداث القيم المضافـــة التي تنتجها.

 ومـــا ســـاهم فـــي زيـــادة فاعليـــة هـــذا القطـــاع وتعزيـــز مكانته هـــي حاضنات األعمـــال من خـــالل اإلســـهامات التـــي تتقدمها من 

مســـاعدات ودعـــم فنـــي؛ إداري؛ مالي...الخ

وبالرغـــم مـــن الدعـــم واالهتمام الـــذي أولته الدولـــة الجزائرية لقطـــاع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، إال أنهـــا أهملت أداة 

حققـــت الكثيـــر فـــي اقتصاديات مشـــابهة وهي حاضنـــات األعمال حيث ما زالـــت حبرا على الورق كما نســـجل  غياب ارادة سياســـية 

تجعـــل الحاضنـــات كالطـــرح جديد في مفهـــوم التنمية المســـتدامة ذا اهمية بالغـــة للدولة.

 ومن خالل المحاور السبقة التي تم التطرق اليها يمكن تقديم نتائج الدراسة فإيميلي :

  تقـــدم حاضنـــات األعمـــال حزمـــة متكاملة مـــن الخدمات لألعمـــال الملتحقـــة بها، وترتبـــط هذه المســـاعدات والخدمات بالمشـــاكل 

والمعوقـــات التـــي تواجـــه هـــذه األعمـــال خاصة في مرحلـــة البـــدء واالنطالق، ومـــن بين هـــذه الخدمات:
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1. تؤمن حاضنات األعمال أماكن ومساحات مجهزة لألعمال الملتحقة بها لكي تنتج وتسوق منه وتستقبل العمالء فيه؛ 

2. توفيـــر الدعـــم المالـــي مـــن خالل البرامـــج المتخصصة لهـــذا الغرض من خـــالل برامج تمويل الحكومـــة أو القروض أو شـــبكة رجال 

األعمـــال والمســـتثمرين الذيـــن تقيم معهم الحاضنـــة اتصاالت وعالقات لهـــذا الغرض؛ 

3. توفير مختلف أنواع الدعم من دعم فني، إداري، تسويقي... لألعمال الملتحقة بها؛ 

4. تـــدار هـــذه الحاضنـــات مـــن قبـــل إدارة متخصصـــة تعمـــل علـــى تقديـــم مختلـــف االستشـــارات القانونيـــة والمحاســـبية المتعلقـــة 

باألعمـــال الصغيـــرة والمتوســـطة وذات العالقـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة؛ 

5. تقديـــم الدعـــم التســـويقي لألعمـــال مـــن خالل مســـاعدتها علـــى المشـــاركة بالمعـــارض المحليـــة والدولية، ومســـاعدتها على 

تســـويق منتجاتـــه مـــن خالل شـــبكة االتصـــاالت والعالقات التـــي تقيمهـــا الحاضنة؛ 

6. تقوم الحاضنة واإلدارات المتخصصة على متابعة وتقييم المشاريع الملتحقة بها بشكل دوري ومستمر؛ 

7. مســـاعدة األعمـــال علـــى تنميـــة مهـــارات مالكهـــا والعامليـــن بهـــا من خـــالل التدريـــب المســـتمر على مختلـــف األمور البشـــرية 

والمتعلقـــة بالعمليـــة اإلنتاجيـــة والعمـــل عموما؛ 

8. توفيـــر المعـــدات واألجهـــزة الخاصة بالحاســـب اآللـــي والتجهيـــزات المكتبية ومختلف وســـائل االتصـــال: هاتف، فاكـــس، انترنت.... 

وضـــرورة االســـتفادة من هـــذه التســـهيالت المتوفرة فـــي الحاضنة؛ 

9. تقديـــم المســـاعدة الخاصة بالصيانة لمختلف التجهيـــزات الميكانيكية وااللكترونية وتزويدها بقطـــع الغيار المطلوبة أو بالقطع 

التـــي مـــن شـــانها أن تضيف كفـــاءة أكبر للتجهيزات المتاحة أو إرشـــاد المؤسســـة المحتضنـــة بذلك أماكن تواجد مثـــل هذه القطع 

وأسعارها  وأنواعها 

إضافـــة إلـــى المرافـــق والتجهيـــزات التـــي توفرهـــا، والخدمات التـــي تقدمهـــا، والممارســـات الجيدة التـــي تتبعها، فـــإن لحاضنات 

االعمـــال دور إضافـــي فـــي دعـــم المنشـــآت الصغيرة المنتســـبة لهـــا وذلك عـــن طريق :

التنســـيق بيـــن الجهات )االشـــخاص والمجموعات والهيئـــات والمنظمات( المعنية بدعم المنشـــآت الصغيرة، والمشـــاركة مع هذه 

الجهـــات فـــي المتابعة مع القطاعيـــن الحكومي والخاص، لتوفير ســـبل الدعم المختلفـــة الالزمة لنجاح

هـــذه المنشـــآت )خاصـــة مـــا يتعلق منها بالتمويل، مثل انشـــاء صناديق لتمويل المنشـــآت الصغيرة بشـــروط ميســـرة، وإيجاد نظام 

لضمـــان قـــروض البنوك التجارية لهذه المنشـــآت الصغيـــرة ... الخ(؛

التنســـيق بيـــن الجهـــات )االشـــخاص والمجموعـــات والهيئـــات والمنظمـــات( المعنية بدعـــم المنشـــآت الصغيرة، لتقديـــم مجموعة 

متكاملـــة مـــن برامـــج التدريـــب والنـــدوات وورش العمـــل وحلقات النـــق اش المفتوحة، فـــي المجـــاالت المختلفة المتعلقـــة بإدارة 

المنشـــآت الصغيـــرة وتطويرهـــا، بمـــا يضمن تقلـــي ل التكلفة مـــع تقديمها ألكبر شـــريحة؛
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تكويـــن لجـــان استشـــارية )من خبراء مـــن رجال االعمـــال أو الباحثيـــن أو األكاديميين أو المتخصصيـــن في التمويل، التســـويق... الخ(، 

تقـــوم بمســـاعدة المنشـــآت الصغيـــرة وأصحابهـــا مـــن رواد األعمال فـــي مجاالت تخصص هـــؤالء الخبـــراء )مثل وضع خطـــط العمل 

والميزانيـــات والدراســـات المتعلقـــة بالتمويل والتســـويق وتبنى التقنيـــات تجاريا والحمايـــة الفكرية وبراءة االختراعـــات ... الخ(، مع 

إتبـــاع آلية واضحة تســـهل اســـتفادة المنشـــآت الصغيرة من هـــذه اللجان؛

تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجاالت التي تهم المنشـــآت الصغيرة بصفة خاصة )مثل التقنيات المســـتجدة واالســـواق 

المســـتهدفة ومصـــادر التمويـــل وفـــرص المشـــاركة واســـتقطاب االســـتثمارات وتنظيـــم وإدارة وتطويـــر المنشـــآت الصغيـــرة(، مع 

تســـهيل الوصـــول إلى المكتبات ومصـــادر المعلومات األخـــرى )خارج الحاضنـــات( ذات العالقة؛

تطويـــر قاعـــدة معلومـــات عـــن متطوعيـــن من رجـــال االعمال المتقاعديـــن )لديهم القـــدرة والرغبة في مســـاعدة هذه المنشـــآت 

الصغيـــرة وتخصيـــص ســـاعات محددة أســـبوعيا / شـــهريا لتقديم المشـــورة والنصـــح(، مع وضع برامـــج واضحة تلتزم بها المنشـــآت 

المتطوعين؛ الصغيرة وهـــؤالء 

اعداد قائمة )غير رســـمية( للمســـتثمرين المعروفين ب Angle Investors الذين يفضلون في الغالب عدم االعالن عن   اســـمائهم 

أو المشـــاريع أو المنشـــآت التـــي يقومـــون بتمويلهـــا أو المبالغ المرتبطـــة بذلك، يتميز هؤالء المســـتثمرين بـــأن لديهم الحماس 

والخبـــرة في تحديد المشـــاريع الصغيرة التي لديهـــا فرص أكبر للنجاح، كما أن لديهم القدرة الماليـــة والخلفية المهنية المرتبطة 

بتمويـــل هـــذه المنشـــآت ودعمها ورعايتها، ممـــا يمكنهم من قطف ثمار نجاحهـــا في النهاية .

التوصيات واالقتراحات :

1. نشـــر ثقافـــة المشـــروع الصغيـــر فـــي اقتصاديات الـــدول العربية بصفة عامـــة و المجتمع العربـــي بصفة خاصة من خـــالل التوعية 

والتحســـيس بأهميـــة هذا النوع من المشـــاريع في االقتصـــاد الوطني؛

2. اإلســـراع بتجســـيد فكـــرة حاضنـــات األعمـــال كفكرة رائـــدة وتجنيدها من طـــرف الحكومات والهيئات الرســـمية  علـــى ارض الواقع  ، 

وتبنيهـــا كأحـــد الخيـــارات االســـتراتيجية في تدعيم النمو االقتصـــادي ، تحقيق الميزة التنافســـية من خالل التطـــورات التي يعرفها 

العالمي؛  االقتصاد 

3. العمـــل علـــى خلـــق بنـــك معلومـــات بين الـــدول العربية من اجل خلـــق هيئة داعمـــة  ،تدعم و تســـاعد هذه الحاضنـــات على أداء 

مهامهـــا في ظـــل بيئة متغيرة تســـتوجب االطـــالع الدائم؛ 

4. توفيـــر المنـــاخ المالئـــم لهـــذه الحاضنة مـــن خالل خلق شـــبكة اتصاالت وعالقـــات بين المؤسســـات العمومية والمتمثلة أساســـا 
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فـــي الحكومـــة ومنظماتهـــا من جهـــة والخواص مـــن جهة أخرى؛ 

5. العمل على إيجاد عالقة تعاون بين الجامعات والمعاهد كمصدر لخلق األفكار وبين الحاضنة كمكان لتجسيد األفضل منها؛ 

تفعيل برامج التأهيل في ظل االتفاقيات االورومتوسطية وربطها ببرامج وأهداف حاضنات األعمال؛ 

7. االستفادة من التجارب الناجحة في مجال حاضنات األعمال المطبقة في االقتصاديات المشابهة )التجربة اإلماراتية مثال(؛ 

8. خلـــق شـــراكة بيـــن حاضنـــات األعمـــال فـــي الجزائـــر فـــي حالة تجســـيدها وبيـــن نظيراتهـــا الناجحـــة في العالـــم واالســـتفادة من 

الخبـــرات قدر المســـتطاع؛ 

9. إنشـــاء بنـــك خـــاص بتمويل المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة يقض على أكبر مشـــكل تعانـــي منه وهو التمويـــل، ويكون هذا 

البنـــك على عالقة مباشـــرة بالحاضنة؛ 

10. أهـــم توصيـــة هي القضـــاء على المعوقات اإلدارية والبيروقراطية التي تقف حاجزا أمام تحقيق المشـــروع الصغير لطموحاته 

وأهدافه. 

المراجع
فیشـــوش حمـــزة. حاضنـــات األعمال التقنیـــة كآلية لدعم المؤسســـات الصغيرة المبدعة-دراســـة لبعض التجـــارب العالمیة-الملتقى 

الدولـــي المقاولتیـــة: التكویـــن  وفـــرص األعمـــال, كلیة العلـــوم االقتصادیـــة والتجاریة وعلوم التســـییر, جامعة بســـكرة08/07/06 

.2010 أفريل 

حســـين رحيـــم، نظـــم حاضنـــات األعمـــال كآلية لدعـــم التجديـــد التكنولوجـــي، مجلـــة العلـــوم االقتصادية و علـــوم التســـيير، جامعة 

فرحـــات عباس، ســـطيف، العـــدد 2، ص 171

حســـين رحيـــم؛ نظـــم حاضنات األعمـــال كآلية لدعم التجديـــد التكنولوجي للم ص م فـــي الجزائر. مجلة العلـــوم االقتصادية وعلوم 

التســـيير-جامعة فرحات عباس ســـطيف-الجزائر- العدد2003/02. ص 109.

عبـــد الرحمـــن بـــن عبد العزيـــز مازي، دور حاضنـــات األعمال في دعم المنشـــآت الصغيرة، ندوة واقع ومشـــكالت المنشـــآت الصغيرة 

والمتوســـطة وســـبل دعمها وتنميته- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الســـعودية، 28-29 ديســـمبر 2002، ص 27- 24

محمـــد بـــن بوزیـــان، تكنولوجية الحاضنات فـــي العالم العربي: الفرص و التحديـــات، الملتقى الدولي حول التنمية البشـــرية وفرص 

االندمـــاج فـــي اقتصـــاد المعرفـــة والكفاءات البشـــرية، كليـــة الحقوق والعلـــوم االقتصادية، جامعـــة ورقلة، 09 - 10 مـــارس 2004، 

ص 179.

نبيل جواد؛ إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المجد للطباعة والنشر-لبنان- 2007م
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محمد صاح الحناوي وآخرون؛ حاضنات األعمال. الدار الجامعية للطباعة والنشر-مصر- 2001م. ص10.

أيمن علي عمر؛ إدارة المشروعات الصغيرة. الدار الجامعية –اإلسكندرية مصر- 2007م. ص92.

محمد بن بوزیان، مرجع سبق ذكره، ص 179.

أيمن علي عمر؛ إدارة المشروعات الصغيرة، مرجع سابق، ص97

احمـــد يونـــس درويـــش؛ آليـــات إقامـــة وإدارة وتمويـــل حاضنـــات المشـــروعات الصغيـــرة. النـــدوة العربيـــة األولـــى حـــول حاضنـــات 

المشـــروعات الصناعيـــة- القاهـــرة –مصـــر- 27-28 ينايـــر 2003. ص10.

محمد بن بوزيان، مرجع سبق ذكره، ص180.

محمد صالح الحناوي وآخرون؛ حاضنات األعمال، مرجع سابق ص55

دور حاضنـــات اعمـــال المؤسســـات الصغيـــرة و المتوســـطة فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي الجزائـــر ، دراســـة حالـــة حاضنة 

االعمـــال بقســـنطينة خـــالل الفتـــرة 2013/2008 رســـالة ماجيســـتير ن العائـــدة للطالبة نجيبـــة ســـلطانية ، كلية العلـــوم االقتصادية 

وعلـــوم التســـيير ، جامعة ســـطيف 



أثر عمليات إدارة المعرفة

على جودة التعليم العالي في العراق 

دراسة تحليلية من منظور ريادي

 األستاذ الدكتور   
اسعد حمدي محمد ماهر 

جامعة التنمية البشرية – كلية اإلدارة واالقتصاد العراق

  المدرس الساعد
محمد إبراهيم محمد حسين

 المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال 2014 هيئة التعليم التقني العراق
نحـــو بيـــئة داعـــمـــة لـــريـــادة األعـــمـــال فـــي الـشـــرق األوســـــط

  الثالثاء 14-1435/11/16هـ الموافق 9-2014/9/11 م
الرياض – المملكة العربية السعودية



أثر عمليات إدارة المعرفة

على جودة التعليم العالي في العراق 

دراسة تحليلية من منظور ريادي

 األستاذ الدكتور   
اسعد حمدي محمد ماهر 

جامعة التنمية البشرية – كلية اإلدارة واالقتصاد العراق

  المدرس الساعد
محمد إبراهيم محمد حسين

 هيئة التعليم التقني العراق

سبتمبر 2014م

المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال
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المستخلص
   إن التطـــور المســـتمر الـــذي يشـــهده العالـــم في الوقت الحاضر هـــو الدافع الحقيقـــي لتبني منظمات اإلعمال ســـواء اإلنتاجية 

منهـــا او الخدميـــة إلدارة المعرفـــة لمـــا لها مـــن دور ايجابي فاعل في تحقيق  الجودة الشـــاملة والتحســـين المســـتمر ومواكبة 

التطـــورات فـــي كافة األنشـــطة التنظيمية، فضال عن تعزيـــز موقعها في المضمار التنافســـي والريادي، وعلى ضوء ذلك ســـعت 

الدراســـة الحاليـــة إلـــى تحديد اثر عمليـــات ادارة المعرفة في ضمان جودة التعليـــم العالي في العراق، ونظـــرا ألهمية الموضوع 

فـــي الجامعـــات العراقيـــة فقـــد ســـعى الباحثـــان الى تضمينـــه في الدراســـة الحاليـــة ضمن أطـــار شـــمولي يعتمد دراســـة نظرية 

وتطبيقية، وتتمحور مشـــكلة الدراســـة في التســـاؤالت االتية:

ما مستوى اهتمام الجامعات العراقية بادارة المعرفة؟  .1  

هل لدى الجامعات العراقية فكرة واضحة المعالم عن جودة التعليم العالي؟  .2  

هل لعمليات ادارة المعرفة دورا ازاء جودة التعليم في الجامعات العراقية؟  .3  

ما طبيعة العالقة واالثر بين عمليات ادارة المعرفة وجودة التعليم في الجامعات العراقية؟  .4  

    ولالجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤالت  فقد اعتمد الباحثان على اســـتمارة االســـتبانة كاداة رئيســـية لجمع البيانـــات والمعلومات في 

الجانـــب الميدانـــي للدراســـة، فضال عـــن االداوات الفرعية المقابالت الشـــخصية والزيـــارات الميدانية وتم تحليلها بواســـطة الحزمة 

البرمجيـــة الجاهـــزه )SPSS( وتوصلت الدراســـة الى مجموعة اســـتنتاجات اهمها:

وجود عالقة ارتباط معنوية بين عمليات ادارة المعرفة وضمان جودة التعليم اجماال.  .1  

وجود عالقة تاثير معنوية بين عمليات ادارة المعرفة وضمان جودة التعليم اجماال.  .2  

   واعتمـــادا علـــى تلـــك االســـتنتاجات تـــم تقديم مجموعة مـــن المقترحات التـــي تتعلق بالبحث ومـــن اهمها: اعتمـــاد برنامج فعال 

لمعرفـــة مشـــاكل الطلبـــة والمجتمع على حدا ســـواء وضرورة اخـــذ توقعات الطلبة وتطلعاتهـــم باالعتبار عند تقديـــم الخدمات او 

وضـــع المعاييـــر لتقديـــم الخدمـــات التعليميـــة، وذلك للعمل على تلبيـــة رغبات واحتياجـــات الطلبة بما يتفق مـــع توقعاتهم. 
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Abstract
The unlimited development that witnesses the modern world is the fact motive to adopt the business organizations, 

both the productivity or service to managing the knowledge, as they have positive and active role to attain the whole 

quality and continuous improvement, and convouy the developments in all organizational activities additional to 

that enhances its location in the pathfinding and comp area in the light of that, the research come to detemiading 

the impact or knowledge management processes in warily the of higher education in Iraq considering of importance 

of subject in the universities of Iraq. So the two researchers attempt to add in the present study within a wide frame 

depending on theoretical and applicative study. The problem of study including the following questions:                                   

-1 what the level of attention of Iraqi universities to knowledge managing?     

-2 Are the universities of Iraqi have a clear idea about the quality of higher education?                                                                                      

-3shall the processes of knowledge management  having any role with regard to quality of education in Iraqi univers

ities?                                             

-4what are the nature of relation and effecting between the processes of knowledge management and the quality of 

education in the Iraqi  universities?

In order to an swirling on this questions, the two researches based on the form of questions aire as major tool to 

collecting the data and information in the branchins to its, the personal interviews, and realm visiting, this activities 

was analyzed according to instance programmatic )spss( and the study reached to group of conclusion, the important 

of it, is.                               

-1finding a moral relevance relationship between the processes of knowledge management and warranty of quality 

of education all in all.                         

-2finding a moral influencing relationship between the knowledge management processes, and warranty the quality 

of education all in all.         

Depending of these conclusions, we off real a set of suggestions which links with research, the important its.                                                            

Us active programmatic to knowing the problems of students and society, and needing to yet in consider  the 

expectance or students and their looking for ward, or put standards to introducing the educational service, in order to 

working on accepting the wills and demands of student with suitable with their expectances.                                                                                   
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المقدمة
    تعـــد إدارة المعرفـــة إحـــدى األنظمـــة اإلداريـــة الحديثة بكونها مدخال يســـاعد المنظمة في جمع معرفة وأفـــكار كافة العاملين 

واختيـــار أفضلهـــا وتطبيقهـــا لمعالجـــة المشـــاكل التـــي تواجههـــا، وتعزيـــز نقـــاط القوة التـــي تمتلكها فـــي نفس الوقـــت، وذلك 

للحفـــاظ علـــى مركزهـــا التنافســـي في ســـوق العمـــل، فضال عن دورهـــا الريادي في تحســـين قـــدرة المنظمة فـــي الوصول إلى  

ضمـــان جـــودة التعليـــم. وفـــي ضوء هذا التوجـــه فان الجامعـــات العراقية ال تختلف عـــن مثيالتها من الجامعـــات العالمية من حيث 

الحاجـــة الـــى إدارة المعرفـــة والتـــي يعد العاملين مصدرها األساســـي، وهـــذا ما عزز اندفـــاع الباحثان نحو محاولة تســـليط الضوء 

علـــى موضـــوع عمليـــات إدارة المعرفـــة وانعكاســـاته علـــى جودة التعليـــم في العـــراق، وبموجب ذلـــك تضمنت الدراســـة المحاور 

اآلتية:

المحور األول: منهجية الدراسة

المحور الثاني: اإلطار النظري للدراسة

المحور الثالث: اإلطار الميداني للدراسة

المحور الرابع: االستنتاجات والمقترحات

المحور االول: منهجية الدراسة

مشـــكلة الدراســـة: تعانـــي المنظمـــات االنتاجيـــة والخدميـــة اليـــوم مـــن قلـــة التراكـــم المعرفـــي نتيجـــة عدم   .1  

التخطيـــط الجيـــد وعدم وجود الخبرات الكافية وانتشـــار ظاهرة عدم االنســـجام بين العاملين، وهذا الموقـــف دفع تلك المنظمات 

للبحـــث عـــن افضـــل اجـــراءات التعامل االيجابـــي مع هذه المشـــكلة، وتاتـــي ادارة المعرفة لتشـــكل احد الســـبل الحقيقيـــة للتصدي 

لمثـــل هـــذه الظاهـــرة ومدخـــال فاعـــال لمشـــاركة العامليـــن فـــي معرفتهـــم وتطبيقهـــا محققة فـــي ذلك تميـــز في نوعيـــة اداء 

الجامعـــات فـــي بيئـــة العمل، ولعل الجامعات العراقية ليســـت بعيدة عن هذه المشـــكلة التي تعاني منهـــا مثيالتها في العالم. 

وعلـــى هـــذا االســـاس قـــد جـــاءت الدراســـة لتثيـــر تســـاؤال مفـــادة... هـــل لعمليـــات ادارة المعرفة انعكاســـا علـــى جـــودة التعليم؟

اهمية الدراســـة: تكتســـب الدراســـة اهميتها بحيويـــة الموضوع الذي يركـــز على معالجة االثار الســـلبية والحد   .2  

مـــن تفشـــيها في الجامعات وتحســـين جـــودة المنتج والخدمة في ان واحد، وهـــذا يتم عبر االعتماد على عمليـــات ادارة المعرفة 

مـــن جهـــة، وتطبيـــق عناصر جودة التعليـــم من جهة اخرى، اما اهمية الدراســـة الميدانيـــة فانها تتميز في تقديم االســـس التي 

تمكـــن الجامعـــات العراقيـــة من التعـــرف على انعكاس عمليـــات ادارة المعرفـــة والمجاالت المتاحـــة لتطبيقها في تلـــك الجامعات 

باتجـــاة تعزيـــز ضمـــان جـــودة التعليـــم العالـــي في العـــراق والوقـــوف علـــى مضامين هـــذه العالقة.

هـــدف الدراســـة: فـــي ضوء مشـــكلة الدراســـة واهميتها فان الهدف الرئيســـي للدراســـة يتمثل في تشـــخيص   .3  
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وتحليـــل العالقـــة واالثـــر بيـــن عمليـــات ادارة المعرفـــة وعناصـــر ضمـــان جـــودة التعليـــم، ومن هـــذا الهـــدف يمكن تاشـــير االهداف 

تحقيقهـــا: الـــى  الدراســـة  تســـعى  التـــي  االتيـــة  الفرعيـــة 

تشـــخيص المشـــكالت التـــي تواجههـــا الجامعات بســـبب تجاهلهـــا عمليـــات ادارة المعرفة ومحاولـــة معالجتها   .4  

االســـتبيان. اســـتمارة  نطـــاق  ضمـــن  النظـــري  االطـــار  الـــى  باالســـتناد  الميدانـــي  الجانـــب  عبـــر  وذلـــك 

تفعيـــل دور عمليـــات ادارة المعرفـــة بالجامعات العراقية وتشـــجيعها على اعتمادها في العمل اســـتنادا الى   .5  

التعليـــم. جـــودة  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  وبمـــا  وعمليـــة  علميـــة  مبـــررات 

فرضيـــات الدراســـة: تنطلق الدراســـة مـــن فرضيتين رئيســـيتين االولى هناك عالقـــة ارتباط معنويـــة بين عمليات   .6  

ادارة المعرفـــة )اجمـــاال( وجـــودة التعليـــم. امـــا الثانيـــة هنـــاك عالقة تاثيـــر معنـــوي لعمليـــات ادارة المعرفة )اجمـــاال( على جودة 

التعليـــم.

اســـاليب جمـــع البيانـــات: بهـــدف الوصول الـــى البيانات والمعلومـــات الالزمة واالجابة على تســـاؤالت الدراســـة   .7  

ياتـــي: وكمـــا  االســـاليب  مـــن  عـــددا  اعتمـــاد  تـــم  فقـــد  فرضياتهـــا  واختبـــار 

الجانـــب النظـــري: اعتمـــد الباحث في تغطية الجانب النظري للدراســـة على ما هو متوافـــر من المصادر العربية   .8  

واالجنبيـــة التـــي تناولـــت موضوع الدراســـة من دوريات وبحوث ودراســـات ورســـائل واطاريـــح جامعية، فضال عن شـــبكة المعلومات 

الدوليـــة )االنترنـــت(.

الجانب العملي: استعان الباحث لتنفيذ الدراسة العملية على ما ياتي:  .9  

المقابـــالت الشـــخصية: التقـــى الباحثان مع عدد مـــن القيادات االدارية فـــي الجامعات العراقيـــة بهدف تقديم   .10  

للدراســـة. المفيـــدة  المعلومـــات  علـــى  منهـــم  الحصـــول  عـــن  فضـــال  الدراســـة،  موضـــوع  عـــن  توضيحـــات 

اســـتمارة االســـتبيان: تم تصميم اســـتمارة االســـتبيان باالعتماد على طريقيتين االولى االعتماد على مجموعة   .11  

 Stasse, /2006 ,Daniel, John /2011 ،مـــن المصـــادر التـــي تم اســـتخدامها بتصرف وهي )ماضي، اســـماعيل، 2010/ الرقـــب، محمـــد

Wagram, 2006(، والثانيـــة وضعهـــا علـــى نحـــو يتالئم مع واقع الجامعات وتـــم عند صياغتها مراعاة الدقة والشـــمولية لمحوري 

الدراســـة، وتـــم تدرج االســـتجابة على فقرات االســـتبيان تدريجيا خماســـيا )مقياس ليكـــرت( والمرتب بالتدريج من عبارة اتفق بشـــدة 

التـــي تاخـــذ الـــوزن )5( وصـــوال الـــى عبـــارة ال اتفق بشـــدة التـــي تاخذ الـــوزن )1( وبوســـط فرضي قـــدرة )3(.

اختبارات اداة الدراسة )استمارة االستبيان(  .12  

قيـــاس الصـــدق الضاهـــري: لبيـــان مقـــدرة االســـتمارة على قيـــاس متغيرات الدراســـة حيـــث تم قيـــاس الصدق   .13  

الضاهـــري لفقـــرات االســـتمارة بعـــد صياغتهـــا من خـــالل عرضها علـــى مجموعة مـــن الســـادة المحكمين فـــي هذا المجـــال بهدف 
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التأكـــد مـــن صحـــة فقراتها وســـالمتها واالفادة مـــن ارائهـــم ومقتراحتهم حول متغيـــرات الدراســـة ومدى قدرة االســـتمارة على 

قياســـها، وقـــد تـــم تعديـــل بعـــض الفقـــرات فـــي ضـــوء اراء المحكميـــن واالخـــذ بأرائهـــم بعـــد مراجعتهـــا. 

قيـــاس الشـــمولية: مـــن خـــالل طـــرح العديد من االســـئلة على الســـادة محكمي اســـتمارة االســـتبانة من مدى   .14  

شـــمولية فقراتهـــا وابعادهـــا وفـــي ضـــوء ذلـــك اضيفـــت فقـــرات، وحذفت اخـــرى وصححـــت عبـــارات واســـتبدل بعضها باخـــرى اكثر 

مالئمـــة.

الحياديـــة: بغيـــة تحقـــق الحياديـــة والمضوعيـــة حـــرص الباحثـــان علـــى عـــدم التدخـــل في اجابـــات افـــراد العينة   -15  

الدراســـة. تغنـــي  التـــي  المفيـــدة  المعلومـــات  واعطـــاء  الحقيقيـــة  ارائهـــم  عـــن  للتعبيـــر  الكافـــي  الوقـــت  واعطائهـــم 

االتســـاق الداخلـــي للدراســـة: لغرض اختبـــار محتوى االســـتبانة، فقد تم اختبار االتســـاق الداخلـــي )االرتباط( بين   -16  

العبـــارات المعبـــرة عـــن متغيرات الدراســـة لكل متغير على حـــده، اذ تعبر قيم االرتبـــاط المعنوية عن مدى مصداقيـــة تلك الفقرات 

للمتغيـــرات الرئيســـية والفرعيـــة، واتضح وجـــود مجموعه من عالقات االرتبـــاط المعنوية الموجبة بين اغلب متغيرات الدراســـة مما 

يدلـــل على وجـــود درجـــة اتســـاق عالية هـــي)0.773(.

حـــدود الدراســـة: تمثلت حدود الدراســـة المكانية في عدد مـــن الجامعات العراقية، اما الحـــدود الزمانية امتدت   .1  

الفتـــرة    مـــن  اســـتمرت  حيـــث  النتائـــج  تاشـــير  الـــى  الموضـــوع  تحديـــد  مـــن 

               )1/2 الى 2 /4 – 2014(.

المحور الثاني: االطار النظري
اوال: مفهوم واهداف عمليات ادارة المعرفة 

مفهوم ادارة المعرفة  .1  

           تشـــير االدبيـــات فـــي الفكـــر االداري المعاصـــر الـــى ان ادارة المؤسســـات والمنظمـــات بحاجة الى ادارة المعرفة، والســـعي 

الـــى تطبيـــق المعرفـــة من خـــالل تحليل ودعـــم صناعة القـــرار، وتوفير قاعـــدة بيانات ومعلومات تســـمح بممارســـة مبدعة لالفراد 

والجماعـــات فـــي اطـــار البنيـــة االجتماعية للمؤسســـات والمنظمـــات المبدعة، وعلى هذا االســـاس ســـيتم عـــرض المفاهيم التي 

يمكـــن مـــن خاللهـــا التوصـــل الـــى حقيقـــة ماهيـــة ادارة المعرفـــة. حيـــث عرفـــت بانهـــا عبـــارة عـــن جهـــد منظـــم يســـتهدف تنميـــة 

واســـتثمار راس المـــال الفكـــري فـــي المنظمات من خـــالل حصر المعرفـــة وتوليدها من مصادرهـــا الخارجية والداخليـــة، وتنظيمها 

وخزنهـــا وتوزيعها، والتشـــارك فيها بين االفراد، واســـتخدامها فـــي خلق معرفة جديدة، وتطبيقها في االنشـــطة االدارية كاتخاذ 

القـــرارات وحـــل المشـــكالت )عـــودة، 2010، 23(. ويشـــير )Morrow, 2012, 7( علـــى انهـــا عملية تدفـــق االفكار لتمكيـــن المنظمة من 
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اتخـــاذ قرارتهـــا بشـــكل الـــذي يعزز موقعهـــا ومعرفتها بيـــن المنظمات االخـــرى. ويـــرى )Strasses, 2006, 6( بانها  ثـــروة تنظيمية 

 ,2004 ,Valente &Rigallo( لقيـــادة فائـــدة العمل باســـتمرار وتحقيـــق االنضباط الذي يروج لنظـــره متكاملة في المنظمـــة. ويبيـــن

2( علـــى انهـــا عمليـــة تحســـين وتنظيـــم معرفة االفـــراد العاملين بشـــكل جماعي من اجـــل اتخاذ قـــرار امثل في وقـــت حقيقي.

ويـــرى الباحثـــان »ان ادارة المعرفة هي عبارة عـــن خطة تضعها االدارة العليا لتوجيه االفراد العاملين لكشـــف الفرص والتهديدات 

التـــي تواجـــه المنظمـــة عبر التشـــارك في معرفتهم الذاتيـــة،         واختيار افضل معرفة منها وخزنهـــا وتنظيمها وتطبيقها على 

مكامن القـــوة والضعف في المنظمة«.

اهداف ادارة المعرفة  .1  

ان عمليـــات ادارة المعرفـــة تتضمـــن مجموعـــة مـــن الفعاليـــات والجهـــود التـــي تهدف الـــى تحقيق اهـــداف متعـــدده، ومن هذه 

االهـــداف )الرقـــب، 2011، 26(

أ-  تزويد المنظمة بالدعم المعرفي الكافي لبناء بنية تحتية قوية تحقق للمنظمة اهدافها.

ب- القدرة على توفير المعرفة الكافية و الضرورية لتحقيق عملية توجيه وقيادة فاعلة.

ج- قادرة على تزويد المنظمة بالمعرفة الالزمة للتطوير والتحسين.

د- تهدف الى تحويل العمليات المعرفية لتساهم بصورة فاعلة في تحسين وتطوير وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة.

ه- القدرة على تحقق قدرة االصول المعرفية وراس المال الفكري على تحقيق القدرات  االدارية والتنظيمية.

و- التحكم في العمليات والعالقات المعرفية

ومن جهة اخرى يوضح )Morrow, 2012, 7( اهداف المعرفة باالتي:

توليد قوة للمنظمة في كافة االنشطة.  .1  

نقل الخبرة سريعا بين الوحدات واالفراد.  .2  

ج- التعاون المستمر بين العاملين في كافة اقسام المنظمة.

1.  عمليات ادارة المعرفة  

             تناولـــت غالبيـــة المداخـــل والمفاهيـــم ادارة المعرفـــة على انها عملية، وقد اشـــار اغلب الباحثين فـــي حقل ادارة المعرفة 

ذلـــك، فالمعرفـــة المشـــتقة مـــن المعلومـــات ومـــن مصادرهـــا الداخليـــة والخارجيـــة، التعني شـــيئا من دون تلـــك العمليـــات التي 

تغنيهـــا، وتمكـــن مـــن الوصـــول اليهـــا والمشـــاركة فيهـــا وخزنهـــا وتوزيعهـــا والمحافظة عليهـــا واســـترجاعها بقصـــد التطبيق او 

اعـــادة االســـتخدام )المحيـــاوي واخرون، 2004، 58(. ويـــرى )Duffy( في انموذجة الدارة المعرفة كما في الشـــكل )1( ان المنظمة 

تحصـــل علـــى المعلومـــات والطاقة والنشـــاط من البيئـــة الخارجية، ومن خالل اشـــتراك االســـتراتيجية واالفراد والعمليـــات والتقنية 
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تتحـــول المعلومـــات الـــى معرفة، ومـــن ثم الى عمليات تنتج الســـلع والخدمات، وتســـهم في زيـــادة ثروة المنظمـــة، وتعد ادارة 

المعرفـــة عمليـــة تتضمـــن الحصـــول على المعرفـــة )الضمنيـــة والظاهرة( ودعـــم واســـناد االعمال وتوليـــد العوائـــد والتاكيد على 

العنصـــر البشـــري كونة الجانب الجوهـــري فيها، والحصول على الدروس المســـتنبطة من خالل تكرار اســـتخدام المعرفة، وبموجب 

هذا االنموذج فان عملية الحصول على المعرفة تشـــمل )االكتســـاب، التنظيم، االســـترجاع، التوزيع، االدامة( )الســـمان والعكيدي، 

.)1172 ،2012

الشكل )1( انموذج Duffy لعمليات ادارة المعرفة

تعـــد عمليـــات ادارة المعرفـــة المصـــدر االساســـي لبيانـــات ومعلومـــات المنظمـــة والتـــي تســـتند عليها فـــي اتخاذ القـــرارات وحل 

المشـــكالت والتميـــز عـــن المنظمـــات االخرى بالســـوق التنافســـية، والرغم مـــن ذلك فقـــد اختلف الباحثيـــن والمختصين فـــي ادارة 

المعرفـــة حـــول عـــدد عملياتهـــا، وســـوف نتطـــرق الى اهـــم العمليات التـــي اتفقـــوا عليها والمبينـــة في الشـــكل )2 ( : 
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المصدر: من اعداد الباحثان بعد االطالع على مجموعة من المصادر.

عمليـــة تخطيـــط المعرفة: تتعلق برســـم الخطـــط المختلفـــة ذات االرتباط بـــإدارة المعرفة، ودعم اهـــداف ادارة   .1  

المعرفة واالنشـــطة الفردية، والســـعي الـــى توفير القدرات واالمكانات الالزمة لســـير االعمال بكفاءة وفاعليـــة، وتوفير الطاقات 

.)28  ،2011 )الشـــرفا،  الالزمـــة  التكنولوجيـــة  التســـهيالت  وتحديـــد  المتخصصـــة،  الخبيـــرة 

عمليـــة تشـــخيص المعرفـــة: أي تحديـــد نوعيـــة المعرفـــة المطلوبة التـــي تريدهـــا المنظمة وتحديـــد مصادرها   .2  

وطـــرق الحصـــول عليهـــا )الملـــكاوي والعمـــري، 2007، 7(. وبعبـــارة اخـــرى يعد التشـــخيص مـــن االمـــور المهمة في برنامـــج ادارة 

المعرفـــة الن الهـــدف منهـــا يتمثـــل في اكتشـــاف معرفة المنظمـــة وتحديد االشـــخاص الحاملين لهـــا ومواقعهـــم، وكذلك تحدد 

مـــكان هـــذه المعرفـــة في قواعـــد البيانات والمعلومـــات، وتحدد لنـــا المعرفـــة المالئمة لوضع الحلول للمشـــكلة التـــي تواجهها 

)الشـــرفا، 2011، 28(. المنظمـــة 

عمليـــة توليـــد المعرفـــة: ويقصد بها تكوين وايجـــاد معرفة جديدة ومتميزة من خالل اعـــادة هيكلة او تصميم   .3  

المعرفـــة الموجـــودة والتي يمكن الوصول اليها عبر مشـــاركة العاملين وتقنية المعلومات الجديـــدة )Morrow, 2012, 9(. وكذلك 

يـــرى )المشـــارفة، 2012، 28( ان هـــذه العمليـــة تعـــد مـــن اكثر عمليـــات ادارة المعرفـــة اهمية، حيـــث تضمن المؤسســـة من خاللها 

امتـــالك المعرفـــة الالزمـــة لتحقيـــق اهدافهـــا، ويتـــم االعتمـــاد في هـــذه الفقـــرة علـــى المصـــادر الداخليـــة والخارجية.



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 226

عمليـــة خزن وتنظيـــم المعرفة: هي العمليات التي تشـــمل االحتفـــاظ بالمعرفة والمحافظـــة عليها وادامتها   .4  

وتنظيمها وتســـهيل البحث والوصول اليها وتيســـير ســـبل اســـترجاعها، حيث تعد هذه العملية مثابة الذاكرة التنظيمية للمنظمة 

)محمـــد، بـــدون ســـنة نشـــر، 9(.

عمليـــة المشـــاركة فـــي المعرفة: هي عمليـــة تبادل المعرفـــة بين افـــراد المنظمة وبين المنظمـــة واالطراف   .5  

الخارجيـــة المحيطـــة بهـــا، ويتـــم تبادل المعرفـــة عن طريق التعلـــم والشـــرح او التجريب والتطبيق مما يحســـن مســـتوى المعرفة 

 ,2012 ,Morrow( عبـــر الخبـــرات وتعـــد هذه العملية بانها ثمـــرة عمليات ادارة المعرفة والهدف التي تســـعى االدارة الى تحقيقـــه

9( والبـــد مـــن تبـــادل ومشـــاركة افضـــل االفـــكار ممـــا يتيح اســـتفادة اكبر مـــن المـــوارد الذهنيـــة المتاحـــة وامكانية احســـن لالبتكار 

والتطـــور فـــي االبـــداع )عـــودة، 2010، 62(.

عمليـــة تطبيـــق المعرفـــة: ويقصد به االســـتخدام االفضل والفعـــال للمعرفة المتوفرة فـــي المنظمات بأفضل   .6  

الطـــرق لضمـــان الوصـــول الـــى افضـــل النتائـــج. باإلضافـــة الى ذلـــك ان المعرفـــة تأتي من العمـــل وكيفيـــة تعليمهـــا لألخرين حيث 

تتطلـــب التعلـــم والشـــرح المفصـــل، والتعليـــم يأتي عـــن طريق التجريـــب والتطبيق مما يحســـن مســـتوى المعرفـــة ويعمقها، لذا 

يجـــب ان يؤخـــذ تطبيـــق المعرفة فـــي المقام االول، اذ انه اكثـــر اهمية من المعرفة نفســـها، ولن تقود عمليات االبـــداع والتخزين 

والتوزيـــع الـــى تحســـين االداء التنظيمـــي مثلمـــا تقـــوم بـــه عمليـــة التطبيـــق الفعـــال )عـــودة، 2010، 63(. 

ثانيا: جودة التعليم

يعـــد مفهـــوم الجـــودة فـــي التعليم من المفاهيـــم الحديثة التي ظهـــرت في عصرنا الحديـــث، اذ انها تحظى باهميـــة كبيرة في 

المؤسســـات التعليميـــة لمالهـــا من دور ايجابي في رفع المســـتوى العلمي فـــي اي بلد وفي اي جامعـــة، ومن هذا المنطلق 

ســـوف نتعرف ضمن هـــذه الفقرة على مفهـــوم جودة التعليم واهدافهـــا وعناصرها: 

     

1- مفهوم جودة التعليم

ان الجـــودة مطلـــب ضـــروري تســـعى معظم المنظمات الـــى تحقيقة وعلـــى الرغم من اهمية الجـــودة لهذة المنظمـــات االن ان 

معظـــم الباحثيـــن يجـــدون ان هـــذا المفهـــوم مبهم ومـــن الصعب االتفـــاق على تعريـــف محدد له، كمـــا ان قياســـة والحكم علية 

يعـــد اكثـــر صعوبـــة لـــذا نرى تعـــدد التعاريف لمفهـــوم الجودة بشـــكل عام والجودة فـــي التعليم بشـــكل خاص، فهنـــاك من عرف 
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الجـــودة فـــي التعليـــم علـــى انهـــا مجموعـــم مـــن الخصائـــص او الســـمات التي تعبر عـــن حالـــة المدخـــالت والعمليـــات والمخرجات 

التعليميـــة ومـــدى اســـهام جميـــع العاملين فيهـــا النجاز االهداف بافضـــل ما يمكن )البوهـــي، 2001، 376(. في حيـــن يرى البعض 

بانهـــا عمليـــة واقعيـــة تســـتند على حقائـــق علمية، فهـــي عملية بنائيـــة تهدف الى تحســـين المنتـــج النهائي، واليمكـــن اعتبارها 

عمليـــة خياليـــة او معقـــدة حيـــث تســـتند على االحســـاس العام للحكم علـــى االشـــياء )احمـــد، 2003، 17(. ويشـــير Markova لجودة 

التعليـــم بانهـــا المســـتوى الذي يجب ان يصل الية المتخرجون بواســـطة قطـــاع التعليم وفقا لمعايير محددة لمســـتوى المعارف 

 )14 ,2005 ,Khawajkie( فقـــد عرفهـــا ،)1989, 36 ,Maikova( والمهـــارات والعـــادات والقيـــم التـــي يجب ان يصل اليهـــا المتخرجـــون

بانهـــا منهـــج جديد تســـلكة المؤسســـات التعليمية لخلـــق بيئة علمية مناســـبة للطلبة وتحفيزهـــم وحل مشـــاكلهم ذات االولوية 

وبنـــاء شـــخصيتهم الثقافية، ويشـــير كل من )Henard & Roseveare, 2012, 7( على انها اســـتعمال تقنيـــات تعليمية لتعليم وانتاج 

الطالـــب وتحقيـــق النتائـــج المرجـــوه مـــن ذلـــك، ويبيـــن )الطـــالع، 2005، 17( بانهـــا مجموعـــة مـــن المعاييـــر واالجراءات التـــي يهدف 

تنفيذهـــا الـــى التحســـين المســـتمر في المنتـــج العلمي، مشـــيرة الى المواصفـــات والخصائـــص المتوقعة من المنتـــج العلمي.

وهناك من ميز بين ثالثة جوانب في معنى الجودة في التعليم وهي )عليمات، 2004، 93(:

جودة التصميم )Design Quality(: وتعني تجديد المواصفات والخصائص التي ينبغي ان تراعى في التخطيط للعمل.  .1

جودة االداء )Performance Quality(: وتعني القيام باالعمال وفق المعايير المحددة.  .2

جـــودة المخرجـــات )Output Quality(: وتعنـــي الحصـــول علـــى منتـــج تعليمـــي ومخرجـــات تعليميـــة وفـــق الخصائـــص    -3

المتوقعـــة. والمواصفـــات 

ويمكـــن القـــول بـــان جودة التعليم هي نظام تقع مســـؤليته على عاتق ادارة الجامعة لرفع المســـتوى العلمي فيها وتحســـينه 

باســـتمرار مـــن خـــالل وضـــع الخطـــط الالزمـــة للعمليـــة التعليميـــة والمتمثلة بالمدخـــالت )الطالـــب(، والعمليـــات )المـــدرس والقاعة 

والمنهـــج(، والمخرجـــات )خريـــج متعلم(، والتغذية العكســـية )لتقييم ايجابيات العملية وســـلبياتها(، محققة فـــي ذلك رضا الطالب 

والمجتمـــع على حدا ســـواء.

2- اهداف جودة التعليم 

ويقصـــد بهـــا االهـــداف التي تحققها جودة التعليم للمؤسســـات التعليميـــة التي تتبنى العمل فيها وهـــي    )راضي ، 2006، 80(

)53Prasad & Daniel - 2007,68 ,(

أ- توضيح السياسات االكاديمية.

ب- زياد القدرة التنافسية للمؤسسة.
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ج- رفع كفاءة المؤسسة في تحقيق رضا الزبون.

د- النهوض بإنتاجية كل عنصر في المؤسسة.

ه- زيادة حركة ومرونة المؤسسة في تفاعلها مع المتغيرات.

و- ضمان التحسين المستمر والشامل لكل انشطة المؤسسة.

ز- زيادة القدرة الكلية للمؤسسة على النمو المتواصل.

ح- تحسين ربحية المؤسسة.

ط- تقديم كافة التسهيالت البحثية بكفاءة عالية.

ك- تزود المؤسسة خبرة في تطوير التعليم بكافة مجاالته.

ل- تحديد محتويات المناهج.

م- دعم خدمات الطلبة.

ن- تقييم عمل الطلبة.

3- عناصر جودة التعليم العالي

           يعـــد ضمـــان الجـــودة الركيـــزة االساســـية ال دارة المؤسســـة التعليميـــة لكونـــه الســـبيل الوحيـــد الـــذي يجعلهـــا في مقدمة 

المؤسســـات المنافســـة ويحقق رضا الطلبة والمجتمع على حدا ســـواء، وعلى هذا االســـاس يتطلب هذا الموقف الوقوف على 

)7 ,2012 ,Henard&Roseveare( ) 53 - 65 ,2007 ,Prasad & Daniel()54 ،2010 ،اهـــم عناصـــر جودة التعليـــم )ماضـــي

االلتزام الجامعة: ويقصد به التزام ادارة الجامعة بشكل دائم بموضوع جودة التعليم.  .1

السياســـة والممارســـات: ويتعلـــق بكيفيـــة تطـــور خطوات االرشـــاد خطوة بعـــد خطوة حيـــث تتطور من دليـــل مرتكز على   .2

االدب التعليمـــي الـــى االرشـــاد التعليمـــي للممارســـة تبعـــا للمقاييـــس التعليميـــة العالميـــة، مما يســـهل ذلك على المؤسســـة 

تاميـــن جـــودة تعليميـــة عاليـــة للطلبة.

التوثيـــق: ويعـــد ذلـــك عنصر هـــام في الخدمـــة التعليمية التي تقدمهـــا الجامعة للطلبـــة، وبما ان نظـــام الجودة يؤكد   .3

علـــى التوثيـــق التعليمـــي مـــن خـــالل نظـــام مراقبـــة وتدقيق مســـتمر فـــان نمـــوذج التوثيـــق التعليمـــي متعـــدد )خطـــة التقييم 

المبدئيـــة وخطـــة الخدمـــة التعليميـــة( وهـــو جـــزء مـــن برنامـــج ضبـــط الجـــودة التعليميـــة.

تغييـــر الثقافـــة )تثقيـــف الطالب(: ان برنامج تعليم الطلبـــة يؤكد على التغير الثقافي لهم اتجـــاه الجودة التعليم، وهذا   .4

يتطلـــب المرونـــة المطلوبـــة مـــن خـــالل المعلـــم والمتعلم.
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5.  دعـــم خدمـــات الطلبـــة والمجتمـــع: ويقصد به امتيـــاز الخدمة الذي هو مدخل متعـــدد االطراف للخدمـــة التعليمية التي 

تتضـــن القيـــادة والمســـؤولية والتخطيط والمهارات التدريبية، حيـــث ان هدف امتياز الخدمة هو تقوية وتحســـين خدمات الجامعة 

مـــن حيـــث المتوقـــع للطلبـــة والمجتمع على حدا ســـواء.

البيئـــة لجامعيـــة: وهنـــا مـــن المفتـــرض علـــى الجامعـــة ان تحافـــظ على بيئـــة الطالـــب حتى تؤمـــن اقصى درجـــات الراحة   .6

واالمـــان لـــكل الطلبـــة وتقـــوم بذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر النـــادي الترفيهـــي ومراكـــز االنترنـــت و الحدائـــق و التجهيـــزات االخـــرى.

    ز-   معالجة شـــكاوي الطلبة: وهي تعد فرصا للتحســـين التعليمي، وهذا يتطلب القيام      بجوالت مع المعنيين في الجامعة 

حتـــى يكشـــفوا عـــدم رضا الطلبة عن ســـير التعليم واالداء وهذا ما يتطلب تســـجيل الشـــكاوي ومناقشـــة الطلبة بهـــا ومعالجتها 

مباشرة.

برامـــج تقييـــم الجـــودة: وهذا يعتمد علـــى طريقتين االولى تقييم الطلبة داخل المؤسســـة من خـــالل االختبارات النظرية   .7

والتطبيقيـــة والمقابـــالت. امـــا الثانيـــة يتـــم عبرها تقييـــم الخرجين في مؤسســـاتهم التي يعملـــون بها لقياس مـــدى كفاءتهم 

فـــي واجباتهـــم التـــي يؤدونهـــا، فضال عـــن تقييـــم اداء الجامعة اتجـــاه جـــودة التعليم.

المحور الثالث العالقة بين عمليات ادارة المعرفة وجودة التعليم من المنظور الميداني

تعـــد ادارة المعرفـــة ســـمة التطور االداري في الوقـــت الحاضر بكونها تحث االفراد في المنظمة علـــى طرح افكارهم ومعرفتهم 

لمعالجـــة مشـــكالتها وتعزيـــز مكانتهـــا، حيـــث ان جمع معرفـــة العاملين يعتمـــد على عدة عمليـــات اهمها: تشـــخيص المعرفة اي 

تشـــخيص الموضـــوع الـــذي تعالجـــه، وتوليد المعرفـــة ويقصد به طرح االفـــكار ذات العالقـــة بالموضوع، ومن ثم خزنهـــا وتنظيمها 

والتشـــارك فيهـــا وتطبيقهـــا واعـــادة تقييـــم نتائجهـــا االيجابيـــة والســـلبية على حدا ســـواء. امـــا بالنســـبة لجـــودة التعليم فهي 

مدخـــال فاعـــال لتحســـين العمليـــة التعليميـــة باســـتمرار والرقـــي بهـــا عالميا مـــن جهه، وتحقيـــق رضا الطالـــب والمجتمـــع من جهة 

اخـــرى، وهـــذا مـــا يتطلـــب توفيـــر جملة مـــن العناصـــر اهمهـــا: التخطيـــط، والتـــزام المؤسســـاتي، وتوفير بيئـــة جامعية مناســـبة، 

وســـماع شـــكاوي الطلبـــة، ودعـــم الخدمات المقدمـــة، وتثقيف الطالب، وتقييـــم الطالب لمعرفـــة قدرتة على االداء اثناء دارســـته 

وبعـــد تخريجـــه بشـــكل الذي خطط له، وفي ضوء ذلك ومن خالل دراســـة محوري الدراســـة بشـــكل متأني تبين لنـــا ان هناك عالقة 

وثيقـــة بيـــن عمليـــات ادارة المعرفـــة وجـــودة التعليم  لكـــون المتغيرين احدهما يســـتند على االخـــر، وبعبارة اوضح فـــان المعرفة 

تحتـــاج الـــى الجـــودة والجودة تحتـــاج الى المعرفة، وعلى هذا االســـاس يشـــمل هـــذا المحور الفقـــرات االتية:
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اوال: سمات األفراد المبحوثين

تـــم اختيـــار عينه قصديه مـــن الموظفين في الجامعـــات العراقية مثلت قياداتها اإلدارية والتدريســـية )عميـــد كلية، رئيس مجلس 

إدارة، رئيس قســـم، مقرر قســـم، مسؤول شـــعبة واخرى متمثلة بالمالك التدريســـي( وتم توزيع )120( استمارة استبيان عليهم، 

وتـــم اســـترداد )110( منهـــا، واســـتبعدت )5( اســـتمارات لعـــدم صالحيتها في التحليل, فاســـتقر العدد لالســـتمارات الصالحـــة للتحليل 

)105( اســـتمارة أي بنسبة اســـتجابة )84%( وبين الجدول )1( ســـمات هؤالء المبحوثين.

1. الجنـــس: طغـــت نســـبه الذكـــور على اإلنـــاث في الجامعـــات العراقية، فقد بلغـــت نســـبتهم )57.1%( مقابـــل )42.9%( لإلناث، وهذا 

يعـــود لطبيعـــة عمـــل الجامعـــات والمجتمـــع  الـــذي يعتمـــد بالدرجـــة األســـاس علـــى الذكـــور فـــي تنفيـــذ كافـــة االعمـــال االنتاجية 

والخدمية. 

2. الفئـــات العمريـــة: كانـــت األعمـــار )26-45( قـــد شـــكلت أعلـــى نســـبه من بيـــن الفئات العمريـــة األخرى حيـــث بلغت نســـبتها )%59(، 

وهـــذا يعنـــي أن األفـــراد المبحوثيـــن لديهم مســـتوى مـــن النضج العقلـــي والفكري إلعطـــاء إجابـــات واضحة ودقيقه إزاء أســـئلة 

وفقرات اســـتمارة االســـتبيان.

3. التحصيل الدراســـي: كانت نســـبة حملة شـــهادة الماجســـتير والدكتوراه من اعلى النســـب األخرى وشـــكلت نســـبة )64.8%(، مما 

يعكـــس مســـتوى التأهيـــل العلمي لهذه الفئـــة لتقديم إجابات يعـــول عليها.

4. التخصـــص األكاديمـــي: التخصصـــات اإلداريـــة والعلـــوم الصرفـــة حققت أعلى نســـبه من بين بقيـــة التخصصات بالجامعـــة إذ بلغت 

)69.5%(، ممـــا يـــدل علـــى الـــدور الفاعل الذي تســـهم فيـــه هذه الفئة فـــي مجمل أنشـــطة الجامعات.

5. مـــده الخدمـــة: األفـــراد المبحوثيـــن )16- 20( و)21- فأكثـــر( قـــد حققوا مدة خدمـــة بلغت نســـبتها )53.3%( من إجابـــات المبحوثين 

 واســـعين عـــن طبيعة أعمـــال جامعتهم.
ً
 وعمقا

ً
ويعنـــي ذلـــك امتالك هـــذه الفئة تصـــورا

6. العنـــوان الوظيفـــي: العنـــوان الوظيفي للتدريســـيين ومســـؤول شـــعبة حقق النســـبة األعلى مـــن بقية العناويـــن للمبحوثين 

 حول نطاق إســـهام هاتيـــن الفئتين في رســـم خطط واســـتراتيجيات جامعتهم.
ً
إذ بلغـــت )73.2%( وهـــذا يمكـــن أن يعطي مؤشـــرا

الجدول)1(

سمات األفراد المبحوثين )عينة الدراسة(
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المصدر: من أعداد الباحثان باالعتماد على استمارة االستبيان

ثانيا: وصف متغيرات الدراسة 

وصف المتغيرات المتعلقة بعمليات ادارة المعرفة 

 X4( أن إجابات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغير من خـــالل متغيراته )تخطيـــط المعرفـــة: تشـــير النتائـــج الواردة في الجـــدول )2

– X1( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنســـبة )55.3( وبوســـط حســـابي )3.279( وانحراف معياري )1.144(، كما حظي االتجاه الســـلبي )عدم 

االتفـــاق( لتلـــك اإلجابـــات على نســـبة )30.3( . حيث أن ابرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة االتفاق هـــو المتغير )X2( الذي 

ينـــص علـــى )الهيـــكل التنظيمي في جامعاتنا وضع وفق خطط تســـهل عمليـــة نقل المعرفة بين الموظفين( آذ حصل على نســـبة 

اتفـــاق )64.3( مـــن إجابـــات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.476( وانحراف معيـــاري )1.041(، وهذا يبين بـــان الجامعات عينة 

الدراســـة صممـــت الهيـــكل التنظيمـــي بما ينســـجم مع خطط نقـــل المعرفة بيـــن موظيفها وذلك لتحســـين مهاراتهـــم المعرفية 

اتجاة معالجة مشـــاكل الجامعـــات االدارية والفنية.

الجدول )2(

التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتخطيط المعرفة
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تشـــخيص المعرفـــة: تشـــير النتائج الواردة فـــي الجـــدول )3( أن إجابات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغير من خالل   .2

متغيراتـــه )X5 – X8( تأخـــذ باتجاه اتفاقهم وبنســـبة )44.6( وبوســـط حســـابي )3.100( وانحراف معيـــاري )1.180(، كما حظي االتجاه 

الســـلبي )عـــدم االتفـــاق( لتلـــك اإلجابـــات علـــى نســـبة)36.8( . حيـــث أن ابـــرز المتغيـــرات المســـاهمة في أغنـــاء نســـبة االتفاق هو 

المتغيـــر )X6( الـــذي ينـــص علـــى )تســـعى جامعتنـــا لتحديد مواقع ومصـــادر المعرفة فـــي داخلهـــا وخارجها( آذ حصل على نســـبة 

اتفـــاق )52.3( مـــن إجابـــات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.214( وانحـــراف معيـــاري )1.137(، وهذا يوضح بـــذل الجامعات كل 

تواجههـــا. التـــي  العقبـــات  لتذليـــل  مصادرهـــا  جميـــع  مـــن  المعرفـــة  كســـب  اجـــل  مـــن  الجهـــود 

الجدول )3(

التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتشخيص المعرفة

توليـــد المعرفـــة: تشـــير النتائـــج الـــواردة فـــي الجـــدول )4( أن إجابـــات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغيـــر من خالل   .3

متغيراتـــه )X9 – X12( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنســـبة )49.4( وبوســـط حســـابي )3.154( وانحراف معيـــاري )1.167(، كما حظي االتجاه 

الســـلبي )عـــدم االتفـــاق( لتلـــك اإلجابـــات علـــى نســـبة)36.2( . حيـــث أن ابـــرز المتغيـــرات المســـاهمة في أغنـــاء نســـبة االتفاق هو 
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المتغيـــر )X11( الـــذي ينـــص علـــى )تعتبـــر جامعاتنا اكتشـــاف االخطـــاء وتصحيحها مصـــدرا للتعلم( آذ حصل على نســـبة اتفـــاق )57.1( 

مـــن إجابـــات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.285( وانحراف معيـــاري )1.125(، وهذا يبيـــن ان الجامعات تعالج مشـــاكلها عبر 

 هـــذه المعالجـــة مصدرا للتعلـــم فيها. 
ً

توليـــد معرفـــة موظيفيهـــا، معتبرة

الجدول )4(

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتوليد المعرفة

خـــزن وتنظيـــم المعرفـــة: تشـــير النتائج الـــواردة في الجـــدول )5( أن إجابات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغير من   .4

خـــالل متغيراتـــه )X13 – X16( تأخـــذ باتجـــاه اتفاقهم وبنســـبة )63( وبوســـط حســـابي )3.553( وانحـــراف معيـــاري )1.155(، كما حظي 

االتجـــاه الســـلبي )عـــدم االتفـــاق( لتلك اإلجابات علـــى نســـبة)22.5( . حيث أن ابـــرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة االتفاق 

هـــو المتغيـــر )X14( الـــذي ينـــص علـــى )تعمل جامعاتنـــا الى جدولـــة البيانات والمعلومـــات المتوفرة لســـهولة الوصـــول اليها( آذ 

حصـــل علـــى نســـبة اتفاق )64.3( مـــن إجابات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.690( وانحراف معيـــاري )1.115(، وهذا يبين ان 

الجامعـــة المبحوثـــة لديهـــا قاعـــدة بيانـــات ومعلومات تســـتخدمها عند الحاجـــة اليها. 

الجدول )5(

التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لخزن وتنظيم المعرفة
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المشـــاركة فـــي المعرفة: تشـــير النتائج الواردة في الجـــدول )6( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حـــول هذا المتغير من   .5

خـــالل متغيراتـــه )X17 – X20( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنســـبة )43.4( وبوســـط حســـابي )2.981( وانحراف معيـــاري )1.192(، كما حظي 

االتجـــاه الســـلبي )عـــدم االتفـــاق( لتلك اإلجابـــات على نســـبة)42.2( . حيث أن ابـــرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة االتفاق 

هـــو المتغيـــر )X20( الـــذي ينـــص على )توفر جامعتنا ســـبل التعاون مـــع الجامعات االخرى لتســـهل توزيع المعرفـــة( آذ حصل على 

نســـبة اتفـــاق )50( مـــن إجابـــات األفـــراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.047( وانحـــراف معيـــاري )1.208(، وهذا يبيـــن ان للجامعة 

عالقـــات معرفية وثيقـــة مع الجامعـــات في الداخـــل والخارج.

الجدول )6(

    التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المشاركة في المعرفة
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تطبيق المعرفة: تشير النتائج الواردة في الجدول )7( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل   .6

متغيراته )X21 – X24( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنسبة )44( وبوسط حسابي )3.011( وانحراف معياري )1.244(، كما حظي االتجاه 

السلبي )عدم االتفاق( لتلك اإلجابات على نسبة)39.2( . حيث أن ابرز المتغيرات المساهمة في أغناء نسبة االتفاق هو المتغير 

)21X( الذي ينص على )توظف جامعتنا التقنيات الحديثة لتطبيق المعرفة( آذ حصل على نسبة اتفاق )61.9( من إجابات األفراد 

المبحوثين وبوسط حسابي )3.404( وانحراف معياري )1.210(، مما يدل ذلك على امتالك الجامعات لتقينات حديثة تستخدمها 

في تطبيق المعرفة وفق االمكانات المتاحة، والمتمثلة بالحاسوب الكتروني.

الجدول )7(

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتطبيق المعرفة

 

تشخيص المتغيرات المتعلقة بضمان جودة التعليم ب. 

التزام الجامعة: تشير النتائج الواردة في الجدول )8( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل   .1  

متغيراته )X25 – X27( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنسبة )52.3( وبوسط حسابي )3.182( وانحراف معياري )1.128(، كما حظي االتجاه 

السلبي )عدم االتفاق( لتلك اإلجابات على نسبة)27.7( . حيث أن ابرز المتغيرات المساهمة في أغناء نسبة االتفاق هو المتغير 
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)X25( الذي ينص على )تتميز جامعتنا بديمومة التزاماتها اتجاه تطبيق معايير الجودة بشكل مستمر( آذ حصل على نسبة اتفاق 

)52.4( من إجابات األفراد المبحوثين وبوسط حسابي )3.190( وانحراف معياري )1.190(، وهذا يوضح التزام الجامعات بشكل وثيق 

لتطبيق متطلبات جودة التعليم العالي فيها.

الجدول )8(

التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري التزام الجامعة

 

السياسة والممارسات: تشير النتائج الواردة في الجدول )9( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من   .9

خالل متغيراته )X28 – X30( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنسبة )51.5( وبوسط حسابي )3.126( وانحراف معياري )1.240(، كما حظي 

االتجاه السلبي )عدم االتفاق( لتلك اإلجابات على نسبة)34.1( . حيث أن ابرز المتغيرات المساهمة في أغناء نسبة االتفاق هو 

المتغير )X30( الذي ينص على )تطور جامعتنا باستمرار سياستها الكلية من التفتيش الى التحسين المستمر بالعمل( آذ حصل 

على نسبة اتفاق )57.1( من إجابات األفراد المبحوثين وبوسط حسابي )3.214( وانحراف معياري )1.220(، وهذا يبين ان الجامعات 

تطور جميع خطط التفتيش والتحسين باستمرار.

الجدول )9(

       التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للسياسات والممارسات
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التوثيـــق: تشـــير النتائـــج الـــواردة في الجـــدول )10( أن إجابات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغير من خـــالل متغيراته   .10

)X31 – X33( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنســـبة )69.8( وبوســـط حســـابي )3.713( وانحراف معياري )1.020(، كما حظي االتجاه الســـلبي 

 )X32( حيث أن ابرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة االتفاق هـــو المتغير . )عـــدم االتفـــاق( لتلـــك اإلجابات على نســـبة)17.4(

الـــذي ينـــص علـــى )تعمل جامعتنا علـــى مراقبة وتدقيـــق الوثائق العلميـــة لمنع حاالت التزويـــر فيها( آذ حصل على نســـبة اتفاق 

)76.2( مـــن إجابـــات األفـــراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.809( وانحراف معيـــاري )1.131(، وهـــذا يبين بان لـــدى الجامعات نظام 

اداري رقابـــي فعال لســـيطرة علـــى الوثائق العامـــة والخاصة بالجـــودة العلمية.

الجدول )10(

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتوثيق
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تغيـــر الثقافـــة: تشـــير النتائـــج الـــواردة فـــي الجـــدول )11( أن إجابـــات اإلفـــراد المبحوثيـــن حـــول هـــذا المتغيـــر من خالل   .11

متغيراتـــه )X34 – X36( تأخـــذ باتجـــاه اتفاقهـــم وبنســـبة )65.8( وبوســـط حســـابي )3.547( وانحـــراف معيـــاري )1.083(، كمـــا حظـــي 

االتجـــاه الســـلبي )عـــدم االتفـــاق( لتلك اإلجابات علـــى نســـبة)18.2( . حيث أن ابـــرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة االتفاق 

هـــو المتغيـــر )X34( الـــذي ينص على )يعد عنصـــر التغير الثقافي احد متطلبـــات تنفيذ جودة التعليم فـــي جامعاتنا( آذ حصل على 

نســـبة اتفـــاق )76.2( مـــن إجابات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )3.785( وانحـــراف معياري )0.950(، وهذا يبيـــن ان الجامعات 

بذلـــت كافـــة الجهـــود من اجل تغير ثقافـــة موظفيها وطلبتها باتجاة جـــودة التعليم وتوعيتهم علـــى مفاهيمها واهميتها في 

هـــذا المجال.

الجدول )11(

    التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتغير الثقافة

دعـــم خدمـــات الطلبـــة والمجتمـــع: تشـــير النتائج الواردة فـــي الجـــدول )12( أن إجابـــات اإلفراد المبحوثيـــن حول هذا   .12

المتغيـــر مـــن خـــالل متغيراتـــه )X37 – X40( تأخذ باتجاه عدم اتفاقهم وبنســـبة )44.5( وبوســـط حســـابي )3.124( وانحراف معياري 

)1.152(، كمـــا حظـــي االتجـــاه االيجابـــي )االتفـــاق( لتلـــك اإلجابـــات علـــى نســـبة)39( . حيث أن ابـــرز المتغيرات المســـاهمة فـــي أغناء 

نســـبة عـــدم االتفـــاق هـــو المتغيـــر )X40( الذي ينـــص على )تســـعى جامعاتنا الى خدمـــة طلبتهـــا الخريجين عبر ايجـــاد فرص عمل 

لهـــم فـــي القطاعيـــن العـــام والخاص( آذ حصل على نســـبة اتفـــاق )64.3( من إجابات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )2.333( 
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وانحـــراف معيـــاري )1.281(، وهـــذا يـــدل علـــى ضعف اهتمـــام الجامعـــات بالخدمات الخاصـــة بالطلبـــة والمجتمع على حدا ســـواء.

الجدول )12(

        التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لخدمات الطلبة  والمجتمع

 

البيئة الجامعية: تشير النتائج الواردة في الجدول )13( أن إجابات اإلفراد المبحوثين حول هذا المتغير من خالل   .13

متغيراته )X41 – X43( تأخذ باتجاه اتفاقهم وبنسبة )54.7( وبوسط حسابي )3.253( وانحراف معياري )1.276(، كما حظي االتجاه 

السلبي )عدم االتفاق( لتلك اإلجابات على نسبة)34.9( . حيث أن ابرز المتغيرات المساهمة في أغناء نسبة االتفاق هو المتغير 

)X41( الذي ينص على )تتوفر قاعات دراسية مناسبة من حيث الحجم والنوعية في جامعاتنا( آذ حصل على نسبة اتفاق )64.3( 

من إجابات األفراد المبحوثين وبوسط حسابي )3.452( وانحراف معياري )1.193(، وهذا يدل على ان الجامعات تمتلك قاعات 

دارسية مالئمة للطلبة والتدريسين ايمانا منها بالسعي لتوفير البيئة التي تنسجم مع متطلبات جودة التعليم العالي.
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الجدول )13(

 التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبيئة الجامعة

معالجـــة شـــكاوي الطلبـــة: تشـــير النتائج الواردة فـــي الجـــدول )14( أن إجابات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغير   .14

مـــن خـــالل متغيراتـــه )X44 – X46( تأخذ باتجاه عدم اتفاقهم وبنســـبة )45.2( وبوســـط حســـابي )2.912( وانحـــراف معياري )1.207(، 

كمـــا حظـــي االتجـــاه االيجابـــي )االتفـــاق( لتلـــك اإلجابـــات على نســـبة)38.1( . حيـــث أن ابـــرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة 

عـــدم االتفـــاق هـــو المتغيـــر )X46( الـــذي ينص على )لـــدى جامعاتنا فرق جوالة مختصة لتشـــخيص مشـــاكل الطلبـــة ذات االولوية 

ومعالجتهـــا وفـــق االمكانيـــات المتاحـــة لديها( آذ حصل على نســـبة اتفـــاق )59.6( من إجابات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي 

)2.523( وانحـــراف معيـــاري )1.152(، ممـــا يتبين ليس لدى الجامعـــة المبحوثة الية واضحة المعالم لمعرفة مشـــاكل الطلبة وحلها 

وهـــذا مـــا يـــؤدي الى خلـــق فجوة عـــدم تفاهم بيـــن الجامعـــات والطلبة على حدا ســـواء.

الجدول )14(

     التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعالجة شكاوي الطلبة
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برنامـــج تقييـــم الجودة: تشـــير النتائج الـــواردة في الجـــدول )15( أن إجابات اإلفـــراد المبحوثين حول هـــذا المتغير من   .15

خـــالل متغيراتـــه )X47 – X49( تأخذ باتجاه عدم اتفاقهم وبنســـبة )46.5( وبوســـط حســـابي )2.745( وانحراف معيـــاري )1.026(، كما 

حظـــي االتجـــاه االيجابـــي )االتفـــاق( لتلـــك اإلجابات علـــى نســـبة)26.6( . حيث أن ابـــرز المتغيرات المســـاهمة في أغناء نســـبة عدم 

االتفـــاق هـــو المتغيـــر )X49( الـــذي ينـــص علـــى )تقييـــم جامعاتنا جريجيهـــا كافة لمعرفة مشـــاكلهم، وهـــذا يعتبر معيـــارا صادقا 

للحكـــم علـــى جـــودة خريجيها( آذ حصل على نســـبة اتفاق )57.1( مـــن إجابات األفراد المبحوثين وبوســـط حســـابي )2.745( وانحراف 

معيـــاري )1.039(، وهـــذا يبيـــن ان الجامعات ليس لديها معيارا واضحا لتقييم مشـــاكل خريجيها مما يدل هـــذا على عدم التزامها 

بمعايير جـــودة التعليم.

الجدول )15(

   التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقييم الجودة
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ثالثا: تحليل نتائج عالقات االرتباط بين عمليات ادارة المعرفة )إجماال( وجودة التعليم العالي

تشـــير النتائـــج الـــواردة بالجدول )16(إلى وجـــود عالقة ارتباط معنوية بين عمليـــات ادارة المعرفة )إجماال( وجـــودة التعليم العالي 

إذ بلغـــت )0.773( عنـــد مســـتوى معنويـــة )0.05( وهـــذا دليل علـــى قوة العالقة بيـــن المتغيرين، كما تشـــير هذه النتيجـــة إلى انه 

كلمـــا زادت الجامعـــات )عينـــة الدراســـة( من أنشـــطتها المرتبطة بـــادارة المعرفة وتطبيقها في مهامها األساســـية كلما أســـهم 

ذلـــك في دعم جـــودة التعليـــم العالي، وبذلك ســـيتم قبول الفرضية الرئيســـة االولى

الجدول )16(

نتائج عالقات االرتباط بين عمليات ادارة المعرفة )إجماال( و جودة التعليم العالي
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رابعا: تحليل نتائج التأثير لعمليات ادارة المعرفة )إجماال( في جودة التعليم العالي

وتشـــير النتائـــج الـــواردة فـــي الجـــدول )17( إلـــى وجـــود تأثيـــر معنـــوي لعمليـــات ادارة المعرفـــة )مجتمعـــة( فـــي جـــودة التعليم 

العالـــي، بداللـــه قيمـــة )F( المحســـوبة )59.403( وهـــي أعلـــى من القيمـــة الجدولية لهـــا )2.44( وعند مســـتوى معنويـــة )0.05( 

ودرجتـــي حريـــة )1,40(، كمـــا بلـــغ معامل التحديـــد 2)R( )0.598( وهـــذا يعني أن عمليات ادارة المعرفة اســـهمت وفســـرت )%59.8( 

مـــن االختالفـــات المفســـرة فـــي جودة التعليـــم العالي ويعود الباقـــي )40.2%( الى متغيرات عشـــوائية ال يمكن الســـيطرة عليها 

، ومن خالل متابعة قيم معامـــالت )B( واختبار)T( لها، تبين أن قيمة )T( المحســـوبة 
ً
أو أنهـــا غيـــر داخلـــة في أنموذج االنحدار أصـــال

لهـــا بلغـــت )7.707( وهـــي قيمة معنويـــة ألنها اكبر من قيمتهـــا الجدولية )1.082( وعند مســـتوى معنويـــة )0.05( ودرجتي حرية 

)1.40(، وبهذا ســـيتم قبـــول الفرضية الرئيســـة الثانية.

الجدول )17(

تحليل نتائج التاثير لعمليات ادارة المعرفة )إجماال( في جودة التعليم العالي

المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات

اوال: االستنتاجات

  توصلت الدراسة الحالية الى مجموعة من االستنتاجات اهمها:

كشـــفت نتائـــج الوصف والتشـــخيص لمتغيـــرات عمليـــات ادارة المعرفة بان عملية خـــزن المعرفة وتنظيمهـــا حققت اعلى   .1

نســـبة اتفـــاق وهـــذا مايدل على امتـــالك الجامعات لقاعـــدة بيانات ومعلومات كبيرة تســـتخدمها عنـــد الحاجة اليهـــا، بينما عملية 

التشـــارك فـــي المعرفـــة حققت اقل نســـبة اتفاق من بيـــن المتغيرات وهذا يبيـــن ان الجامعة تواجهها بعـــض العقبات التي تحول 

دون مشـــاركتها االخرين فـــي المعرفة.

اثبتـــت نتائـــج الوصـــف والتشـــخيص لمتغيرات جـــودة التعليم العالي بـــان عملية التوثيـــق حصلت على اعلى نســـبة اتفاق   .2
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وهـــذا يـــدل علـــى ان الجامعـــات لديها نظـــام توثيق فعال ينســـجم مع متطلبات جـــودة التعليـــم العالي، بينما متغير السياســـات 

والممارســـات حصـــل علـــى اقـــل نســـبة اتفاق مـــن بين المتغيـــرات وهذا يـــدل علـــى ان تنفيـــذ السياســـات المتعلقة بالجـــودة في 

الجامعـــات ضعيـــف جـــدا واليرتقـــي لمســـتوى الطموح.

اثبتـــت الدراســـة قبـــول الفرضية الرئيســـية االولى عبـــر وجود عالقة ارتبـــاط معنوية بيـــن عمليـــات ادارة المعرفة وجودة   .3

التعليـــم العالـــي.

كشـــفت الدراســـة قبـــول الفرضيـــة الرئيســـية من خالل وجـــود عالقـــة تاثير معنويـــة بين متغيري الدراســـة عمليـــات ادارة   .4

العالـــي. التعليـــم  المعرفـــة وجـــودة 

كشـــفت الدراســـة ضعف الخدمات المقدمـــة الى الطلبة وخاصة الخدمات المتعلقة بمراكـــز االنترنت والمطاعم والحدائق   .5

والتجهيـــزات االخـــرى وهـــذا التوافـــق مـــع متطلبـــات جـــودة التعليم.

توصلـــت الدراســـة الـــى عدم اهتمـــام الجامعـــات بمعالجة شـــكاوي الطلبـــة والمجتمع على حدا ســـواء وهذا مايوســـع   .6

الفجـــوة بيـــن الجامعـــات مـــن جهـــة والطلبـــة والمجتمـــع مـــن جهـــة اخـــرى.

ليـــس لـــدى الجامعـــات برنامـــج تقييـــم فعـــال لطلبتهـــا بعـــد تخرجهـــم منها، وهـــذا مايؤثر ســـلبيا علـــى ثقـــة المنظمات   .7

خريجيهـــا. اتجـــاه  والخـــارج  الداخـــل  فـــي  العاملـــة 

ثانيا: التوصيات
في ضوء االستنتاجات الذي تم التوصل اليها نوصي باالتي:

ضـــرورة اســـتمرار حث كافـــة الموظفين في الجامعات على اســـتخدام معرفتهم الذاتية في حل مشـــاكلها التي تعاني   .1

منهـــا او تطويـــر اعمالهـــا لتؤديهـــا بافضـــل مـــا يكون.

نشـــر مفاهيـــم جـــودة التعليـــم ومالها مـــن فائدة كبيرة فـــي توعية الموظفين علـــى اتقان عملهم مـــن جهة والرقي   .2

بالمســـتوى العلمـــي للجامعـــة مـــن جهـــة اخـــرى.

3.  اقامـــة عالقـــات وثيقـــة مـــع الجامعـــات العربيـــة واالجنبية عبـــر االتصـــاالت المســـتمرة واالبتعاث لطلبـــة الدراســـات العليا 

لمالهـــا مـــن دور ايجابـــي فـــي تطيبـــق اســـس جـــودة التعليـــم العالـــي. 

اعتمـــاد برنامـــج فعـــال لمعرفة مشـــاكل الطلبـــة والمجتمع على حدا ســـواء وضـــرورة اخذ توقعـــات الطلبـــة وتطلعاتهم   .4

باالعتبـــار عنـــد تقديـــم الخدمـــات او وضع المعايير لتقديـــم الخدمات التعليمية، وذلـــك للعمل على تلبية رغبـــات واحتياجات الطلبة 

بمـــا يتفـــق مـــع توقعاتهم. 



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 246

دعـــم الخدمـــات المقدمـــة للطلبة عبر توفير القاعات المناســـبة مـــن حيث التدفئـــة والتبريد والالنـــارة والمقاعد واجهزة   .5

العـــرض للمحاضـــرة. فضـــال عـــن توفيـــر مراكـــز االنترنـــت والمطاعـــم والحدائـــق والمســـتلزمات التـــي من شـــانها تتوافق مـــع جودة 

العالي. التعليـــم 

6.  وضـــع خطـــط رصينـــة مـــن شـــانها تحقـــق التقييـــم الفعـــال للطلبـــة قبـــل وبعـــد تخرجهم وذلـــك لمعرفـــة مـــدى رصانتها 

العلميـــة.

التركيـــز علـــى تدريب االســـاتذة والموظفين الذين لهم صلة مباشـــرة مـــع الطلبة والعمل على توفيـــر وتوظيف العناصر   .7

البشـــرية المؤهلـــة والمدربـــه لمـــا لهـــا مـــن اثر ايجابـــي علـــى جـــودة الخدمـــات التعليمية.

قائمة المصادر
اوال: المصادر بالغة العربية

الكتب  .1

البوهي، فاروق، 2001، االدارة التعليمية والتربوية، الطبعة االولى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.  .2

حافظ، احمد، 2003، الجودة الشاملة في االدارة التعليمية، الطبعة االولى، دار الوفاء، مصر.  .3

عليمـــات، صالـــح ناصـــر، 2004، ادارة الجـــودة الشـــاملة في المؤسســـات التربويـــة: التطبيـــق ومقترحات التطويـــر، الطبعة   .4

االردن.    – للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان  الشـــروق  دار  االولـــى، 

الرسائل واالطاريح  .5

راضـــي، ميرفت محمد، 2006، معوقات تطيبيق ادارة الجودة الشـــاملة في مؤسســـات التعليـــم التقني في محافضات   .6

غـــزة وســـبل التغلـــب عليهـــا، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التجـــارة – الجامعـــة االســـالمية – غزة.

الرقـــب، محمـــد احمـــد، 2011، متطلبـــات تطبيـــق ادارة المعرفة في قطاع غزة، رســـالة ماجســـتير، كلية االقتصـــاد والعلوم   .7

االداريـــة، جامعـــة االزهـــر – غـــزة.

الشـــرفا: ســـلوى محمد، 2008، دور ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزايا التنافسية في المصارف   .8

العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة، رســـالة ماجســـتير، كلية التجـــارة- الجامعـــة االســـالمية – غزة.

الطـــالع، ســـليمان احمـــد، 2005، مدى توافـــر عناصر نموذج الهيئة الوطنيـــة لالعتماد والجودة والنوعية في مؤسســـات   .9

التعليـــم العالـــي فـــي جامعـــات قطـــاع غـــوة، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التجـــارة – الجامعـــة االســـالمية – غـــزة.

عـــودة، فـــراس محمـــد، 2010، واقع ادارة المعرفة في الجامعات الفلســـطينية وســـبل تدعيمها، رســـالة ماجســـتير، كلية   .10

التربيـــة- الجامعـــة االســـالمية- غـــزة.
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ماضـــي، اســـماعيل ســـالم، 2010، دور ادارة المعرفـــة في ضمان تحقيق جـــودة التعليم العالي/ حالة دراســـية الجامعة   .11

االســـالمية غـــزة، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التجـــارة – الجامعـــة االســـالمية – غـــزة.

المشـــارفة، هـــدى محمـــد، 2012، دور ادارة المعرفة لدى مديـــري المدارس الثانوية في تنمية االبـــداع لدى معلميهم   .12

بمحافظـــات غـــزة وســـبل تدعيمهـــا، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التربيـــة، الجامعـــة االســـالمية – غزة.

المؤتمرات  .1

محمـــد، الفـــالق، 2010، ادارة المعرفـــة وتاثيرهـــا فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية/ دراســـة حالـــة لمجموعـــة االتصـــاالت   .2

االردنية، الملتقى الدولي الرابع: حول المنافســـة واالســـتراتيجيات التنافســـية للمؤسســـات الصناعية خارج قطاع المحروقات في 

الـــدول العربيـــة، الشـــلف – الجزائـــر.

الملـــكاوي، ابراهيـــم و العمـــري، اديـــب، 2007، دور ادارة المعرفـــة في التقيل مـــن اثار المخاطر دراســـة نظرية، المؤتمر   .3

العلمـــي الســـنوي الســـابع: حـــول ادارة المخاطـــر واقتصـــاد المعرفـــة خـــالل الفتـــرة 16 – 18/ 4/ 2007، جامعـــة الزيتونـــة- االردن.

المحياوي، ســـعد واخرون، 2004، ادارة المعرفة مفاهيم اساســـية نماذج وعمليات، سلســـلة بحوث ودراســـات المنظمة   .4

العربيـــة للتنميـــة االداريـــة، القاهـــرة – مصر.

ثانيا المصادر بالغة االنكليزية

-1Books

-1Daniel, John, 2006, Quality Assurance In Higher Education, 1 th, National Printing Press, Bangalore – India.

-2 Strasse , Wagram, 2006, Knowledge management For Nuclear Industry Operating Organization, 1th, Printed by 

)IAEA(, Vienna- Austria.

-2Artcal

-1Khawajkie, Elizabeth, and Luisoni, Pierre, 2005, Young People Speak Out On Quality Education. http://unesdoc.

unesco.org/images/141232/001412/0014e.pdf 

-2Fabrice, Henard and Roseveare, Deborah, 2012, Fosting Quality Teaching In Higher Education Policies and Practices. 

http://www.oecd.org/edu/imhe/QT20%policies20%and20%practices.pdf 

-3Morrow, Joyce and Odierno, Raymond, 2012, Knowledge Management  Operations. http://armypubs.army.mil/

doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/fm01_6x1.pdf 

-4Valente, Giulio and Rigallo, Alessanro, , Operations Knowledge Management Framework. http://www.di.unito.

it/~valenteg/publication/KesJournal.pdf
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الملخص التنفيذي:

تتنـــاول هـــذه الورقة البحثية موضوع ثقافة المبادرة والريادة وتأســـيس المشـــروعات الصغرى في تأصلهـــا المرجعي مع ظروف 

اإلســـتتمار وتنمية الموارد البشـــرية ورفع كفاءات ومهـــارات المبادرين والرواد.

وتركـــز الورقـــة بالخصـــوص علـــى اهميـــة ثقافـــة المبـــادرة والريـــادة فـــي خلق فـــرص العمل والتصـــدي لمشـــكلة البطالـــة وتعالج 

الورقـــة ابعـــاد التواصـــل المرجعـــي بيـــن ثقافـــة الريـــادة والمبادرة وبيـــن ظـــروف اإلســـتثمار وفعاليات تنميـــة الموارد البشـــرية.

وتتجـــه الورقـــة تحديـــد فعاليـــات تنميـــة وإثـــراء ثقافة الريـــادة والمبـــادرة وخلق فرص العمـــل مركزة علـــى اهمية تنميـــة الموارد 

البشـــرية وحاضنـــات أألعمال واالبتكار والتوجيه واإلرشـــاد الداعـــم لتنمية مهارات ورفع كفاءات الـــرواد والمبادرين. وتخلص الورقة 

الـــى جملـــة مـــن التوصيـــات الداعمة لخلـــق ثقافة المبـــادرة والريادة للتحـــول اإلســـتراتيجي نحو تجاوز مشـــكلة البطالة والتوســـع 

فـــي دعـــم المبـــادرات باتجاه تأهيل الـــرواد والمبادرين ورفـــع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهـــم على تطوير المبادرات والمشـــروعات 

الريادية ودراســـة جدواها وإدارتهـــا وتمويلها.

أهداف البحث:

يتحـــدد الهـــدف الرئيســـي لهذا البحث فـــي توفير مرجعية معرفية داعمة للريـــادة والمبادرة وخلق فرص العمـــل. ويتفرع عن هذا 

الهـــدف  اهداف نوعية وذلك في الســـياق التالي:

  بيـــان  اهميـــة اعتبـــار ثقافـــة المبادرة والريادة عامال مهما في تمكين الشـــباب وغيرهم ممنهم في ســـن النشـــاط 

أالقتصادي علي تأســـيس مشـــروعاتهم وتفعيل مبادراتهم.

  الربط المرجعي بين ثقافة الريادة والمبادرة وبين تمكين وتنمية الموارد البشرية.

  تحليل فعاليات تنفيذية لتحقيق ونشر ثقافة الريادة والمبادرة والقطيعة مع ثقافة التواكل والسلبية

  التأكيـــد علـــى أهميـــة حاضنات األعمـــال والمبادرات في تنميـــة مهارات المبادريـــن والرواد على تحؤيـــل مبادراتهم 

الى مشـــاريع صغـــرى واعده.

  توفير معرفة مرجعية في مجال المبادرة والريادة في إطارها السلوكي والثقافي.

موضوع ومشكلة البحث :
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يتحـــدد موضـــوع ومشـــكلة البحـــت فـــي تحديد وتوضيـــح ثقافة المبـــادرة والريـــادة وفـــرص العمل من خـــالل المشـــروعات الصغرى 

وحاضنـــات األعمـــال والمبـــادرات. وذلك بإتحاه تحليل ابعـــاد التواصل بين هذه الثقافة وبين تأســـيس وتطوير المبـــادرات وتحويلها 

الـــى مشـــروعات صغـــرى. كما تتحدد مشـــكلة البحث في مقاربة مجـــاالت وأبعاد أإلســـتتمار وتنمية الموارد البشـــرية في عالقتها 

بتنميـــة مهارات المبـــادرة وتمكين المبادريـــن والرواد من تفعيـــل مبادراتهم.

كما تشمل مشكلة البحث تحليل دور حاضنات األعمال والمبادرات في إيجاد مشروعات قابلة للنمو وأإلستدامة.

تساؤالت البحث:

  يطرح البحث جملة من التساؤالت وذلك في السياق التالي:

  ماهي ابعاد وأهمية  ومنطلقات ثقافة الريادة والمبادرة في تأسيس وتطوير المشروعات الصغرى؟

  ما مدى اهمية ثقافة الريادة والمبادرة في تمكين المبادرين والرواد من إيجاد فرص عمل ذاتي؟

  إلى اى مدى تسهم حاضنات أألعمال والمبادرات واالبتكارات في تنمية المهارات ورفع الكفاءات؟

  كيف تســـهم تنمية الموارد البشـــرية وخاصة المقبلون الجدد على ممارســـة النشـــاط أإلقتصادى عبر المشـــروعات 

الصغرى؟

تمهيد مفاهيمي مرجعي

      الثقافـــة بمفهومهـــا الشـــمولي ألتشـــبيكي الواســـع هـــي نمـــط معيشـــة النـــاس واإلطـــار المرجعـــي التفعيلي لـــكل مظاهر 

 وثقافـــة المبادرة في ســـياق التعريف الـــذي وضعه تايلور من أنهـــا تمثل هذا 
ً
الســـلوك، وتأتـــي مقاربـــة مســـألة الثقافة عموما

الـــكل المركـــب مـــن العـــادات والتقاليد واألعـــراف والقيـــم والمواقـــف واالتجاهـــات واآلداب والفنـــون، وكل ما صنعتـــه وتصنعه يد 

اإلنســـان وعقلـــه بصفتـــه كائن اجتماعي، وتتســـع آليات العالقـــة بين الثقافـــة والمبادرة لتشـــمل ثنائية افتراضية تؤكـــد أن الثقافة 

 أم غيره.
ً
 أم سياســـيا

ً
 أم اجتماعيا

ً
هـــي المحدد الرئيســـي لنمط النشـــاط البشـــري ســـواء كان هـــذا النشـــاط اقتصاديـــا

 فـــي اتجاه التهميـــش والتغييب االجتماعـــي وتحويل اإلنســـان إلى متلقي 
ً
إن الثقافـــة الداعمـــة للتـــواكل والحمائيـــة تدفـــع دوما

 
ً
تعـــوزه إمكاناتـــه عـــن المبـــادرة واالعتمـــاد علـــى الـــذات، وتختصـــر ه تنشـــئته فـــي حـــدوده الكميـــة الجســـدية حتـــى يصيـــر مقتنعا

 لهـــا، وهو في الغالب أكثر هشاشـــة 
ً
 هي بوضعيـــة المتلقي بل ويصير ســـجينا

ً
 ويتمـــا

ً
، وبهـــذا يحاصـــر اإلنســـان ذاتيا

ً
ومستســـلما
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.
ً
اجتماعيا

وفـــي المقابـــل تكـــون الثقافة الداعمـــة للمبادرة والمشـــاركة واالعتماد علـــى الذات في اتجـــاه التمكين ال التســـكين وخلق فرص 

العمـــل بـــدل البحـــث عنهـــا والعطـــاء بدل االســـتعطاء، وذلـــك على حد قـــول فرانســـيس فوكوياما في كتابـــه » الثــــقة« الذي يرى 

أنـــه ال يمكـــن أن يقـــام بناء اجتماعي مســـتقر ومؤسســـات اجتماعيـــة فاعلة باســـتدامة دونما اعتبـــار للعادات اإليجابيـــة والتقاليد 

 من خالل عمـــل واٍع يعزز البعـــد الثقافي المنشـــود ويبرز 
ّ
واألخـــالق النابـــذة للتـــواكل والداعمـــة للمبـــادرة، وال يمكن صوغ ذلـــك إال

هنتنجتـــون فـــي كتابـــه صدام الحضـــارات هذا التوجـــه بقوله إن جميع المجتمعات ســـتضطر إلـــى توجيه اهتمام أكبـــر إلى الثقافة 

الداعمـــة للمبـــادرة والعطـــاء والقـــادرة علـــى التعامل مع المشـــكالت في مســـتواها الذاتي والمحلي وحتـــى العالمي.

إن عبـــارة ثقافـــة المبـــادرة والعمـــل تعبير عـــن مجموعة مـــن الخصائـــص الذاتيـــة والمجتمعية والعالمية واإلنســـان في ســـياقها 

 
ً
ينضـــح بمـــا فـــي أناء مجتمعه »كل أنـــاء بما فيه ينضح« إذ قلمـــا تجد ثقافة المبادرة فـــي معتقدات أفراد مجتمـــع ال يتوجه ثقافيا

 فاقد للشـــيء غير معـــٍط له، والعكس فـــي المقابل.
ً
نحـــو المبـــادرة فهو إذا

لق العمل( التي جســـدها ماكس فيبـــر في كتابه األخالق البرتســـتانتية تّعبر بدقة 
ُ

إن بعـــض المفاهيـــم الدالـــة على التوجه )نحو خ

عـــن معنـــى وداللـــة ثقافة المبادرة والمشـــاركة في صنـــع الحياة، وهنا يمكن اإلشـــارة إلى مـــا قاله فرانســـيس فوكوياما عندما 

 
ً
أكـــد أنـــه إذا كان المقصـــود بعبـــارة » أخـــالق العمـــل« وجود ميل عام لدى الســـكان في ســـن النشـــاط االقتصادي للنهـــوض مبكرا

لق المبـــادرة واالبتـــكار واإلبداع، 
ُ

، فـــإن هذا ال يعنـــي خ
ً
 وفكريا

ً
فـــي الصبـــاح والعمـــل لســـاعات طويلة في مجـــاالت مضنية جســـديا

 ولســـاعات أطول ومجهـــود أكثـــر لكن عطاءهم أقل، شـــأن ذلك شـــأن الفـــالح الصينـــي العادي 
ً
فكثيـــر مـــن الشـــعوب تعمـــل كثيـــرا

الـــذي يكـــد أكثـــر ولســـاعات أطول مما يفعله العامـــل المعاصر في خط التجميع فـــي ديترويت، إن ما ينبغـــي أن ُيفهم من ثقافة 

المبـــادرة هـــي تلـــك المعطيـــات التـــي تعنى بالموارد البشـــرية من حيـــث التمكن مـــن المعرفة والمقـــدرة على التعلـــم والتعامل 

بكفـــاءة مع التقنيـــة واالبتكار وخلق فـــرص العمل.

 إن مضامين ثقافة المبادرة كثيرة ومتعددة تبدأ من االعتزاز بالذات والتمكن واإلرادة والتفكير العقالني في تســـوية المشـــكالت 

واالنشـــغال بتطوير معطيات الواقع من خالل االبتكار والعمل واالســـتعداد للمجازفة وغيرها.

إن تحقيـــق ثقافـــة المبادرة كرافد من روافد تنمية وتمكين الموارد البشـــرية ليس وصفة جاهـــزة وال هي حزمة تدريبية مقطوعة 

الصلـــة بالواقـــع المعـــاش، أنهـــا تعبير عن منظومـــة متشـــابكة ومتداخلة تنتظم مـــن خاللها فعاليات األســـرة والتعليـــم واإلعالم 

.
ً
 وكهال

ً
 يواكب حياة اإلنســـان وليدا

ً
 مرجعيـــا

ً
والديـــن وغيرهـــا، لتكون إطارا

كمـــا أن االكتفـــاء بانتقـــاد المعطيـــات الثقافة المتخلفة والداعمـــة للتواكل واالعتمـــاد والمبالغة في الحمائيـــة ينبغي أال تكون إال 

مرحلـــة قابلـــة للتجـــاوز إلى مراحل إجرائية تنطلق في مســـارات محددة يتـــم بمقتضاها غرس ثقافة المبـــادرة والعمل المنتج في 
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ســـيرورة مســـيرة المجتمع، وفي فعاليات التعليم والدين والتنشـــئة واإلعالم.

ويتأكـــد التوجـــه نحو ثقافـــة المبادرة من خالل العديد من المرجعيات ذات العالقة والتي ترســـخ من خاللهـــا حقيقة الدور اإليجابي 

المهـــم لهـــذه الثقافـــة في خلق فرص العمـــل والتصدي لظاهـــرة البطالة بمختلف أشـــكالها والتوجه نحو المبادرين لمشـــروعات 

صغـــرى واحتضانهـــم من خالل برامج حاضنات األعمال والمشـــروعات الصغرى، وحاضنـــات االبتكار التقني.

 إلـــى األخذ بيـــد المبادرين بمشـــروعات وكســـر حاجز الخـــوف والرهبة مـــن المبـــادرة واإلقدام 
ً
ويتوجـــه المجتمـــع الدولـــي عمومـــا

الواثـــق نحـــو بـــدأ وتأســـيس المشـــروع واســـتدامته، حتـــى تكـــون فـــي ســـياق توســـيع الخيـــارات أمـــام النـــاس وزيـــادة مقدرتهم 

التنافســـية وبالتالـــي تمكنهـــم مـــن خلـــق فرص العمـــل واســـتدامتها وتطويرها، أنهـــا آلية لجعل اإلنســـان من أن يكـــون في صلب 

 بعطائها.
ً
  ومنتفعـــا

ً
التنميـــة فاعـــال

أهمية ثقافة المبادرة:

تعتبـــر الثقافـــة بـــكل مكوناتها المادية والمعنوية إطارا مرجعيا لســـلوك اإلنســـان ونشـــاطاته المختلفة وهي في إطـــار المبادرة 

، تلعـــب دورا داعمـــا لدفـــع اإلنســـان للمبـــادرة في مجاالت النشـــاط االقتصـــادي وخلق فرص العمـــل والتحول من خانـــة المتواكلين 

الباحثيـــن عـــن عمـــل إلى خانـــة المبادرين القادرين علـــى خلق فرص العمل ، هذا إذا كانت الثقافة الســـائدة ثقافـــة داعمة للمبادرة 

ورافضة للتواكل والســـلبية والتهميش واالســـتبعاد االجتماعي.

وتبرز أهمية المبادرة في نسيج الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في اآلتي:

1- تســـاعد الثقافـــة الداعمـــة للمبـــادرة بخلق فرص عمل ومشـــروعات واعدة وبناء القدرات وحشـــد المـــوارد واإلمكانات 

والتصـــدي بكفاءة لمشـــكلة البطالة وتبعاتها. 

2- تفتـــح ثقافـــة المبـــادرة المجـــال واســـعا أمـــام دور اإلنســـان كشـــريك قـــادر علـــى تفعيل النشـــاط االقتصـــادي ورفع 

مقدرتـــه التنافســـية .

لغـــى ثقافـــة المبـــادرة كافـــة المظاهـــر الســـلبية التـــي تقلـــل مـــن أهميـــة دور اإلنســـان وتعيقـــه عـــن التوجه نحو 
ُ
3- ت

فعاليـــات تأســـيس المشـــروع، وبالتالي توســـيع مجـــاالت النشـــاط االقتصادي وتنمية مهـــارات األفراد ورفـــع مقدرتهم 

التنافسية.

4- تستجيب ثقافة المبادرة واالبتكار لمستجدات ومتطلبات سوق العمل في عصر العولمة والمعلوماتية.
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وسع ثقافة المبادرة الخيارات أمام اإلنسان وفي تنويع نشاطه االقتصادي.
ُ
5-  ت

6- تدفع ثقافة المبادرة واالبتكار نحو مستويات متقدمة وإيجابية للطموح وإدراك الذات.

7- تساعد ثقافة المبادرة على التصدي لمظاهر هدر الموارد البشرية والمادية للمجتمع.

8- تســـهم ثقافـــة المبـــادرة واالبتـــكار في تحفيـــز الناس على العمـــل المنتج والمجـــدي اقتصاديا وتفتـــح المجال أمام 

المنافســـة الداعمة لزيادة مســـتويات الجودة.

9- تدعم ثقافة المبادرة قدرة االقتصادات الوطنية على التعامل بكفاءة مع األسواق العالمية.

  

منطلقات ثقافة المبادرة:

تنطلـــق ثقافـــة المبـــادرة مـــن حقيقة تمكين اإلنســـان من أن يكون فاعال ومعتمدا على نفســـه وشـــريكا حقيقيا في النشـــاط في 

النشـــاط االقتصـــادي وفي خلـــق فرص العمل عـــوض البحث عنها.

وتتواصل ثقافة المبادرة مع المنظومة االقتصادية االجتماعية ألي مجتمع مع اإلطار البنيوي والوظيفي لهذا المجتمع.

وفـــي هـــذا الســـياق تتجـــدر الوقائـــع والخطابـــات الثقافيـــة في منظومـــة مـــن المنطلقات الداعمـــة لثقافـــة المبـــادرة والمحابية 

لجعـــل اإلنســـان أكثـــر كفـــاءة وعطاًء وأقـــل اعتمادا وتـــواكال وأقـــل عرضة لمعانـــاة تبعـــات البطالـــة وتداعياتها.

     ويمكـــن فـــي هـــذا الخصـــوص تحديد جملة مـــن المنطلقات المؤطـــرة والداعمة لثقافـــة المبادرة، وذلك في الســـياق التحليلي 

التالي:   

1- التأكيد على أهمية اإلنســـان دونما تمييز بحســـب الجنس )النوع( أو العرق أو المعتقد ودوره في اســـتدامة الحياة 

االجتماعية وممارســـة النشـــاط االقتصادي والدخول في عالقـــات إيجابية في مجتمعه.

2- النظـــر إلـــى أن خلـــق فرص العمل ليـــس محصورا وال محدودا لجهة معينـــة كالدولة ، ولكن يمكن لإلنســـان إذا ما تم 

إعـــداده أن يكـــون أكثر قدرة على خلق فرص العمل واســـتدامتها.

3- إن انتشـــار الفكـــر المبـــادر والثقافة الداعمة للمبادرة في معطيات وخطابات التنشـــئة االجتماعية والدين ووســـائط 

اإلعالم والتعليم والتربية هو اســـتثمار حقيقي لإلنســـان.

4- تمثـــل ثقافـــة التـــواكل اســـتبعادا حقيقيا لإلنســـان واختصـــاره في دائـــرة التلقي واالعتمـــاد على الغيـــر ، األمر الذي 

يجعلـــه في دائرة المهمشـــين.
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5- التحول من فكرة الدعم التسكيني من خالل التوظيف إلى التمكين )فكرة ال تعطه سمكة بل علمه كيف يصطاد(

6- تمثـــل المبادرة بخلق مشـــروعات واســـتدامتها تجاوزا حقيقيا لســـلبيات عـــدة منها تدني اإلنتاجيـــة وتضخم األجهزة 

الحكوميـــة وزيـــادة التكلفة لألداء الوظيفـــي والخدمات المقدمة.

7- ال يمكـــن لثقافـــة المبـــادرة أن تكـــون فاعلـــة إال مـــن خـــالل منظومـــة متشـــابكة مـــع النظـــم االجتماعية األخـــرى ذات 

العالقـــة باإلنســـان تنشـــئة وتعليمـــا وتربية وســـواها.

ظروف االستثمار وثقافة المبادرة:

ينظـــر إلـــى ظـــروف االســـتثمار باعتبارهـــا تمثـــل مجمـــل المعطيـــات التشـــريعية واالقتصاديـــة والماليـــة والسياســـية واالجتماعية 

نـــه وداعمة ومشـــجعة على المبادرة بتأســـيس مشـــروع 
ّ
والدينيـــة الســـائدة فـــي أي مجتمـــع، فقـــد تكون هـــذه المعطيـــات ُممك

أو خلـــق فـــرص عمـــل، أو تكـــون معرقلة محبطة ومكبلة ومســـيجة بســـياج من التـــواكل واإلدراك الســـلبي للذات وتدني مســـتوى 

الطموح.

ولعـــل مـــن األمـــور المهمـــة فـــي مقاربـــة العالقة بيـــن ثقافة المبـــادرة وبين ظـــروف االســـتثمار كونها ال تعـــزل الموارد البشـــرية 

النشـــطة ودورهـــا فـــي تفعيـــل المعطيـــات االســـتثمارية، وأنه بقـــدر ما تكون المـــوارد البشـــرية على درجـــة من الكفـــاءة والرغبة 

 على االســـتثمار والمبادرة بمشـــروعات وفـــرص عمل.
ً
 ومشـــجعا

ً
 داعمـــا

ً
 مرجعيا

ً
بقـــدر مـــا تكـــون الثقافة إطـــارا

وال يمكـــن النظـــر إلـــى ظـــروف االســـتثمار بشـــكل أحـــادي المقاربة والتقويـــم بقدر ما البـــد من النظر إليها بشـــكل تشـــبيكي وفي 

عالقـــة جدليـــة بينهـــا بحيث تتداخـــل معطيات التأثيـــر والتأثر بينهـــا مجتمعة.

فـــال يمكـــن أن تزدهـــر ثقافـــة المبـــادرة إذا كانت التشـــريعات االســـتثمارية غير داعمـــة وغير مشـــجعة واإلدارة والمصـــارف متخلفة 

 الوصـــول إلـــى الوعـــي المجتمعي بأهميـــة المبـــادرة إذا كانت آليـــات تفعيل وإعـــداد الموارد البشـــرية 
ً
ومعيقـــة، وال يمكـــن أيضـــا

تعيـــد إنتـــاج التخلف وترســـخ معطيـــات التواكل، وال يمكـــن تحقيق هذه الثقافـــة إذا كانت ضمانات الدخل مـــن العمل الوظيفي في 

أجهـــزة الدولـــة أقـــوى وأضمن من تلـــك التي تبيحها المشـــروعات الصغـــرى والمشـــروعات الخاصة.

لقـــد شـــهد العالـــم مـــع أواخـــر األلفية الثانيـــة وبداية األلفيـــة الثالثـــة نقلة نوعية فـــي مجال المبـــادرة وخلق فـــرص العمل ضمن 

 على 
ً
معطيـــات اقتصـــاد المعرفـــة والعولمـــة، وزادت أهميـــة المقـــدرة التنافســـية ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى الـــدول، بـــل أيضـــا

المســـتوى الفـــردي، واشـــتد التوجه نحو معطيات الجـــدوى والجودة، وصارت فرص العمل ســـريعة التبدل وتغيـــرت عالقات العمل 

 لثقافة متطـــورة تســـتجيب لكل هـــذه المعطيات 
ً
ودخـــل متغيـــر العمـــل عـــن بعد والعمـــل المؤقـــت، وأصبحـــت الحاجة أكثـــر إلحاحـــا
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وتلغـــي احتمـــال اتســـاع الفجـــوة الثقافية بين مـــا هو كائـــن وما ينبغـــي أن يكون.

 له تكلفتـــه االجتماعية واالقتصادية 
ً
أن مواجهـــة عصـــر العولمة وتحريـــر التجارة العالمية بمعطيـــات ثقافية متخلفة ســـيكون أمرا

 بين الشـــركات 
ً
وحتـــى األمنيـــة الباهظـــة، إذ مـــع انتشـــار معطيـــات العولمـــة زادت حـــدة التنافـــس ليـــس فقط بيـــن الدول بـــل أيضا

واألفـــراد دونمـــا اعتبـــار للحـــدود الجغرافيـــة، وأصبح اجتـــذاب األموال االســـتثمارية الشـــغل الشـــاغل القتصاديات الـــدول المعاصرة، 

 
ً
وصـــار تمكيـــن الناس وتشـــجيع المبـــادرات معطى ثقافي يكتســـح كل المعطيـــات الثقافية التقليديـــة، وصار التنافس أكثر اتســـاعا

وشـــدة، خاصـــة بعـــد مؤتمر األورجواي في  شـــهر ديســـمبر 1993، ومـــا عقبه من المصادقة علـــى اتفاقية إنشـــاء منظمة التجارة 

العالميـــة فـــي شـــهر 1994/4، ولقـــد خلقت هـــذه المعطيات أزمـــات اقتصادية غير مســـبوقة أضعفت كيان الـــدول النامية وجعلت 

 لمشـــكلة.
ً
 عن كونه حال

ً
 على الدولـــة واالقتصاد عوضـــا

ً
التوظيـــف الحكومـــي عبئـــا

 لتعريـــف برنامج األمم 
ً
 وفقـــا

ً
وفـــي ســـياق التوجـــه نحـــو تحرير التجارة وتوســـيع خيـــارات النشـــاط االقتصـــادي أمام النـــاس جميعا

 لـــكل اقتصـــاد، وصـــارت معطيـــات الشـــفافية 
ً
 أساســـيا

ً
المتحـــدة اإلنمائـــي للتنميـــة البشـــرية المســـتدامة، صـــارت المبـــادرة مكّونـــا

واالنضبـــاط المالـــي وتطويـــر اإلدارة والتوجـــه نحـــو اإلدارة اإللكترونية التي تبســـط اإلجـــراءات وتقلل مظاهر الفســـاد من المبادئ 

 مـــن أركان النظام المالـــي العالمي 
ً
 أساســـيا

ً
التـــي اعتبرهـــا منتـــدى دافـــوس لالقتصـــاد العالمي الذي عقد في سـ1999ــــنة ركنا

الجديـــد الـــذي يتجـــه نحو العولمة المســـئولة، التي تضع في اعتبارها تقاســـم األعباء الناجمة عن األزمات التي يشـــهدها العالم. 

 إذا كانـــت المنافســـة ومعطيـــات تحرير التجارة قـــد دفعت باتجاه إعادة الهيكلـــة واإلصالح، فإن ذلك يعني تســـريح أعداد كبيرة من 

 مـــن البرمجة ذي بعدين رئيســـيين األول إيجاد شـــبكة أمـــان اجتماعي فاعلة، والثاني تشـــجيع 
ً
العامليـــن األمـــر الـــذي يفـــرض نوعا

المبـــادرة لخلق فـــرص العمل الذاتي.

المبادرة وتنمية الموارد البشرية:

      تؤكـــد مرجعيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة والعربيـــة علـــى اعتبـــار تنميـــة الموارد البشـــرية لتســـتجيب بكفـــاءة لمتطلبـــات عصر 

 لخلـــق فـــرص العمل ورفـــع المقـــدرة التنافســـية وزيـــادة اإلنتاجية والتصـــدي لمظاهر 
ً
 أساســـيا

ً
العولمـــة والمعلوماتيـــة منطلقـــا

.
ً
 ونوعا

ً
البطالـــة كمـــا

وفـــي ظـــل معطيات تحرير التجارة العالمية وإنشـــاء منظمة التجارة العالميـــة والتحول إلى مجتمع المعرفـــة واالقتصاد الرقمي 

اتجهـــت برامـــج تنميـــة المـــوارد البشـــرية نحـــو التمكيـــن بحيـــث ال يقتصـــر األمر علـــى إيجاد فرصـــة عمل للباحـــث عنها، بـــل إلى جعل 
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المقبليـــن الجـــدد علـــى ســـوق العمـــل أكثـــر كفاءة في خلـــق فرص العمـــل وأكثر مقـــدرة على التعلم واالســـتفادة من مكتســـبات 

التواصل المعرفـــي الرقمي. 

ولقـــد بـــرزت فـــي ســـياق تحقيق المواكبـــة لتســـارع إنتاج المعرفـــة وتوظيفهـــا آليات التعليـــم والتدريـــب االفتراضي والتشـــبيكي، 

 لكل هـــذه المعطيات 
ً
والتعليـــم والتدريـــب عـــن بعد، وصـــار التوجه نحو التعلـــم والتدريب مدى الحيـــاة »مفتوح النهايـــات« ووفقا

 لثقافـــة المبادرة وخلق فـــرص العمل بدل 
ً
صـــارت ثقافـــة العمـــل التقليديـــة أمام تحد غير مســـبوق، وأصبحـــت الضرورة أكثـــر إلحاحا

ثقافـــة إيجاد فـــرص العمل.

الخصائص النوعية للمبادرة:

إن مقاربـــة العالقـــة بين معطيـــات الثقافة وبين متطلبات المبادرة هي من المقاربات المنهجيـــة ذات التوجه ألتفكيكي التحليلي، 

خاصـــة عندمـــا تربـــط بشـــكل تفاعلي رمزي بيـــن الثقافـــة باعتبارها اإلطـــار المرجعي لـــكل مظاهر الســـلوك والعالقـــات االجتماعية، 

وبيـــن المبـــادرة في مجاالت النشـــاط االقتصـــادي باعتبارها توجه لـــه مرجعيته الثقافيـــة وخصائصه النوعية.

 من 
ً
إن توظيـــف المعطـــى البنيـــوي أو الحداثـــي لتحليـــل الخطـــاب الثقافـــي فـــي بعديـــه االجتماعي واالقتصـــادي قد يمثـــل نوعا

تحميـــل العالقـــة أكثـــر مما تحتمل خاصـــة عندما يرفض هذان المعطيـــان االيديولوجيا الكونيـــة لثقافة المبـــادرة، وعلى حد مقاربة 

رونالـــد روبرتســـون للربـــط بيـــن الهويـــة والعالقة بيـــن الكوني والخـــاص تبرز ثـــالث معطيات هـــي: المعطى الثقافـــي في عموم 

الداللـــة، والبعـــد العولمـــي فـــي جدليـــة المفهـــوم، وبعـــد النظـــام العالمـــي الجديـــد، وفـــي هـــذه النقطـــة تقـــارب القضية في 

منظومـــة تحليليـــة في إطار التشـــابك فـــي المحتوى والداللة، األمر الـــذي يقود إلى القول بأن كل هـــذه المعطيات تدفع باتجاه 

تجســـيد هويـــة اإلنســـان المبـــادر والمجتمـــع المبـــادر والشـــركة المبـــادرة في إطـــار ثقافة عالميـــة ترفع الحـــدود المكانيـــة وتحرر 

التجـــارة العالمية وتفســـح المجال باتســـاع غير مســـبوق للمنافســـة وإعـــادة الهيكلية وما يســـتتبعها من مقدرة على االســـتجابة 

ونوعيتهـــا ومـــدى مالئمتهـــا لهـــذه الوضعيـــة المأزمية وكذلك تحويل اإلنســـان مـــن خانة المهمشـــين إلى فعاليـــة المبادرين.

لقـــد خلفـــت العولمـــة وتحريـــر التجـــارة واالقتصـــاد الرقمـــي وضعيـــة ثنائية تقـــف فيها الثقافـــة التقليديـــة موقـــف المدافع أمام 

ثقافـــة عصـــر العولمـــة وعصـــر التمكيـــن لكنه ليـــس المدافع الرافض بـــل هو المدافـــع المنتقي، ومـــن هنا يمكن مـــن خالل وجهة 

نظـــر إميـــل دوركايـــم القـــول بأن معطيـــات الثقافة تتحرر بشـــكل متنامي مـــن عناصرها االجتماعيـــة التقليدية المحليـــة التي كانت 

 به يكتســـح العالم.
ً
 خاصا

ً
 يتخذ لنفســـه حيـــاة ووجـــودا

ً
 زاحفا

ً
توفـــر لهـــا األمـــن واالســـتقرار والتواصل لتصيـــر كيانا
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إن مقاربـــة عمانويـــل كانـــت حـــول تاريخ كلي )من وجهـــة نظر كوســـموبوليتية( منذ ما يزيد عـــن مأتي عام تدفع فـــي اتجاه تأكيد 

فكـــرة التوجـــه نحـــو الثقافـــة الداعمـــة لمســـتجدات العصـــر، وعلـــى األخص منهـــا تلـــك المتعلقـــة بثقافة المبـــادرة، وهـــذا ما جعل 

 في جزء مـــن العالم وتكون 
ً
ديمـــون )Dumont( يســـعى لصـــوغ نمـــوذج ثقافـــي للكل الكونـــي، إذ بمجـــرد أن تنجح فكرة أو توجهـــا

ذات مـــردود تطويـــري فـــي حياة النـــاس تبدأ فـــي االتجاه نحـــو العالمية )االتجـــاه البراجماتي(.

إن ما تجســـده ثقافة المبادرة يعكس بشـــكل كلي األطر المرجعية لثقافة العمل ثقافة التمكين ثقافة الشـــراكة وهو يشـــير إلى 

العالقـــات التفاعليـــة بيـــن المجتمعات وداخل المجتمعات في ســـياق التوجهات اإلنســـانية العالمية، كما أنها تجســـد آليات التحول 

مـــن ثقافـــة التواكل واالعتماد على الغيـــر إلى ثقافة المبادرة وخلق فـــرص العمل الذاتي.

وقـــد جســـد روبرتســـون فـــي مقاربته لموضـــوع النظرية االجتماعيـــة والثقافيـــة الكونية موضوع تجديـــد الحيويـــة الثقافية، وهذه 

تمثـــل فـــي نظره الطـــرق التي تواجـــه بها المجتمعـــات التحديـــات في ظل التعقـــد الكوني.

وهكذا يقود التحليل السابق إلى تحديد مالمح الخصائص النوعية لثقافة المبادرة على النحو التالي:

  تقوم ثقافة المبادرة على العقالنية والحسابات الدقيقة للتكلفة والعائد.

  ترتكز ثقافة المبادرة على الكفاءة والجودة ومعدالت األداء.

  تلغي ثقافة المبادرة التواكل والحلول التسكينية، وتتجه نحو الحلول التمكينية.

  في ثقافة المبادرة تتسع الخيارات االقتصادية واالجتماعية لكل الناس.

  تتجه ثقافة المبادرة نحو تعظيم المقدرة التنافسية.

   تدفـــع ثقافـــة المبـــادرة باتجاه توظيف أحـــدث معطيات العلـــم والتكنولوجيا وتقنية المعلومـــات واالتصاالت كتوجه 

لتحقيـــق مجتمع المعرفة وتمكين اإلنســـان.

  تعطي ثقافة المبادرة قيمة للوقت كثروة قابلة للتخزين وحسن اإلدارة.

  توسيع دائرة المشاركة في صنع الحياة وديمومتها.  

وتجـــدر اإلشـــارة هنـــا إلى أن هـــذه النمذجة لمالمح الخصائص النوعيـــة لثقافة المبادرة ال تعني الجمع والشـــمولية بقدر ما تعني 

 لنمذجة أخرى في ســـياق أعـــم وهو ثقافة العمل.
ً
 لهذه الثقافة لتكون مســـارا

ً
 توضيحيا

ً
عرضـــا

الخصائص الشخصية الداعمة لثقافة المبادرة يمكن تحديد أهم الخصائص الشخصية الداعمة لثقافة المبادرة وهي كاآلتي:

1- اإلدراك اإليجابي للذات وارتفاع مستوى الطموح.

2- القدرة على تطوير مواقف إيجابية وااللتزام بها.
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3- التعرف على قدرات الفرد واستعداداته.

4- التمكن من مهارات:

    - إدارة الذات.

    - إدارة الوقت.

    - قبول اآلخر.

    - التفكير الفعال.

5- تحمل المسئولية وقبول المخاطرة واإلرادة ومقاومة الضغوط.

6- القدرة على التحليل والمفاضلة.

7- المرونة في التعامل مع اآلخرين واالستفادة من تجاربهم.

8- القدرة على تحديد األولويات والوصول إلى قناعة ذاتية بالمبادرة.

9- التوازن والمصداقية والتنظيم.

10- اإليمان بأن كل شخص له القدرة على االبتكار والمبادرة ويمكنه أن يتعلم كيف ينميها ويحققها.

11- السعي لزيادة اإلنتاجية.

12- القدرة على تحديد األهداف بدقة.

13- العمل على تحسين األداء إلنجاح المبادرة من خالل االطالع والتواصل مع الخبرات الداعمة ذات العالقة.

14- التمكن من استيعاب مستجدات التقدم التكنولوجي والمعرفة الرقمية اإللكترونية.

15- الحرص على التمكن وبناء القدرات وحشد الموارد.

16- الشفافية والمصداقية.

فعاليات تنمية ثقافة المبادرة:

يتـــم تنميـــة ثقافـــة المبـــادرة من خالل جملـــة من الفعاليات التـــي تعمل باتجاه نشـــر هذه الثقافـــة ونقلها من جيل إلـــى جيل عبر 

وســـائط نقل الموروث الثقافـــي والتي منها:

التربيـــة والتنشـــئة االجتماعيـــة: تعتبـــر التربيـــة والتنشـــئة االجتماعيـــة المصدر األساســـي والفعاليـــة المهمة لتحويل اإلنســـان من 

مجـــرد كائـــن متـــواكل إلى شـــخص لـــه دوره وكيانه ومكانته فـــي المجتمع وحقوقه، وتلعب األســـرة والمدرســـة ووســـائط اإلعالم 
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دورا مهمـــا فـــي خلق واســـتدامة ثقافة المبـــادرة خاصة إذا ما تبنت الســـعي لتمكين الطفل من مهارات التعلـــم والتفكير وإدارة 

الوقـــت وحب االطـــالع وغيرها.

الديـــن: يعتبـــر الخطـــاب الديني فـــي مجمله عامـــال مهما في الدعـــوة إلى العمـــل والتفكير الخالق ونبـــذ التـــواكل وتقدير الذات، 

وبالتالـــي تقـــوم المنابـــر ودروس الوعظ واإلرشـــاد في المســـاجد والمحطـــات الفضائيـــة والمطبوعات الدينية بـــدور مرجعي في 

دعم ثقافـــة المبادرة والتفكيـــر اإلبداعي.

التدريـــب علـــى المبادرة بمشـــروعات اقتصادية مـــن خالل حقائب تدريبيـــة محددة تنمي مهـــارات وقدرات المبادرين على تأســـيس 

واســـتدامة مشـــروعاتهم )برنامج المركز العربي لتنمية الموارد البشـــرية لتدريـــب المبادرين(.

حاضنـــات األعمـــال واالبتكار: وهي مشـــروعات منظمة تســـتهدف توفيـــر اإلمكانيات الفنيـــة والمادية لتمكين أصحاب المشـــروعات 

مـــن تأســـيس مشـــاريعهم وتحويـــل أفكارهـــم وابتكاراتهم إلى مشـــروعات عمليـــة وتدريبهم طـــوال فترة بقائهم فـــي الحاضنة 

على تأســـيس واســـتدامة المشروع وتســـويق منتجاته.

التشـــبيك اإللكترونـــي وتوفيـــر قاعـــدة معلومـــات رقميـــة إلكترونيـــة يمكـــن للمبادريـــن التواصـــل معهـــا لتوفيـــر مـــا يحتاجونه من 

معلومـــات مرجعيـــة داعمـــة ومســـاندة لهـــم وتمكينهـــم مـــن تبـــادل الخبـــرات والتجارب.

الملتقيات والحلقات الدراسية في مجاالت المبادرة واالبتكار. 

التوجيـــه واإلرشـــاد للمبادريـــن وتنميـــة مهـــارات التفكير لديهـــم حتى يتمكنوا مـــن تحويل أفكارهـــم ومبادراتهم إلى مشـــروعات 

متحققـــة فعال. 

وتشمل هذه المهارات: 

مهارة جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتوظيفها.

المقارنة بين األفكار والحوادث والمعطيات.

مهارة استخالص النتائج والمؤشرات.

مهارة صياغة األفكار واالبتكارات.
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مهارة التبوء والتوقيع واالستشراف.

مهارة تطوير بدائل وحلول لمشكالت محددة.

مهارة االستفادة من المعلومات الجديدة.

نتائج البحث:

أســـفرت الدراســـة فـــي تحليلهـــا لألبعـــاد والمعطيات المرجعيـــة لثقافة الريـــادة والمبادرة عن جملـــة من النتائـــج والتي هي على 

التالي: النحو 

  تمثل ثقافة الريادة والمبادرة مرجعية داعمة وتمهيدية لتأسيس المشروعات الصغرى وتفعيل المبادرات.

  وجود عالقة موجبة بين ظروف أالستثمار الداعمة  وبين ثقافة الريادة والمبادرة

  تتحقق ثقافة المبادرة والريادة ضمن فعاليات محددة وإجراءات داعمة

  وجـــود تواصـــل تكاملـــي بين ثقافة المبـــادرة والريادة وبين تأســـيس وتطوير فرص العمل عبرا لمشـــروعات الصغري 

الجادة والمبادرات 

  لحاضنـــات المبـــادرات واألعمـــال واإلبتـــكارات دور مهم ومطلـــوب في تمكيـــن المبادرين ورواد األعمال من تأســـيس 

مشـــروعاتهم وتطويرها وإنجاحها

  يعتبـــر التوجيـــه واإلرشـــاد للمبادريـــن والـــرواد عمـــال مهمـــا لتشـــجيعهم وتعريفهـــم بأهميـــة المشـــروع الصغيـــر 

وإخراجهـــم مـــن خانـــة العاطليـــن والباحثيـــن عـــن عمـــل إلـــى خانـــة أصحـــاب المشـــروعات.

توصيات ومقترحات:

أمكـــن مـــن خـــالل مقاربة موضوع ثقافـــة المبادرة في الريادة وتأســـيس المشـــروعات الصغـــرى وخلق فرص العمـــل الوصول الى 

جملـــة مـــن التوصيات والمقترحـــات وذلك في الســـياق التالي:

  أعطاء أهمية خاصة لثقافة المبادرة والريادة في تنمية مهارات المبادرين والرواد.

  ضرورة العمل التنســـيقي بين المؤسســـات والشـــركات والهيئات المعنية بالنشـــاط االقتصادي وفرص العمل على 

تبني واحتضان المبادرات بمشـــروعات والتمكيـــن الداعم لتفعيلها
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  الربط بين تنمية الموارد البشرية )المبادرين- الرواد(وبين تأسيس وتطوير المشروعات الصغرى والريادية

  التشجيع الداعم للمبادرات واألعمال الريادية الواعدة.

  العمل على تاسيس موقع الكترون مرجعي للمبادرين والرواد والجهات ذات العالقة.

  أإلعالن عن جائز تشجيعية ألفضل المبادرات واألعمال الريادية.

  العمـــل المشـــترك بيـــن كافة الجهـــات المعنية على تبســـيط اإلجراءات وأإلشـــتراطات الالزمة لتأســـيس المشـــروعات 

وتفعيـــل المبادرات واألعمـــال الريادية.

الخالصــة:

إن ثقافـــة المبـــادرة ركيـــزة مـــن ركائـــز االقتصـــاد المعاصر وهـــي داعمة للتمكيـــن ورفع المقـــدرة التنافســـية، فال يمكـــن للقوانين 

وحدهـــا وال للتمويـــل وحـــده أن يشـــجع النـــاس على المبـــادرة بخلق فـــرص عمل ما لم تكـــن هناك ثقافـــة داعمة للمبـــادرة وراعية 

لهـــا يتـــم تأسيســـها فـــي مكونات النظام التعليمي وأســـاليب التنشـــئة االجتماعية ووســـائط اإلعـــالم، باإلضافة إلـــى خلق نماذج 

لمشـــاريع صغـــرى وابتـــكارات تقنية يتـــم احتضانهـــا ورعايتها لتكـــون نماذج ناجحـــة يقتدى بها.

إن متطلبـــات هـــذا العصـــر تفـــرض مرجعيـــة جوهريـــة للمعطـــى الثقافـــي وللخطـــاب االجتماعي في مؤسســـات األســـرة والتعليم 

والخطـــاب الدينـــي واإلعالمي يتم من خاللها إعـــادة هيكلة وإصالح هذه المعطيات لتكون داعمة للمبادرة االقتصادية والشـــراكة 

المجتمعيـــة والتمكيـــن والتنمية الحقيقية والمســـتدامة في اتجاه توســـيع الخيارات أمام لإلنســـان لحياة مديـــدة وصحية وفرص 

العلـــم وعمل ومســـتوى معيشـــي الئق ومحتـــرم ومفهوم إيجابـــي للذات ودرجة عاليـــة وإيجابية من مســـتوى الطموح.

المراجع:-

فرانسيس فوكوياما )1998(، الثقة: الفضائل االجتماعية وتحقيق االزدهار، ترجمة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.

رونالـــد روبرتســـون )1998(، العولمـــة: النظريـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة الكونيـــة، ترجمـــة أحمد محمـــود، المجلس األعلـــى للثقافة، 

جمهوريـــة مصـــر العربية.

أ. د. رمضـــان السنوســـي، وأ. د. عبـــد الســـالم بشـــير الدويبـــي، )2003(، حاضنـــات األعمـــال والمشـــروعات الصغـــرى، المركـــز العربي 
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The fourth argument is that passion driven motivation and reducing fear of failure can enhance number of entrepre-

neurs through occupational choice process in education. This assumes that there is a relationship between passion 

driven motivation and potential/future entrepreneurs through occupational choice decision. At the same time, it 

assumes that there is a relationship between reducing fear of failure and potential/future entrepreneurs through 

occupational choice decision.

The questions are:

 4. Does fear of failure affect occupational choice decision as an entrepreneur?

 5. Does passion motivation affect career choice decision as an entrepreneur?

Conclusion
In conclusion, this working paper has shed a light on the national context of entrepreneurship in Saudi Arabia. From 

general perspective, the economic environment and opportunities for entrepreneurs in Saudi Arabia are promising. 

The government awareness, strategies, and policies about fostering entrepreneurship are relatively explicit. However, 

the below average Total Entrepreneurial Activity )TEA( of 4.66% with ranking of 45th out of 55 countries, is question-

able.  

In order to investigate the main reasons for below average TEA, it is crucial to consider TEA determinants from national 

context perspective. As the main TEA determinants include culture, education, and motivation, previous studies have 

revealed that there are several concerns about entrepreneurship in Saudi Arabia. The major concerns are education 

system and culture. In addition, GEM studies have revealed that the major reason for almost 50% of lack of action is 

due to fear of failure. 

This working paper aims to study and explore the relationship between fear of failure and motivation. The author 

argues that passion motivation might reduces fear of failure, overcomes values change effects, and hence enhance 

entrepreneurship.  This might be introduced through encouraging passion motivation in occupational choice decision 

in education system at early stage of life. The more young people with passion motivation, the less entrepreneurship 

inhibitors, namely, lack of action, lack of persistence, and lack of aspiration.  
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 4. Research Questions

The main research question is which motivation, values, and education might reduce inhibitors phases and hence 

promote entrepreneurship?

The research questions are related to motivation, fear of failure, values, and education as follows:

The first argument is passion driven motivation reduces fear of failure. This assumes that there is a relationship be-

tween passion driven motivation and fear of failure. The question is:

 1. Does passion driven motivation reduce fear of failure?

The second argument is that with passion driven motivation, changes in values from materialism to post-materialism 

might not affect entrepreneurship. This assumes that passion driven motivation might overcomes changing values 

from materialism to post-materialism. 

The question to answer that is:

 2. Does passion driven motivation has a relationship with changing values?

This will lead to an argument that with fear of failure, changes in values from materialism to post-materialism might 

affect entrepreneurship. This assumes that there is a relationship between changing values from materialism to 

post-materialism )or reverse( and fear of failure.

The question to answer that is:

 3. Does fear of failure has a relationship with changing values?



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 276

help societies to reduce push motivations due to work dissatisfaction, and hence increase productivity.

The model can be represented as follows:
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This is further consistent with results in 2010 according to GEM )2010, P.48(

The Most Positive and Negative EFCs 2010

According to )Wennekers et al., 2007(, the decision of an individual to be an entrepreneur is a result of a process 

called occupational choice. In this process, several factors are interacting to yield the final decision, namely, personal 

characteristics, economic conditions, institutional condition, and culture. In addition, according to )Noorderhaven 

et al., 2004(, the eclectic framework of occupational choice has distinguished between self-employment and wage 

employment. It is further argued that entrepreneurship education can be conducted by lectures, practice, and role 

models. However, the author is arguing that passion driven motivation and reducing fear of failure can enhance 

number of future entrepreneurs through occupational choice process. This might increase potential entrepreneurs, 
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All countries including Saudi Arabia, in GEM study, primary and secondary education has scored the most negative 

EFC. The evaluation of EFCs with values most positive )+( and negative )-( is as follows: GEM )2009, P.34(

The Most Positive and Negative EFCs 2009
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GEM 2009 and GEM 2010 results revealed that with opportunity driven motivation, Saudi Arabia scored as low as %4.7 

and %9.4 in 2009 and 2010 respectively. This might raise the need for another motivation type, which reduces fear of 

failure and leads to growth and entrepreneurship. The author is arguing that passion driven motivation might reduce 

fear of failure. 

As far as values are concerned, Saudi Arabia has experienced change in values during oil production booming and 

plenty years, namely, 1970’s. According to the interviews with Saudi entrepreneurs conducted by the author, the 

period of 1970‹s has tremendous effects on Saudi Arabia culture because it is the period where the perceptions have 

shifted from professions and hardworking culture to employment and weak working culture. According to NDP, 

“another aspect of the work culture among some young people is worth noting. Relative  abundance of resources 

in the Kingdom and the tradition of the state bearing responsibility for providing services have produced a special 

kind of social culture, with young people becoming dependent on the state to provide employment opportunities, 

particularly in the public sector, without making a parallel effort on their part to improve their qualifications and skills. 

Nonetheless, one should not be tempted to generalize” )NDP, 2010, P.323(. The author is arguing that with passion 

driven motivation, changes in values from materialism to post-materialism might not affect entrepreneurship. 

As far as education is concerned, GEM )2009, P.33( stated that education and training condition is about »the extent 

to which training in creating or managing small, new, or growing business is incorporated within the educational and 

training system at all levels. Subsequent empirical studies have shown that there are two distinct sub-dimensions to this 

EFC: Primary and secondary school level entrepreneurship education and training, and post-school entrepreneurship 

education and training«. It is noted that among all countries at different economic development stages, education 

primary and secondary schools scored the lowest EFC. This is represented as follows: 

Entrepreneurial Framework Conditions )EFCs( Scores



Conference Proceeding    كتاب أبحاث المؤتمر 280

TEA and GDP per capita

The opportunity driven motivation is more about people choice rather than need. However, the opportunity driven 

motivation might diminishes as values change from materialism at young age to post-materialism at older age. The 

post-materialism values call for higher needs such as self- esteem and quality of life. This is might be represented by 

having highest TEA for the age group of 34-25 and lower TEA by aging as follows:

TEA and Age Group
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These phases can be defined as follows:

 1. Lack of Action Phase: 

People of age 64-18 having entrepreneurial intention but never started a business.

 2. Lack of Determination Phase:

People of age 64-18 have discontinued business and never started again.

 3. Lack of Aspiration Phase

People of age 64-18 have established business with no intention to growth.

The author is arguing that, in order to increase TEA, it is crucial to reduce lack of action and lack of determination. 

However, in order to increase entrepreneurship, it is vital to reduce one more major inhibitor, namely, lack of 

aspiration. This might raise the question of which motivation, values, and education might reduce inhibitors phases 

and hence promote entrepreneurship.

As far as motivation is concerned, in Saudi Arabia, opportunity driven motivation is prevailing rather than necessity 

driven motivation and fear of failure is a major cause for lack of action )GEM, 2009; GEM, 2010(. Many scholars 

have highlighted two main motivations, namely, push/necessity driven motivation and pull/opportunity driven 

motivation. The necessity driven motivation might diminishes in many cases such as economy improvement, GDP 

increase, and attaining survival. Then, the business owner needs might shift to higher needs according to Maslow 

hierarchy of needs. This might lead to low TEA rather than entrepreneurship and growth, which is represented as 

follows:

Necessity Driven TEA and GDP per Capita
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In Saudi Arabia, fear of failure and business discontinuation are the main inhibitors. The former is at conception 

stage )potential entrepreneurs( and the latter is at persistence stage )Nascent/owner(. In addition, there is an 

additional obstacle at growth stage )entrepreneurship(. 

Entrepreneurship Inhibitors

Entrepreneurship Inhibitors Phases
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Perceived Opportunities, Perceived Capabilities, Fear of Failure )2010(

This might call for need of more focus on established and growing businesses to achieve growth and 

entrepreneurship rather than just early stage businesses.

3. Arguments

In order to achieve economic growth, there is need for more entrepreneurs and more entrepreneurial activity 

through established businesses and entrepreneurship rather than just early stage activities as follows: 
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      TEA, Established Business, Discontinuation Rate in 2010

This might call for need of more focus on established and growing businesses to achieve growth and entrepreneurship 

rather than just early stage businesses. Another concern about TEA in Saudi Arabia is the high rate of fear of failure. In 

2009, GEM has investigated the conception stage including perceived opportunities, perceived skills, entrepreneurial 

intentions, fear of failure, status of entrepreneurs, and perception of a good career choice. The results revealed that 

%49 of people who perceived that there are good business opportunities in Saudi Arabia have not started a business 

due to fear of failure. In %39 ,2010 of people who perceived that there are good business opportunities in Saudi Arabia 

have not started a business due to fear of failure. This is represented as follows:

Perceived Opportunities, Perceived Capabilities, Fear of Failure )2009(
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There are two main concerns, namely, TEA discontinuation rate and established business ownership rate. The former 

is, according to GEM )2010, P.64(, “percentage of 64–18 age group who have, in the past 12 months, discontinued 

a business, either by selling, shutting down or otherwise discontinuing an owner/management relationship with 

the business”. The latter is “percentage of 64–18 age group who are currently owner-manager of an established 

business, i.e., owning and managing a running business that has paid salaries, wages or any other payments to 

the owners for more than 42 months”. The concern about discontinuation is having high discontinuation rate with 

high TEA consistently. The concern about established business is having established business rate less than TEA 

consistently. 

In Saudi Arabia, these concerns are apparent in 2009 as TEA is %4.7 while discontinuation rate is %2.9 and 

established business rate is %4.1. In 2010, the discontinuation rate is %3.8 while TEA is %9.4 and established business 

rate is %3.9. These concerns are represented in GEM reports as follows:

TEA, Established Business, Discontinuation Rate in 2009
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It is argued that, one of the main reasons for entrepreneurship importance is to contribute in economy growth, GEM 

Model highlighted this relationship between entrepreneurship and economy growth as follows )GEM, 2010, p. 15(

GEM Model
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considering the importance of demographic issue, other plans of nation‹s economic future could be meaningless.

2.4 Concerns about Entrepreneurship in Saudi Arabia

According to GEM )2009(, TEA is the total of nascent and new businesses represented in the following phases of 

entrepreneurship in the GEM research framework )GEM Manual, p.21(:

TEA

The criteria for nascent is that setting up a business currently which is active and wages for first three months are not 

yet paid. The criteria for new business is that owning /managing a business currently and wages for less than 3.5 years 

are paid. In case of more than 3.5 years, the business is considered as established. 

In order to address the need for more entrepreneurs and entrepreneurial activities, it is crucial to identify main 

determinants for TEA. It is argued that there are five major determinants, namely, economic development stage, 

motivations, policies, attitudes and perceptions, education, and culture. These determinants are as follows:

TEA Determinants
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%90 of the working population. The GEM research argued that Saudi culture in general does not encourage the very 

characteristics needed for individuals to be successful in starting up and managing their own businesses. They further 

added that Saudi culture is not supportive of self-sufficiency, autonomy, personal initiative, risk taking, creativity, and 

innovativeness. Therefore, while Saudis admire entrepreneurs, the general population seems to lack both the culture 

of risk taking and personal accountability as well as the specific personal skills needed to facilitate entrepreneurial 

ventures.  

2.3 Saudi Arabia Education System and Entrepreneurship

According to Al-Habib )2012(, while entrepreneurship education is not as widespread in the Arabian Gulf region as it is 

in the western countries, evidence suggests that the need for entrepreneurship education in the Arabian Gulf region 

is increasing and INJAZ al-Arab Association is an example.  

INJAZ al-Arab, a non-profit association and a member of Junior Achievement Worldwide, was established in 2004 

in Jordan and expanded to 12 members of countries across the Middle East and North Africa )MENA( region. These 

countries, currently, include Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Emirates, Bahrain, Oman, Yemen, Lebanon, Morocco, and 

headquarter in Jordan. 

“since its inception in 2004, INJAZ al-Arab programs have reached more than 500,000 students and engaged 10,000 

volunteers and it is the only organization in the MENA region that aims to equip students with practical business-related 

skills as part of the regular educational curriculum” )INJAZ al-Arab, 2013(. These skills might include entrepreneurship, 

economics, business skills, financial literacy, business ethics, careers, and life skills.  

However, according to GEM research, it is argued that education system in Saudi Arabia is lacking creativity, personal 

accountability, self-efficacy, economy understanding, and business creation, which represent fundamentals aspects of 

entrepreneurship education )Hamid, 2012(. In addition, even the Universities in Saudi Arabia have implemented several 

attempts to introduce entrepreneurship; it is still insufficient action towards developing entrepreneurship awareness 

and behaviour. As a result, the ability and knowledge required to create and manage businesses is low. According 

to Tomlinson )2007(, despite the economic boom and the five years high revenue of oil, it is argued that without 
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Arabia. These factors include market opportunities, education and human capital, social attitudes and cultural norms, 

finance, government programs and policies, physical and commercial infrastructure, intellectual property rights, and 

research and development transfer. 

As far as market opportunities factor is concerned, the GEM research considers Saudi Arabia as a country with plenty 

of opportunities and high potential of growth. In addition, further positive indicators are market openness and ease 

of doing business. However, there is a concern about the competition barriers used by established enterprise against 

new ventures )Skoko, 2011(. 

 As far as finance is concerned, the GEM research argued that new ventures in Saudi Arabia considered having great 

financial ability to enter new markets. The financial resources might be through IPOs and equity funding. This is 

supported by the study revealed that Saudi Arabia ranked as fifth of 44 countries. However, as %65 of Saudi entrepreneurs 

highlighted that they need to find outside resources for funding their ventures, there are several concerns with finance 

factor. These concerns include debt funding, government subsidies, angel investors, and venture capital )Skoko, 2011(. 

As far as government programs and policies factor are concerned, the government has introduced several initiatives 

to support the newly adopted economic development model. These initiatives include funded agency, Saudi Small 

Business Administration, and the expansion of the nature and scope of Credit and Saving Bank. In addition, the 

government has identified in The Eighth Development Plan that strategies to improve SME growth include developing 

markets for SMEs and ensure competition and collaboration with private sector )Skoko, 2011(. 

However, the GEM research argued that Saudi government policies are not supportive for SMEs except tax regime. 

The reasons for that are insufficient support in-terms of government bureaucracy, consistency in regulation, ease of 

permitting and licensing, public procurement, prioritization of support for new and growing firms at the national and 

local government levels )Skoko, 2011(. 

As far as social attitudes and culture norms are concerned, according to Hamid )2012(, people consider entrepreneurship 

as an acceptable career path and a way to create wealth. In addition, people in general look at entrepreneurs as high 

status individual who command respect.  However, Hamid )2012( argued that Saudi Arabia’s culture is holding back 

the growth of SME sector. Nationals still attach prestige to more traditional professions and the government employs 
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2.1 Saudi Entrepreneurs General Characteristics

According to Global Entrepreneurship Monitor )GEM( research, the early stage entrepreneurs in Saudi Arabia tend to 

fall largely in the 34-25 age groups, likely to hold university degree, enjoy household incomes of 4000$ per month, 

almost exclusively male, opportunity rather than necessity entrepreneurs, and seeking greater independence or higher 

personal income )Skoko, 2011(. 

The GEM research revealed that the characteristics of majority of Saudi entrepreneurs are young, educated, and 

wealthier than other population, and opportunity entrepreneurs rather than necessity entrepreneurs. The preferred 

industry is services such as retail, restaurants, motor vehicles, health rather than financial or insurance. Moreover, 

the new business entrepreneurs are more likely to utilize technology more than the existing business owners. This 

technology utilization is mainly helping entrepreneurs to have external trade. 

According to Bugshan )2011(, Saudis living in major cities are twice likely as their counterparts in the rest of the country 

to be business owners )%9 vs. %4( and have plans to open a business in the next 12 months )%4 vs. %2(. However, 

significantly higher percentage of Saudi in minor cities prefer to be self-employed than to work for a private business 

)%20 and %13 respectively(. In addition, %81 of those in major cities and %76 of those in minor cities say that they never 

give up until they reach their goals no matter what and %80 of each group feel optimistic even when things go wrong. 

However, those in major cities are more profit-oriented and less risk-averse. Nearly two thirds of Saudis in major cities 

say they would rather take risks and building their own business than work for someone else, compared with less than 

half of those in minor cities.                                                        

2.2 Entrepreneurship Enhancing and Inhibiting Factors in Saudi Arabia

According to Hamid )2012(, the World Economic Forum )WEF( 2012 in Riyadh has reported that the biggest obstacles 

to doing business in Saudi Arabia are restrictive labour regulations, limited access to financing, and inadequately 

educated workforce. Global Entrepreneurship Monitor )GEM( research utilized two types of surveys, the Adult 

Population Survey )APS( and the National Experts Survey )NES(. The surveys were conducted in 2009 with 2000 Saudis 

and 36 national experts. As a result, several factors might either enhance or inhibit entrepreneurship activities in Saudi 
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Industry

supporting SMEs and leading 
industries

continuing to improve the 
investment climate and the 
business environment

adopting small and medium 
industries as essential 
components within industrial 
complexes and technology zones

implementing programmes to 
impress upon young people 
the importance of enrolment 
in scientific and engineering 
disciplines

integrating initiatives of both 
the public and the private sectors 
for expanding establishment of 
intermediary institutions that 
link education and R&D with 
investment opportunities in 
production and service sectors

General 
Education

improve schools environment 
and adapting to new knowledge

 enabling education to meet 
requirements of development

 expanding the capacity of 
educational institutions in 
science and technology

expanding the use of 
information and communication 
technology )ICT(

developing appropriate 
secondary education to meet the 
requirements of comprehensive 
development

developing educational 
programmes to keep pace with 
knowledge and   technological 
advances 

developing educational 
programmes for the gifted in 
science and creativity

enabling students to explore 
and develop their aptitudes and 
talents 

reforming education curricula 
to complement with knowledge 
society needs including modern 
scientific and technical skills, and 
entrepreneurship

Higher 
Education

continuing to evaluate and 
update general education 
systems to become more 
responsive to development plans 
and the needs of society

supporting efforts to achieve 
harmonization between outputs 
of education and training 
systems and labour market 
requirements

 rationalizing admissions to 
disciplines that are not in 
demand in the labour market 
and development programmes

relating expansion of higher 
education to programmes and 
disciplines that are in high 
demand in the labour market

incorporating the knowledge, 
skills and attitudes required 
by the labour market into the 
curricula and courses of higher 
education

diversifying and developing 
specialisations in line with labour 
market requirements

intensifying student guidance at 
all stages of education

developing graduate studies and 
linking their work and outputs 
to the knowledge economy
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Knowledge-
Based Economy

promoting giftedness, innovation and 
leadership

motivating and supporting the private 
sector to expand its research, development 
and innovation activities

encouraging establishment of research 
complexes, where small and medium 
enterprises could be incubated

Competitiveness Improving infrastructure
improving business environment which 
might have a direct effect on ease of doing 
business

draw entrepreneurs’ attention towards 
potential opportunities 

Private Sector improving private sector capabilities enhancing business environment
 supporting small and medium enterprises 
)SMEs(

Investment
continuing to maintain a regulatory 
environment favourable to investment

encouraging investment in all regions

Manpower 
and the Labour 
Market

supporting the Human Resources 
Development Fund financially, 
administratively and technically

studying the possibility of establishing an 
administrative entity )body or institution(, 
or developing one of the existing entities, 
to assume responsibility for SMEs

supporting efforts to stimulate regionally 
balanced economic activity and balanced 
provision of employment opportunities 
for Saudi manpower, through softening 
lending for commercial and industrial 
activities outside big cities

implementing tax incentives to 
investment in less developed regions

Population and 
Standard of 
Living

achieving greater integration between 
the government and private initiatives in 
employment

supporting funds and financial institutions 
and expanding their programmes

Domestic 
Trade

promoting the culture of self-
employment in community

supporting the «Kafalah» 
programme for SMEs financing

create SMEs database

supporting the efforts of the 
Saudi Industrial Development 
Fund )SIDF( in providing 
technical advice

intensifying efforts to increase 
participation of Saudi manpower 
in this sector

reviewing, developing and facilitating 
ways, procedures and methods of doing 
business, in response to the needs of the 
national economy

Youth and 
Development

making schools more connected 
to society

spreading the culture of 
productive work and reducing 
excessive reliance on the state 
for securing employment

 Science, 
Technology, 
and 
Innovation

providing technical, scientific 
and technological assistance to 
SMEs to help them innovate

establishing and expanding 
technology parks and incubators

fostering the gifted and the creative 
and encouraging the private sector and 
investors to foster their talents
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Habib )2012( 

According to Saudi Ministry of Economy and Planning )MEP(, the Ninth Development Plan )NDP( for Saudi Arabia 

includes current situation along with strategies for several issues such as national economy, knowledge-based economy, 

competitiveness, private sector, investment, work force, population, domestic trade, youth and development, science 

and innovation, education, and industry. These strategies include current situation along with vision, targets, and 

policies for the period of 2014-2010 )MEP, 2010(. 

The Ninth Development Plan has highlighted clearly the importance of entrepreneurs as follows:

“Entrepreneurs are the elite among business persons. They command knowledge, expertise and wealth, and they 

are, therefore, in a position to make, based on technical studies and rational expectations, wise, daring, ambitious 

investment decisions and expand investment opportunities to achieve extraordinary profits. Successful international 

experiences, in Japan, Malaysia and among other countries, show how effective the role of entrepreneurs could be in 

enhancing private- sector-led development. Although there are many successful national businessmen, meeting the 

development aspirations of the country requires the presence of more entrepreneurs” )NDP, 2010, p.162(.  

The highlighted NDP strategies and policies can be summarised as follows:

Strategy Ninth Development Plan Policies

National 
Economy

linking budget programmes and 
allocations to the objectives and priorities 
of the Development Plan

continue to increase the capital of 
specialized lending institutions in line with 
the growing demand for loans by citizens 
and the private sector

promoting an investment climate 
conducive to attracting both Saudi and 
foreign private investors

Increase government investment 
expenditure to ensure satisfying the 
growing needs for expanding and 
developing the economic, social, and 
environmental infrastructure
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Saudi Eighth Development Plan for 2009-2005 lays out the proposal for a private sector-led growth that shifts the 

economic development burden from the public to the private sector. The development and enhancement of small and 

medium enterprise )SMEs( is in the centre of the model for private sector-led growth. According to Economic Review 

by National Commercial Bank )NCB(, Saudi Arabia, SMEs represent %95 of the national economy, contribute to %28 of 

Kingdom‹s GDP and employ %40 of the total labour force in Saudi Arabia )NCB, 2011(. The SMEs contribution can be 

represented as follows:

SMEs Contribution in Saudi Arabia

There are many opportunities for entrepreneurs in Saudi Arabia, as the economic conditions are considered attractive. 

These conditions might include having stable economy, huge budget surpluses, improving infrastructure, and 

establishing economy cities. However, there are several challenges for SMEs in developing countries. SMEs in developing 

countries are in their infancy while SMEs in the US and other developed countries have achieved substantial support 

from private and public sectors that helped them to grow and contribute positively to their economies. In addition, 

the challenges for SMEs in developing countries include lack of basic skills, lack of entrepreneurial talent, shortage 

of capital, restricted access to financing, and poor information regarding market opportunities and requirements. Al-
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fundamental skills, which help people to realize and exploit opportunities, start and grow, plan and achieve. 

 2. Entrepreneurship in Saudi Arabia

Saudi Arabia policy makers have recognised the importance of entrepreneurship. This recognition is being reflected in 

the development plans, strategies, policies, objectives, programs, and actions. 

Considering The Ninth Development Plan )NDP( for the period of 2014-2010, the consideration of small and medium 

enterprises )SMEs( has been highlighted for several reasons. First, SMEs are recognised as one of the crucial solution for 

unemployment in Saudi Arabia. Second, SMEs sector can contributes in the Saudi Arabia’s intention of having private 

sector leading the economic growth and hence improving quality of services. Third, encouraging entrepreneurship 

especially in the less developed regions and cities in Saudi Arabia can lead to improving services and balancing the 

development in the country. Fourth, supporting entrepreneurship in the field of technology, telecommunication, and 

manufacturing might facilitate one of the major development plans principals, namely, economic diversification. 

Finally, from global perspective, Saudi Arabia has joined several international organisations such as World Trade 

Organisation )WTO( and it is a member of The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors )G20(, 

therefore, it is vital to exert more focus on investment environment and competitiveness. 

Saudi Arabia made several actions towards encouraging and supporting entrepreneurship. Some of these actions 

might include establishing funds such as Saudi Industrial Development Fund )SIDF(, Human Resources Development 

Fund, Centennial Fund, and Saudi Credit and Saving Bank. Moreover, several authorities have been established such 

as Saudi Arabian General Investment Authority )SAGIA( and Saudi Industrial Property Authority )MODON(. In addition, 

several programs have been implemented such as BADIR for technology incubators, INJAZ for youth entrepreneurship, 

and KAFALAH. Furthermore, Saudi Arabia has recognised and declared the value of entrepreneurship through several 

occasions such as Riyadh Economic Forums, Global Competitiveness Forums, and Global Entrepreneurship Weeks. 

Saudi Arabia has started development plans since 1970 and each plan lasts for period of five years. Each plan has major 

parts such as objectives, strategies, policies, and monitoring of previous plans. 
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As policy makers have recognised the importance of entrepreneurship, countries have implemented different policy 

measures and initiatives to promote entrepreneurship )GEM, 2009; GEM, 2010(.  In 2009, Global Entrepreneurship 

Monitor )GEM( has conducted surveys to identify the total early stage entrepreneurial activity )TEA( on nations’ level 

and perceptions in individuals’ level. These might represent indicators about entrepreneurial activity, environment, 

and inhibitors. 

Saudi Arabia, as one of the countries in GEM 2009 and 2010 studies, has recognised the role of entrepreneurship through 

plans, strategies, institutions, and initiatives )Ninth Development Plan, 2010, Ministry of Planning and Economy(. 

As far as attitudes and perceptions, the study revealed that there are positive indicators such as high-perceived 

opportunities, perceived capabilities, and entrepreneurial intentions, status of entrepreneurs, media attention, and 

good career choice. However, the results of low TEA, high fear of failure, high discontinuation businesses, and un- 

supportive education and culture are questionable )GEM, 2009; GEM, 2010; Hamid, 2012(. 

 1. Importance of Entrepreneurship

Nowadays, entrepreneurship plays vital role in economies at local and global levels, which motivate stakeholders to 

consider it as recipe for economy recession, uncertainty, and complexity. According to Iacobucci and Micozzi )2012, P.673(, 

“changes in demand and technology within the main industrialized countries have determined the transformation 

from the “regulated” economy of the 1950s and 1960s, dominated by managerial firms to the “entrepreneurial” 

economy of the 1980s and 1990s, dominated by small firms”. 

According to )Kuratko, 2005, p.577(, “entrepreneurship has emerged over the last two decades as arguably the most 

potent economic force the world has ever experienced”. Entrepreneurship contributes in the economies stability by 

generating job opportunities, income growth, and services improvement. According to )Campbell, 2012(, real economic 

growth is the consequence of, and the means which express, the human drive to live a better life. 

Entrepreneurship can help society to rely on it-self rather than on wealthy nations or corporations )Down, 2010(. It is 

the responsibility that shifts from nations or governments to be on individuals to plan and act on creating their lives 

satisfaction for themselves, families, and community. Entrepreneurship role is being considered more seriously as 
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Future Entrepreneurs; Nurturing Entrepreneurship
 at Early Stage of Life

Abstract

In a world of many challenges, new generations need to find out their path toward success and achievements. This 

success will have great effects on their societies and countries through high productivity, growth, and competitiveness. 

Many authors and scholars have highlighted the importance of entrepreneurship and the need for more entrepreneurs. 

Saudi Arabia has recognised and highlighted this need through development plans, strategies, funds, and forums. 

However, in order to respond effectively to the need for more entrepreneurs, several factors have to be taken into 

consideration such as education, culture, and motivations.  

This working paper aims to shed light on enhancing the role of entrepreneurship and number of entrepreneurs in 

Saudi Arabia by nurturing entrepreneurship at early stage of life. Looking at Saudi Arabia’s concerns from the angle of 

three determinants, namely, education, culture, and motivations, the author aims to explore which education, values, 

and motivation might reduce inhibitors and hence promote entrepreneurship?

Introduction
Entrepreneurship is a vital role player for economic development through growth, competitiveness, and job creation 

)Down, 2010; Campbell, 2012; Kuratko, 2005(. It is argued that, in order to respond to the continuous fast global 

changes, there is a need for more entrepreneurs and hence entrepreneurial activities, which will help societies to 

foster better life. In order to address this need, it is crucial to identify entrepreneurial activity determinants and focus 

on these relationships to influence entrepreneurship )Pinillos et al., 2011(. The determinants might include economic 

development stage, culture, motivation, education, policies, attitudes and perceptions. Among these determinants, 

there are many ongoing debates such as the relationships between entrepreneurial activity and economic variables, 

culture, motivations, education, and perceptions.
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social construction of gender, and opportunity in into a coherent, well-coordinated theoretical framework. Further 

research should be undertaken on this area.

 Lack of accurate statistics also poses a major problem for entrepreneurship research in Saudi Arabia. The con-

servative nature of the country may be a contributing factor in the government’s failure to document crucial informa-

tion relating to entrepreneurial activity among women. For instance, Dahlan )2005( warns about the inaccuracy and 

unreliability of the data he provides relating to the percentage of Saudi women who work as government employees. 
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and Oman expose more to the business worldthan Saudi Arabian women.

 In terms of application, the idea of social construction can be very useful for Saudi women. Once they realize 

the limitation on their ability to recognize opportunity simply because of the way they have been socially conditioned, 

they are likely to look for new ways to recognize opportunities. One of them entails looking beyond their cultural con-

texts to identify business opportunities that exist in other countries. Given that a huge proportion of women’s cash 

savings in Saudi banks are idle, privileged women are in a unique position to reorient their perception towards entre-

preneurship by exploring new business opportunities in other countries. More importantly, Saudi women who are too 

conservative to venture out of their home countries can still engage in advocacy work in order to hasten the process of 

legal, institutional, social, and cultural reform. Fortunately, this reform process is already underway. This means that 

women may be able to gain new insights into how social constraints act as a barrier to opportunity recognition and 

how to overcome them. 

Limitations and future research:
 A number of limitations exist as far as literature on the impact of social construction on female Saudi en-

trepreneurs is concerned. There is some literature that demonstrates the numerous ways in which society influences 

the ability by women in Saudi Arabia to recognize opportunity, to act upon it with a view to launch and sustain busi-

ness ventures. It is expected that once social changes occur in Saudi Arabia, views regarding opportunity recognition 

among women will be reconstituted. It is assumed that these changes will have a positive impact on female entrepre-

neurs. However, these assumptions have not been tested yet.

 Unfortunately, not many researchers have examined the issue of social construction of gender in the context 

of entrepreneurship in Saudi Arabia. Although the topic of women’s entrepreneurship has attracted a lot of research 

attention, it is yet to be anchored in a strong theoretical framework. The 5M framework that was proposed by Brush, 

de Bruin, & Welter )2009( is one of the few attempts made in recent years to integrate literature on entrepreneurship, 
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the same culture.

Proposition III: Saudi women networking with gulf countries )GCC( women increase their opportuni-

ties identification ability

Discussions and application
 The notion of social construction can be applied to the Saudi context to improve the environment in which 

women engage in entrepreneurial activities. Any efforts to reform the Saudi society in terms of cultural views regard-

ing the role of women in business will go a long way in reconstructing expectations, norms, values, and beliefs about 

entrepreneurship. Incidentally, such changes are likely to have a far-reaching impact on the way women recognize 

opportunities. 

 Literature shows that Saudi Arabia is a nascent culture for women entrepreneurs. Views regarding the role 

of women business in the country are changing. The process of social construction that culminated in discriminatory 

practices aimed at discouraging women from venturing into the corporate world is being challenged. The changes 

being undertaken today demonstrate that prevailing norms can be reconstructed with a view to bring in new concep-

tions of entrepreneurship. This demonstrates that entrepreneurship is a product of social construction. If a reconstruc-

tion process is introduced, the current conception of entrepreneurship as Saudi women would change.

            Saudi Arabian women tend to chase opportunities when they are very promising. This suggests that Saudi 

Arabian women are internally stimulated opportunity recognition. This also means that small group of Saudi women 

choose to be entrepreneurs since few women would follow internally stimulated opportunity recognition.However, 

Saudi Arabian government wants to stimulate women entrepreneurship and lower the unemployment rate )Mink-

us-McKenna, 2009(. In order to achieve the goal, Saudi Arabian government needs to make some policy reform that 

would help the status of entrepreneurship. Relaxing on women mobility, and eliminating the male representation 

requirement would increase the Saudi Arabian opportunities pool. Furthermore, Saudi Arabian women could expand 

their opportunities pool and identification’ ability by networking with gulf countries women. Women in UEA, Qatar, 
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out that five years ago, Saudi women could not engage in any commercial activity without appointing a male agent 

who would act as her representative in matters of administration and procedures. However, in some cases, some 

women have been complaining that they are still compelled to look for a male agent to be able to establish a business 

)Minkus-McKenna, 2009(. Nevertheless, the success process of reorienting the country’s social institutions demon-

strates that more far-reaching changes can still be made with a view to promote a positive social construction of 

entrepreneurship in general and opportunity recognition in particular.

Proposition II: A government policy reform to ease the restriction of moving around and male rep-

resentation would enhance the Saudi women access to information, which leads to more opportuni-

ties identification

It may also be helpful for the issue of women entrepreneurship to be addressed in the context of the wider Gulf Co-

operation Council )GCC( of which Saudi Arabia is a member state. In the recent past, the GCC region has been playing 

an increasingly important role in the global business environment. This growing relevance at the global level is itself 

associated with an increasingly important role of businesswomen in GCC )Grey, 2010(. According to Grey )2010( women 

are estimated to be in control of all wealth within the GCC. Therefore, the growing role of female entrepreneurs in this 

regional bloc should never be overlooked. 

 Many businesswomen in the gulf region are very optimistic about recent efforts to bring about further in-

tegration, arguing that it could bring about new business opportunities )Hamad, 2005(. According to these business-

women, the opportunities would come primarily because of a change in their working landscape, business expansion, 

and the formation of intra-region networks. In making these suggestions, the women seem to be declaring their view 

that opportunity recognition is an issue of social construction. As part of efforts to socially reconstruct new capabili-

ties for women in terms of recognition of entrepreneurial opportunities, efforts should be made to introduce changes 

by government to the current business environment in Saudi Arabia. Although Saudi women may network between 

themselves, expanding their network to the gulf countries women may expose them to different level of information 

and reality since gulf women )such as UEA or Qatar women( live in relatively different social construction but share 
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of entrepreneurship. To thrive in this new environment, they would need to re-conceptualize their understanding of 

opportunity recognition. 

 Minkus-McKenna )2009( proposes that advocates of gender equality in Saudi Arabia should use “vehicles of 

mass culture” to undertake a process of socially reconstructing the notion of opportunity recognition. Although wom-

en who strive to excel through entrepreneurship in Islamic countries face more challenges than their counterparts in 

West, they also tend to have access to unique survival strategies as well )Minkus-McKenna, 2009(. 

       Since the challenges Saudi women are numerous, women may afraid to chase an opportunity unless it is very 

promising. Bhave )1994( model suggests that entrepreneurs may identify an opportunity through internal stimulated 

process or external stimulated process. Singh & Hills )2003( suggest that internal stimulated opportunity identifica-

tion process has greater chance of success than the external one. Since Saudi Arabian social construct is male domi-

nated and challenging for women, Saudi Arabian women follow the internal stimulated process in order to identify 

an opportunity. 

Proposition 1: Saudi Arabian women follow the internal stimulatedprocess more than external stimu-

lated process in order to identify opportunity.

 Other than the mass culture such as the news media, it is necessary for Saudi laws to be amended to give 

women more entrepreneurial opportunities. For example, the laws should inspire a reform process aimed at eradicat-

ing a national custom that prohibits women from driving. In today’s highly competitive business, driving a car or being 

to travel from one point to another provides a great chance to connect and access to information. A new law that seeks 

to eliminate such cultural obstacles should be enacted.  

 Saudi Arabia has already made impressive strides towards cultural change. Minkus-McKenna )2009( points 
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 As the Saudi government continues to embrace entrepreneurship, the role of women in business and educa-

tional has also been undergoing significant changes. A growing number of Saudi women are enrolling for university 

education. Moreover, it is estimated that the number of Saudi women who are in employment ranges between 5.5 

percent and 15 percent )Dahlan, 2005(. Other estimates, though unreliable, indicate that 30 percent of all Saudi gov-

ernment employees are women )Dahlan, 2005(. 

 Although literature focuses on the challenges that women face in the conservative Saudi society, some statis-

tics seem to tell a slightly different story. For example, affluent Saudi women own massive financial resources. Forty 

percent of all the country’s private wealth belongs to women )Dahlan, 2005(. Moreover, 18 percent of current accounts 

and 70 percent of cash savings in Saudi banks are held by women )Dahlan, 2005(. These statistics demonstrate that a 

new trend is emerging in the country in which women have greater chances of successfully venturing into entrepre-

neurship than ever before. In a country where idle savings amount to about $16.5 billion and women’s cash savings 

are higher than those of men, it seems that Saudi women have a huge entrepreneurial potential that remains largely 

untapped )Danish & Smith, 2012(. Researchers may want to examine whether the untapped entrepreneurial potential 

has arisen because of socially constructed norms, values, attitudes, and cultural expectations about the role of women 

in business.

Propositions
 One view in recent literature is that opportunity recognition is socially constructed. The Saudi society imposes 

numerous guidelines on women as far as entrepreneurial efforts are concerned. Social guidelines, norms, expecta-

tions, and values come close to identifying the types of businesses that women can venture into and those that they 

cannot. One may expect women to bypass numerous exciting opportunities that do not fit into the socially construct-

ed norms relating to women’s engagement in venture creation efforts. This also means that if Saudi female entre-

preneurs were to migrate to another country, especially a non-Islamic one, they may acquire a different conception 
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prises. The development process in this regard is assumed to begin at the start-up level. It then progresses towards 

efforts aimed at developing and sustaining firms. Female entrepreneurs have access to fewer training opportunities. 

They also tend to be less privileged in terms of educational qualifications. These challenges are made worse by the fact 

that it is extremely difficult for them to find female role models who have climbed the ladder in the world of entrepre-

neurship or senior management. To make matters worse, women have to spend a lot of time at home for child-rearing 

purposes. According to Anderson )2007(, Saudi women are bound by numerous social norms, values, attitudes, and 

expectations that pose a threat to their expectations, ambitions, and entrepreneurial endeavors. All these hindrances 

compromise the way women’s entrepreneurial expectations. They also influence the way they identify opportunity 

and how they build entrepreneurial competencies.

 In essence, gender roles have a critical to play in influencing business outcomes for both female and male en-

trepreneurs )Anderson, 2007(. Anderson )2007( argues that most studies that investigate entrepreneurial performance 

in gender-related contexts demonstrate that WOEs perform less favorably than other types of enterprises. Although 

many reasons are responsible for this phenomenon, the main contributory factor occurs at the start-up phase, where-

by WOEs become under-resourced. It is also common for the level of performance to be associated with the business 

goals that many women pursue such as work-life balance, flexibility, and independence. These goals act as strong 

non-financial incentives as well as a source of motivation. Ultimately, this may influence the way women recognize 

opportunity. When this opportunity recognition process is seen to be influenced by the social circumstances of women 

as well expectations, values, attitudes, and norms, the process may be said to be socially constructed. 

 The growing interest in the subject of entrepreneurship in Saudi Arabia is evident in the decision by the gov-

ernment to adopt the Fourth Development Plan )Minkus-McKenna, 2009(. Today, the interest is still there as demon-

strated by the government’s declared intention to implement the Eighth Development Plan )Minkus-McKenna, 2009(. 

However, according to Dahlan )2005(, the Saudi government seems to be good at formulating strategy but weak at 

implementing it. The greatest challenge for the government is on how to address day-to-day operational challenges 

that constitute the implementation process. 
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salons.

 In spite of these challenges, a consistent trend has emerged in Saudi whereby the number of female en-

trepreneurs is increasing. To understand these changes, researchers often refer to studies that attempt to articulate 

the conditions that must exist for entrepreneurs to establish and grow ventures. One of these frameworks is the 3M 

)money, market, management( framework suggested by Bates et al. )2007(. Brush, de Bruin, & Welter)2009(extended 

this framework to form the so-called 5M model by including two more dimensions: macro/meso environment and 

motherhood. In these additional dimensions, cultural and regulatory factors were included. According to Danish & 

Smith )2012(, these two factors are very useful in the analysis of female entrepreneurship in Saudi Arabia. 

 According to Danish & Smith )2012(, institutionalized social structures are present in Saudi Arabia at the 

macro, meso, and micro levels and have a far-reaching impact on female entrepreneurship. Danish & Smith )2012( add 

that the 5M frameworks can also be useful in efforts to develop a sustainable business model that meets the needs of 

both female and male entrepreneurs. In this case, the objective would be to ensure that services are delivered through 

channels, systems, and structures that are more appropriate to women. 

 In the “motherhood” dimension as stipulated in the 5M model, the relationship between women entrepre-

neurs’ personal lives and their businesses )Gartner, 2010(. In Saudi Arabia, the level of social segregation between male 

and female sexes is very high. Numerous restrictions have traditionally been imposed on women, thereby impacting 

upon their personal lives. For example, it is culturally and legally unacceptable for women to drive cars. When such re-

strictions are imposed by culture, it is easy for policymakers to incorporate them at the national level through policies, 

laws, and economic structures. One may argue that the persistent problem of lack of access to finance is an indication 

that cultural values and norms that are prohibitive to women have been integrated into the economic sphere )Danish 

& Smith, 2012(.

 It seems that women-owned enterprises )WOEs( in Saudi Arabia develop differently from male-owned enter-
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procedures. One of these draconian measures is one requiring male representation whenever female entrepreneurs 

embark on a process of establishing or financing a business venture )Dutta, 2005(.

 Ahmad )2011( dwells largely on the character of Saudi female entrepreneurs; they are confident, resourceful, 

educated, and highly optimistic about the future. Ahmad )2011( also shares the sentiments made by Danish & Smith 

)2012( regarding the challenges that these women face. According to Ahmad )2011(, most of these challenges are 

gender-specific that tends to be perpetuated in the country’s regulatory environment. Some of them include a tough 

regulatory environment, limited access to capital, poor financing mechanisms, lack of support services, and failure by 

the country to integrate sophisticated technology and marketing tools into business operations. 

 Women who were surveyed in Ahmad’s )2011( study said that the country’s “unclear regulatory and policy 

framework” greatly affects their businesses. The women added that regulatory and social interactions have tradition-

ally been more challenging for them simply because of their gender. They said that if it were not for support from 

their male relatives, they would not have succeeded in going through the business registration process. Moreover, 

they pointed out that they normally encounter female-specific challenges simply because some of the requirements 

imposed for women are not applicable to men. 

 On the basis of the views expressed in Ahmad’s )2011( study, several recommendations were made. First, 

policymakers were requested to create a Ministry of Women’s Affairs. This would create a platform through which a 

national strategy on the role of women in the economy would be devised. It was also deemed necessary for female 

business representatives to be appointed to high positions of authority to represent the interests of businesswomen. 

Ahmad )2011( also highlights a growing displeasure with a requirement in which women are required to appoint male 

managers in businesses that offer products and services to both male and female members of society. Other recom-

mendations relate to travel restrictions for women, access to government services, as well as the creation of registra-

tion categories for businesses that are preferred mostly by female entrepreneurs such as day-care centers and beauty 



Conference Proceeding    311كتاب أبحاث المؤتمر

Opportunity recognition among Saudi Arabian women entrepreneurs

 In recent years, interest in the subject of women’s entrepreneurship has grown considerably. Women in Is-

lamic countries such as Saudi Arabia are assumed to encounter more challenges than their counterparts in other parts 

of the world )Danish & Smith, 2012(. At the same time, there is growing research interest on how today’s changing 

business environment has impacted upon female entrepreneurship in Saudi Arabia)Ahmad, 2011(. These themes have 

created numerous opportunities for research aimed at examining how women recognize opportunities with a view 

to determine whether an element of social construction exists. The issue of social construction is particularly impor-

tant in this area of research given the fact that the debate on women and entrepreneurship is based partially on a 

social-constructivist conception of gender. In other words, if gender, which is a social construct, becomes a criterion for 

analyzing challenges and opportunities, then these challenges and opportunities must also be socially constructed. 

This is especially true in Saudi Arabia society where are a number of challenges exit due the social construct of gender.

 Most of the studies that dwell on female entrepreneurship in Saudi Arabia tend to focus on how the country’s 

regulatory environment affects the entrepreneurial abilities of Saudi businesswomen )Brush, 1992(; Mahesh, 1994, 

Fletcher, 2006; Vaghely & Julien, 2010(. The studies also seek to conceptualize the contexts in which Saudi female en-

trepreneurs operate as compared to female entrepreneurs from other parts of the region. Moreover, there is growing 

emphasis on the need to address the business challenges encountered by these women in the hope that this aware-

ness will lead to the establishment of a more supportive environment.

 According to Danish & Smith )2012(, Saudi female entrepreneurs have adopted a new trend in which they 

are increasingly venturing into small- and medium-sized business entities. This trend seems to be growing in spite of 

numerous challenges, both institutional and social. Danish & Smith )2012( points out that some of these challenges 

can be overcome through training and mentoring, provision of resources, and elimination of draconian administration 
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 According to Eckhardt & Shane )2003( the entrepreneurship process cannot be complete without opportuni-

ty recognition. Therefore, entrepreneurship should be viewed in the context of a disequilibrium framework in which 

emphasis is on the existence and characteristics of different entrepreneurial opportunities. Moreover, on this basis, 

Eckhardt & Shane )2003( encourage researchers to focus on describing different typologies of opportunities and their 

impact in creating a better understanding of entrepreneurship. Eckhardt & Shane )2003( also observe that in entrepre-

neurship research, there is an explicit or implicit assumption that entrepreneurship is influenced by differences across 

people and that these differences arise from stable attributes that can be examined in an empirical manner through 

tests that provide comparisons of different types of people. 

 Singh & Hills )2003( test Bhave model of opportunity recognition: internally stimulated and externally stim-

ulated opportunity recognition. According to Bhave )1994(, some entrepreneurs are good at recognizing internally 

stimulated opportunities while others excel at recognizing externally stimulated opportunities. Singh & Hills )2003( 

support that there are differences between the motivation of entrepreneurs for founding firms, and the expectations 

for success based on the opportunity recognition process utilized.

 Some efforts have been made in literature to analyze different types of entrepreneurial opportunities in ef-

forts to create a better understanding of the notion of social construction. According to Eckhardt & Shane )2003(, one 

type of entrepreneurial opportunities is productivity-enhancing opportunities. This type is contrasted with rent-seek-

ing opportunities with a view to identify the different ways in which the former category ends up taking a dominant 

position. This dominant position is based on a standard view in which the objective of pursuing entrepreneurial op-

portunity is to realize productivity-enhancing outcomes that come with greater efficiency in an economy. However, 

as Eckhardt & Shane )2003(, point out, some entrepreneurial pursuits may turn out to be private rent-seeking. These 

opportunities are said to generate personal value instead of social value. Eckhardt & Shane )2003( identifies a number 

of entrepreneurial opportunities that do not enhance productivity, including piracy, crime, and corruption. 



Conference Proceeding    313كتاب أبحاث المؤتمر

efforts to promote such an understanding, Fletcher investigates a high-profile venture by the name Coffee Republic. 

In this analysis, the perspective of a would-be-entrepreneur in terms of the principles and guidelines highlighted. In 

Fletcher’s study, individualistic statements relating to opportunity recognition were relied upon to highlight the dif-

ferent ways in which the process can be understood to be communally constituted.

 According to Vaghely & Julien )2010(, two strands of thought have emerged in relation to opportunity iden-

tification. The first one is the opportunity recognition perspective and the second one is the opportunity construction 

viewpoint. In the opportunity recognition perspective, most of the ideas presented have their origin in cognitive psy-

chology. In contrast, the opportunity construction viewpoint is based on ideas sourced from developmental psycholo-

gy and social constructionism.

 In the opportunity recognition viewpoint, information process is said to take place through an algorithmic 

model while in the constructionist perspective a heuristic model is adopted )Robb & Coleman, 2010(. In the latter case, 

entrepreneurs are assumed to process information they receive in an interpretative manner. In other words, the reality 

that they construct is based on the information obtained from their environment. In order to be able to create new 

knowledge, share information, and construct opportunities, a typical entrepreneur is faced with the need to justify 

the beliefs that arise from that information. According to Vaghely & Julien )2010(, an entrepreneur cannot develop a 

positive perception towards new business opportunities without first giving form to all related information. 

 Shane )2000( argues that not all individuals would recognize entrepreneurial opportunities.Hulbert, et al. 

)1997( defines business opportunity as “the chance to meet an unsatisfied need where there is sufficient demand to 

make meeting that need worthwhile.”On the other hand, Gartner )2003( argues that they are enacted in a retrospec-

tive sense-making process while Sarason )2005( says that they are socially constructed. Krueger’s )2000( view is that 

opportunities are not only socially constructed but also intentionally perceived. 
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literature, some researchers view opportunity recognition as a social constructed process. According to Boghossian 

)2010(, a phenomenon is said to be socially constructed if it depends on contingent aspects of social selves. Social con-

structionists hold the view that a certain phenomenon would not have existed had society not built it. In this view, it 

is assumed that if a different kind of society emerges, the phenomenon would change into something else. When this 

argument is applied to opportunity recognition, it is implied that entrepreneurship is a social construct. It is assumed 

that today’s opportunity recognition processes exist simply because society has created them )Boghossian, 2010(. Bog-

hossian )2010( gives numerous examples of socially constructed things, including money, newspapers, and television. 

If society had chosen to construct these things in different ways, they would not have taken the present form. 

 According to Downing )2005(, there is a social dimension in all business developmentefforts. This dimension 

is discernible in different aspects of business such vision building; venture creation, innovation, and opportunity rec-

ognition. It is also evident in the realms of social capital and networking. Downing )2005( argues that on the basis 

of this understanding, a constructionist perspective can be developed with a view to define how entrepreneurs and 

stakeholders interact in different areas. In Downing’s )2005( view, notions of identity and organization tend to be 

coproduced through narrative and dramatic processes that constitute social construction. In this social construction, 

selective as well as emotional processes are relied upon in the production of storylines and narrative structures that 

support action making and sense making.

 Fletcher )2006( also supports the idea of social construction of business opportunity. Fletcher highlights this 

conception by highlighting differences between social construction and cognitive and structurally determinist views 

of opportunity recognition. On this basis, Fletcher uses constructionist ideas to argue that opportunity formation is a 

communally constituted process. According to Fletcher )2006( this ideas continue to be promoted in entrepreneurship 

studies. However, not many researchers have pursued constructionist thinking from a relational perspective.

 In order to appreciate the ways in which entrepreneurship is socially constructed, one should have a theoret-

ical understanding of all the activities that are commonly assumed to constitute entrepreneurship )Fletcher, 2006(. In 
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far as the gender identity of a person creates a sense of social dislocation. This way, it becomes evident that gender is 

a socially constructed phenomenon. 

Lorber )1994(, points out that for individuals, the process of gender construction begins at birth. People assign a sex 

category to the newborn child on the basis of the shape of the genitalia. The next step occurs during the process of 

dressing, naming, and addressing the baby. Gendered norms and expectations creep in again during puberty. Accord-

ing to Lorber )1994(, deliberate gendered norms are established in the way boys and girls approach and avoid one an-

other. These norms are reinforced during parenthood when socially constructed expectations for fathers and mothers 

are defined. The fact that gendered roles change demonstrates that they are socially constructed. For example, it has 

become common today for fathers to take care of very young children, boys and girls to wear unisex clothing, and 

women and men to compete equally for the same jobs in the labor market. However, in some traditional societies, 

efforts are still being made to maintain gender differences. In some other social groups, gender differences appear to 

be blurring.

The issue of gender as a socially constructed concept is important in the debate on female entrepreneurship in Saudi 

Arabia. By addressing the challenges that women face in their search for business opportunities, researchers create 

the presupposition that gender is a crucial factor in determining one’s ability to recognize an opportunity )Gaglio, 

2001(. This implies that opportunity recognition is socially constructed. If one assumes that women face these chal-

lenges by virtue of their membership to the female gender, )which is socially constructed(, then it is true that the 

opportunity recognition process is socially constructed as well. Society seems to have constructed the idea that the 

gender to which women belong puts them in a position where they face unique challenges that deserve special atten-

tion.This is the best way through which one can justify the application of the propositions made in this gender-specific 

discourse to female entrepreneurs as opposed to male entrepreneurs in Saudi Arabia. 

Social construction and opportunity recognition
There is number of literature on the relationship between social construction and opportunity recognition. In this 
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entrepreneurship brings especially reducing unemployment rate)Minkus-McKenna, 2009(. Although unemploy-

ment rate is high for both genders, Saudi Arabian women experience more unemployment rate than men coun-

terparts)Minkus-McKenna, 2009(. Since Saudi Arabian government is interesting to encourage the entrepreneurship 

especially among women )Minkus-McKenna, 2009(, and since opportunity recognition is very important construct of 

entrepreneurship )Eckhardt & Shane, 2003(, it’d be valuable – at least from policymaker standpoint- to investigate the 

social construction and its impact on Saudi Arabian women opportunity recognition. This paper sets out to theoreti-

cally examine these assumptionsby looking for the impact of social construction on opportunity recognition among 

female entrepreneurs in Saudi Arabia.

Literature review
Social construction of gender
 The issue of social construction of gender has dominated literature in many disciplines, including sociology, 

psychology, business, and management. Some researches argue that gender is a socially constructed concept )Lorber, 

1994(. According to Eckhardt & Shane )2003(, the debate on social construction is often used in the context of not just 

individuals items but also societal beliefs about those items. For example, when women are singled out as victims of 

gender discrimination in opportunity recognition processes, the intent is not merely to emphasize on the obvious fact 

that women have been marginalized through certain social events. Rather, the main idea is to outline the way social 

forces )for example, gender inequality( have shaped the emergence of a phenomenon. When the social forces are 

outlined, many people in society are motivated to single out the phenomenon for special attention. 

Gender is one of the phenomena that have been subjected to a heated debated as far as social construction is con-

cerned. According to Lorber )1994(, gender is a pervasive issue that is so dominant in everyday life that one must dis-

rupt his or her expectations about how men and women are supposed to act in order to understand how it is socially 

produced. Gender signals and signs tend to be so ubiquitous that it becomes difficult to note them )Lorber, 1994(. 

Many people only take note of them only when they are ambiguous or missing )Lorber, 1994(. Everyone seems uncom-

fortable if for some reason he or she is unable to place an individual within a specific gender status. Any ambiguity as 



Conference Proceeding    317كتاب أبحاث المؤتمر

Introduction 

The issue of opportunity has attracted researchers’ attention in recent years. Researchers have spent some time dis-

cussing whether opportunity recognition is socially constructed. Social constructionist ideas are based on the notion 

that opportunity formation is communally constituted. Opportunity recognition is a critical issue because it is closely 

related to the venture creation process. In this debate, business scholars are interested in determining whether busi-

ness opportunities are recognized or constructed )Vaghely & Julien, 2010(. 

This research paper focuses on the case of opportunity recognition among Saudi Arabian women. Many researchers 

want to know how women recognize or construct business opportunities in an Islamic country such as Saudi Arabia 

because of the many social construction barriers Saudi women encounter. Such efforts are very important because 

they have helped in creating awareness regarding the challenges these women encounter and how they overcome 

them. 

In literature on female entrepreneurship, one of the assumptions made is that women need to be supported to achieve 

business growth. For instance, it is assumed that society should not discriminate against them. However, society may 

discriminate against women through its social construction especially ifis not being challenged. The social construc-

tion may limit women ability to recognize or appreciate opportunities because of the social barriers that they face. For 

example, Saudi Arabian women face numerous of social barriers to activate their daily life.These barriers range from 

as simple as not recognizing their identification cards going through banning driving cars torequiring male guardian 

for any legal activity. Singh et al , )1999( conclude that social networking entrepreneurs enjoy more opportunities 

than solo entrepreneurs. Other studies come to similar conclusions of how social networking may benefit opportu-

nity recognition process.Because Saudi Arabian women live in conservative society where social construction almost 

control their daily life, it would interesting to investigative how these women recognize opportunity.Although women 

entrepreneurship has been the attention for many researchers recently, little attention has been made to how social 

construction may impact opportunity recognition especially in a context of Saudi Arabia. 

Saudi Arabia government initiates a number of entrepreneurship programs to capitalize from the many benefits 
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DISCUSSION AND CONCLUSION

This paper investigates the innovation adoption by Tunisian entrepreneurs in a SME context.Confirming the theoretical pos-
tulation that intention predicts behavior (Ajzen, 1991; Davis et al, 1989; Ajzen and Fishbein, 1980), results revealed that the 
adoption of an innovation is determined by adoption intention. The findings support also the assuption that the intention 
is influenced by a favourable attitude toward innovation adoption as proposed by (Ajzen, 1991; Davis et al, 1989; Ajzen and 
Fishbein, 1980). In accordance with Mercati et al.’s research (2008)the risk-taking has a significant and positive effect on the 
adoption intention. Innovativeness was then found to explain the innovation adoption intention as Results show that entrepre-
neur’s personal network partially impacts innovativeness. In this research only the negative effect of network density and the 
emotional distance were found to predict innovativeness as prposed by Galunic (2001). The entrepreneur is more influenced 
by a person with whomhe has strong and close relationships. He is likely to accept his support for new ideas, innovative and 
creative behavior. Nevertheless, network size was found to have no significant influence on the innovative nature of the entre-
preneur. This can be explained by the number of contacts mentioned by the respondents. 
This study emphasisesthe role of  SME entrepreneurs’ characteristics and their networks in the adoption of innovations. Being 
innovative, risk taker with a favourable attitude toward innovation adoption will enhance its acceptance within the organiza-
tion.Then policy makers are encouraged to facilitate the development of these individual characteristics in SMEs and stimulate 
innovative and risk taking behaviors. These personal characteristics should be developped and teached in entrepreneurship 
educational programs in order to make them stable in future entrepreneurs personality. Tunisian entrepreneurs should further 
strong relationships in his network in order to stimulate his innovativeness and enhance the innovation adoption. 
This research is subject of some limitations that should be taken into consideration in intepreting the findings. The first limit is 
associated with the size of the sample. Moreover, most of the firms are located in the coast of the country. The second limita-
tion regards the conceptual model of the research. It did not incorporate all relevant variables to explain innovation adoption. 
Future researches can investigate the role of personnality traits, percieved usefulness of the innovation and innovation cost in 
the explanation of innovation adoption.
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RMSEA ,000 - ,000 - -

Cronbach’s α 0,813 0,887 0,936 0,93 0,921

Jöreskog’s Rho 0,802 - 0,928 - -

Fornell and 

Larcker’s ρ
0,465 - 0,767 - -

Hypotheses tests
Regression results revealed that the innovation adoption is predicted by the adoption intention (β= 0,455; F=35,306; p<0,001). 
This latter is significantly and positively impacted by innovativeness (β= 0,666; F=107, 795; p<0,001), risk-taking (β=0,549; 
F=58,192; p<0,001 and the attitude toward innovation adoption (β= 0,653; F=100,432; p<0,001).
Results show that network density andemotional distance (β= -0,316; F=15,021 ; p<0,05)havesignificant and negative influ-
ence on innovativeness. The network size has no significant impact on innovativeness. All the hypotheses are accordingly 
supported except  H5a.

Table 5: Regression analyses results

Dependent 
variable Independent variable B t-test Sig. R2 F-test Sig.

Innovativeness

Network size 0,119 1,389 0,167 0,014 1,930 0,167

Innovativeness 0,178- 2,097- 0,038 0,032 4,396 0,038

Adoption intention 0,316- 3,876- 0,000 0,100 15,021 0,000

Adoption 

intention

innovativeness 0,666 10,382 0,000 0,444 107,795 0,000

Risk-taking 0,549 7,628 0,000 0,301 58,192 0,000

Attitude toward 

innovation adoption
0,653 10,022 0,000 0,427 100,432 0,000

Innovation 

adoption
Adoption intention 0,455 5,942 0,000 0,207 35,306 0,000
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Items Innovativeness Risk taking Attitude toward 
innovation Adoption Intention Innovation 

Adoption

Innovativeness1

Innovativeness2

Innovativeness3

Innovativeness4

Innovativeness5

0,850

0,814

0,776

0,767

0,586

Taking_risk2

Taking_risk3

Taking_risk1

0,941

0,933

0,848

Attitude1

Attitude2

Attitude3

Attitude4

0,948

0,947

0,944

0,832

Predict_use

Intend_use

Plan_use

0,977

0,956

0,879

Adop_innov2

Adop_innov3

0,936

0,936

Explained Variance 58,383 82,494 84,507 88,095 87,651

KMO 0,801 0,70 0,741 0,644 0,50

GFI ,990 - ,999 - -

AGFI ,961 - ,987 - -

X2/ df ,864 - ,318 - -

RMR ,027 - ,003 - -
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In order to detimit the entrepreneur’snetwork and its size we adopted the name generator method. The entrepreneur is asked 
to pricisethe most important contacts (up to four) helping him to be innovative and creative.

Table 3: Name generator method

Sources Item Formulation

Galunic )2001(
Idea generation

contacts

Who are the key people that help you the most to formulate new ideas or 

to launch new initiatives.

Burt )2004( - Provide the names of the persons with whom [you] discussed the idea

Rodan et Galunic 

)2004(
Innovation contacts

Some contacts are particularly useful in helping you to be creative in your 

job, such as helping you to generate or adopt new ideas. Who are the key 

people that help you the most to formulate new ideas?

Rodan et Galunic 

)2004(
Buy-in contacts

New ideas often require support from others without which you cannot 

proceed. Who are the key people that provide essential support to new 

initiatives?

RESULTS

The reliability and the dimensionality of the scales were first assessed through a serie of component of factor analyses then 
through confirmatory factor analyses. Linear regression was performed in order to test the hypotheses. 

Psychometric properties and reliability of the scales
In accordance with the literature, the PCAand CFA results show that all the scales are one-dimensional. The reliability coeffi-
cients of the measurements range from 0,802 to 0,936. All variables meet the suggested minimum level for internal consist-
ency of 0.70. 

Table 4: Component factor analysis and confirmatory factor analysis results
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Risk-taking

I have a strong preference for high risk projects )with chances 
of very high return(

I believe that, owing to the nature of the environment, 
bold, wide-ranging acts are necessary to achieve the firm’s 

objectives 
When confronted with decision-making situations involving 

uncertainty, my firm typically adopts a bold, aggressive 
posture to maximize the probability of exploiting potential 

opportunities.

Covin et Slevin, 1989(

Attitude toward 
innovation

Using the system is a bad/good idea.
Using the system is a foolish/wise idea.

Using the system is unpleasant /pleasant
I dislike/like the idea of using the system.

Fishbein et Ajzen, 1975(

Adoption 
intention

I intend to use the system in the next months
I predict I would use the system in the next months.

I plan to use the system )adopt an innovation( in the next 
months.

Davis et al., )1989( 

Innovation 
adoption

The rate of introduction of new products or services into the 
firm has grown rapidly.

The rate of introduction of new methods of production or 
rendering of services in the firm has grown rapidly.

In comparison to its competitors, the firm has become much 
more innovative.

During the last 3 years : 
How many new products and services has your firm 

introduced?
How many new methods of production or of rendering 

services has your firm introduced?

Miller and Friesen› 
S )1983( adapted by 

Garcia-Morals and Al 
)2007(

Personnel 
network

Network size

Network density

Strengh of ties

Number of contacts of the entrepreneurs who help him to be 
innovative, creative and have new ideas.

Existence of a relation between each pair of individuals cited
The emotional distance between the entrepreneur alters 

cited. 
We first measure the distance between each alter using 
-4point Likert scale ranging from )1( to )1( : )4( especially 

close ; )2( close ; )3( less close ; )4( distant )Burt, 1992(. Then 
we calculate a global emotional distance score for each 

entrepreneur.

Greve )1995(

Geraudel )2008(
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Region

Nord-est/North-east 18 13,1

Nord-ouest/ north-west 16 11,7

Sahel/ coast 60 43,8

Cap bon/ 11 8,0

Middle west 6 4,4

South-east 22 16,1

South west 4 2,9

Employees

[9-0] 11 8

[49-10] 57

[199-50] 68 49,7

200 and more 1 0,7

Totals 137 100

The measures used in the questionnaire were drawn from the literature )table1(. They were selected according to 

their content validity, their reliability as well as their operational feasibility. The scales were translated by bilingual 

experts from English to French using a double blind translation. 

Innovation adoption, Innovativeness and risk-taking were measured using a five-point Likertscale ranging from )1( 

‘strongly disagree’ to )5( ‘strongly agree’. Intention to adopt innovationwas assessed through a seven-point Likert 

scale ranging from )1( » strongly disagree « to )7( » strongly agree «. The attitude toward innovationwas measured 

through a semantic scale ranging from one to seven. 

Innovativeness

Management actively seeks innovative ideas. 
Innovation, based on research results, is readily accepted in 

our organization.
Innovation is readily accepted by management. 

People are penalized for new ideas that don’t work.
Innovation in our organization is encouraged.

Hurley et Hult  )1998(  
adapted by Tajeddini 

)2010(
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METHODOLOGY
A face-to-face survey was carried out withTunisian entrepreneurs of small and medium-sized enterprises.137 

entrepreneurs answered the questionnaire.The companies operate in different industries and are based in different 

regions in Tunisia.The majority of the respondants are men )%83,2( with the position of director )%44,5( or manager 

)%37,2( in the firm. Most of the ventures belong to the service sector )%59( and %39 to the industrial sector. %91 of 

them are small and medium sized entreprises mainly located in the coast of the country )%43,8(.

Table 1: Sample profil

Variables Fréquence Pourcentage %

Gender
Men 114 83,2

Women 23 16,8

Position in the company

CEO 11 8,0

Director 61 44,5

Manager 51 37,2

Chief service 6 4,4

Other 8 5,8

Level of education

High school 11 8,0

University 97 70,8

Master 29 21,2

Sector

Industrial 53 38,7

Agricultural 3 2,2

Service 56 40,9

Commercial 25 18,2



Conference Proceeding    335كتاب أبحاث المؤتمر

H3: Risk-taking has a positive impact on the intention of innovation adoption.

Relationship between innovativeness and intention to adopt innovation

Innovativeness leadsto aninnovative behavior )Marcati et al., 2008; Alegre and Chiva, 2008; Santos-Alvarez and Vijande-

Gonzalez, 2007; Hurley et al., 2005; Auh and Menguc, 2005; Matsuo, 2006;Lumpkin and Dess, 1996;Zaltman et al., 

1973(. There is a positive relationship between the intention to adopt an innovation and entrepreneur innovativeness 

)Mercati et al., 2008(.

H4: The innovativeness has a positive effect on the intention of adoption.

Relationship between the personal network and innovativeness

The construction of a network and its preservation are often seen as a condition for a successful innovation )Agapitova, 

2003(. According to Hausman and Fontenot )1999(, the small number of weak links is a major obstacle to innovativeness. 

The density and size of the network have a negative impact on innovativeness )Galunic, 2001(.

H5: The personal network of the entrepreneur has an impact on innovativeness within the company.

      H5a: The network size has a negative impact on innovativeness.

      H5b: The network density has a negative impact on innovativeness

      H5c: Weak ties have a positive impact on innovativeness

Figure 1: Research model
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RESEARCH MODEL
Relationship between adoption intention and adoption of innovation

Behavioral theories )TRA, TPB, TAM ...(suggest that the intention is the best predictor of the behavior)Ajzen, 1991, Davis, 

1989; Ajzen and Fishbein, 1980. Moreover, on the theoretical front, many researches have attested of a strong and 

significant causal relationship between behavioral intention and targeted behavior )Sheppard et al., 1988; Venkatesh 

and Morris, 2000; in Cheng et al., 2005(. (. Thus, the intention to adopt an innovation is strongly linked with the 

adoption of this innovation )Marcati and al., 2008(.

H1: The intention to adopt an innovation has a positive effect on the adoption of innovation.

Relationship between the attitude towards the adoption of innovation and intention

The attitude has long been regarded as having a significant influence on intention )Ajzen, 1991, Davis et al., 1989; Ajzen 

and Fishbein, 1980(. The attitude toward a behavior is a positive or negative evaluation of a particular behavior and 

its consequences )Ajzen, 1991; Davis, 1989; Ajzen, 1985 Ajzen and Fishbein, 1980(. Favorable attitude leads to a positive 

intention. Attitudes towards innovations lead tothe intention to adopt innovations )Davis,1998(. 

H2: The positive attitude towards the adoption of innovation has a positive effect on the intention to adopt this 

innovation.

Relationship between risk-taking and the intention

Risk-taking is an aspect of the entrepreneurial behavior )Rauch and al., 2004(. Organizational context is characterized 

by innovation, proactivity and risk-taking. This latter appears whenentrpreneurs engage in adoptinginnovation 

without knowing if it will be accepted and implemented by the organization.Risk-taking fosters innovation generation 

)Perez-Luno, et al., 2010;Tang et al, 2008; Richard et al, 2004( and leads to favourable intentions towards adoption 

)Spanos, 2009(.
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important contacts )Chollet, 2005(. The perimeter of the network is decided according to what is perceived as relevant 

to the entrepreneur )Barnir and Smith, 2002; Gilmore and Carson,1999(. 

The network density is the number of current contacts between networkmembers divided by the number of probable 

contacts between them )Burt, 1992(. It refers to how people are closely linked together in a network )Aldrich and 

Zimmer, 1986 in Chollet, 2002(. It measures the extent to which entrepreneurs are connected to their environment.

This tool points outthe speed with which the information is broadcasted in the network as well as the existence of 

structural holes )Burt, 1992(.Accordingly, If “everybody knows everybody”, it is called ahigh-density network.  A low-

densitynetwork means that the contacts )alters( of the focal person )ego( do not know each other which implies alow 

probability of redundant information)Greve, 1995(.

  Strength of ties

This second dimenssion is about the purpose, the strength or the intensity of links between the ego and the alter 

)Chollet, 2005(. The strength of ties refers to the nature of ties between an individual and the actors of his network.  

“Strong ties reflect relations that are rich in emotion. Weak ties represent an important source of non-redundant 

information and advice” )Rejeb-khachlouf et al, 2008; Granovetter, 1973(.

The strength of a network depends on geographical, psychological and cultural distances between the actors, the 

frequency of interactions, their maturity, the degree of credibilityand the nature of previous experiences )Hill and al., 

1999;McGowan and Rocks, 1995; Cromie, 1994; Johannisson, 1986(.The links are strong between ego and alter when 

people spend a lot of time toghether, and are emotionally close )Granovetter, 1973(. In case of strong, mutual and 

exciting relationships,links arecalled intense. the intensity of a link in a personal network refers to “the degree to 

which individuals are prepared to honor obligations and feel free to exercise the rights implied in their link to some 

other persons” )Mitchell, 1973(.It is measured based on the frequency and the duration of the interaction )Mitchell, 

1973; Hansen, 1999(. It provides an indication of the importance of a relationship )Sethna et al., 2013(.
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prominent characteristic of the entrepreneur )Cherchem and Fayolle, 2008(. He has generally a lower level of risk 

perception )Palich and Bagby, 1995( and is likely to carry out high risk projects )Ambrose and Muldowney, 1988(. 

In an entrepreneurial context, risk-taking is not only the willigness to take a chance or to seize an opportunity; it is also 

the ability to plan actions to part the risk inherent to the opportunity. The attitudes of the entrepreneur towards risk 

play a crucial role in determining the actions undertaken in the firm )Mullins and Forlani, 2005(. For istance, innovation 

adoption is significantly determined by risk taking )Alam et al., 2007(. 

Entrepreneur’spersonal network
Personal network or »ego-network« refers to direct relationships linking ego with alters )family members, partners, 

employees, bankers, suppliers ...(orindividualspersonally known )Chollet, 2005(.Everyentrepreneur has his own form 

of networking. He establishesformal or/and informal networks. This latter has been found tosupportthe progress of 

the company and the achievement of its goals )Hill and al., 1999(. Networks allow SME to have information,to stay 

upto date with respect toenvironement changes and to take advantage of the opportunitiesleading to all sorts of 

innovations )Julien, Andriambelson and Ramangalahy, 2002(.

Density, diversity and size are the main characteristics of a network )Dubini and Aldrich, 1991; Granovetter, 1982(. In 

this research, we focus on two dimensions of the network: the first is the structure which refers to the density as well 

as the size of the network and the second is the strength of ties which is an indicator of the nature of ties between 

the entrepreneur and his contacts.

  Structural dimension of a network

This dimension encompases both the size and the density of the network. The size is the number of individuals 

with whom the leader maintains relationships )Rejeb, Mezghani and Quölin,2011(. It is also the number of persons 

who belong to the personal network )Chollet, 2002(. The literature has often limited the personal network of the 

entrepreneur to “first network” )Saleilles, 2007; Aldrich et al., 1987; Aldrich et al, 1989; Johannisson and Nilsson, 1989; 

Birley et al., 1991; Drakopoulou et al., 2002; Greve and Salaff, 2003(. For otherresearchers, it islimited to the five most 
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implement them successfully«)Tuominen et al., 2004(. It is also defined as »the ability to introduce new processes, 

new products or new ideas in the organization« )Hult et al., 2004(.It can be considered as a culture in the firm 

encouraging innovation )Zaltman et al, 1973; Santos-Gonzalez-Alvarez and Vijande, 2007; Calantone and al., 2002.( 

and accepting new ideas )Hurley et Hult, 1998; Augusto and Coelho, 2009(.In this context, there are two perspectives 

on the conceptualization of innovativeness; the first emphasizes the behavioral aspect while the second considers it 

as the predisposition of the firm to innovate )Hurt et al., 1977; Calantone et al., 2002(.

Innovativeness is a behavior that is mirrored bythe success in research and development, the quantity and the 

quality of technological innovations, the acceleration of the product development and the exploitation of marketing 

opportunities )Hurt et al., 1977; Moorman, 1995; Sinkula and Baker, 1999; Calantone et al., 2002(.

Innovativeness is also considered as a process. It is defined as “an organization’s tendency to 

engage in and support new ideas, novelty, experimentation, and creative processes that may result in new products, 

services, or technological processes”)Lumpkin and Dess, 1996(.

Attitude toward innovation adoption
Attitude refers to a person’s judgment that performing the behavior is good or bad, that they are in favor of or 

against performing the behavior )Ajzen and Fishbein, 1980(. The concepthas been noticed innumerous researches 

within the organizational innovation literature. Entrepreneur’s attitude towards innovations is an important divices 

for organizations to encourage innovation adoption )Basadur and Hausdorf, 1996(. It has been significantly related 

toorganizational innovation adoption )Frambach and Schillewaert, 2002; Damanpour, 1991(.The predisposition to 

innovate is also proposed to be a manifestation of attitudes towards innovations. The Technological Acceptance Model 

)TAM( by Davis )1989( stipulates that the intention to adopt the innovation is determined by the attitude towards 

innovation adoption. 

Risk-taking
Entreprneuship involves by definition taking risks )Boohene and Williams, 2012; McClelland,1961(. Risk-taking is a 
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innovations result in fundamental changes in technology, completely new products or entirely new processes. 

Incremental innovations improve the products or the processes without totally changing the fundamental structures 

of the business”)Forsman, 2011; Garcia and Calantone, 2002(.

In this research, the OECD Oslo manual typologydistinguishing between technological, managerial or commercial 

innovation is adopted.

Intention of innovation adoption 
Behavioral intention reflects the individual’s likelihood of engaging in the behavior of interest )Ajzen, 1991(. It is also 

considered as a plan to perform an action )Searle, 1983( or a behavior )Ajzen and Fishbein 1980(. According to Behavioral 

theorieslike Theory of Reasoned Actionthe )Fishbein and Ajzen 1975(, Theory of PlannedBehavior )Ajzen 1991 ;1985(, 

Technology Acceptance Model )Davis 1989; Davis et al.1989( and Innonvation Diffusion Theory )Rogers, 1983(, behavioral 

intention is the most influential predictor of behavior )Ajzen, 1988; Sheppard et al., 1988; Ajzen and Fishbein, 1980(. 

Within an organizational context, adoption of innovationis a positive function of the entrepreneurs’intention to adopt 

innovations)Marcati et al., 2008(. 

Innovativeness
Innovation and innovativeness are distinct conpetcs )Hurley et al., 2005(. The first is the proportion of the adoption 

of innovation within a firm, while the second is the cultural predisposition to innovate )Subramanian and Nilakanta, 

1996(. Innovation can be presented as a result of the implementation of ideas while innovativeness is a characteristic 

of the organization or the person who implements the ideas )Nybakk et al., 2009(.

Innovativeness is a key element for the success )Deshpande et al., 1993( and the survival of firms )Rhee et al., 2010(. 

It is a strategic factor to adapt to the changing environment )Rhee et al., 2010(. It refers to“the degree to which an 

individual is relatively earlier in adopting new ideas than other members of his social system”)Rogers and Shoemaker, 

1971(.

In managerial context, innovativeness is »the organizational capacity to innovate, create, or adopt innovations and 
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as “the adoption of an internally generated or purchased device, system, policy, program, process, product, or service 

that is new to the adopting organization” )Damanpour, 1991(.

Innovation is also considered as “the developments and new applications, with the purpose of launching newness into 

the economic area. It can be conceived as the transformation of knowledge to commercial value”)Gunday et al., 2009(.

The OECDOslo manual )2005( and the Frascati manual )1994(emphasize the principle of novelty in the conceptualization 

of innovation.According to OECD Frascati manual )1994(, innovation is the transformation of an idea into a new or 

an improved product introduced on the market, or into a new or improved operational process used in industry 

or commerce.This definition deals only with product and process.In the same vein, the OECDOslo manual )2005( 

proposes a more comprehensive definition thatdistinguishes between different types of innovation )product, process, 

organizational and marketing(. It isdefined asthe implementation of a new or significantly improved product, a new 

marketing method, or a new organizational method in business practices and the organization of the workplace or 

external relations )OECDOslo manual, 2005(.There are many types of innovation )Sternberg et al, 2003; OECDOslo 

manual, 2005; Tödtling et al, 2009(: technological, organizational )managerial( and commercial. Other researchers 

distinguish between product innovation and process innovation )Gopalakrishnan and Damanpour, 1997; Edquist, 

2001; Rametsteiner et al., 2005; Kubeczko et al., 2006;in Nybakk and Hansen, 2008(. The first typeconcerns changes 

brought to a product or a service and the second type regards technological innovations or organizational changes 

)Kubeczko et al, 2006, Nybakk and Hansen, 2008(.According to Hoffman et al., )1998(, innovation is more implemented 

in products than in processes.

Damanpour and Wischnevsky )2006( distinguish between technical innovation )new products, services or production 

method( and organizational or administrative innovation )new market, organizational structure, administrative 

system(. Product and process innovationsare considered as technological innovation )Hjalager, 2010; Oslo, 2005; 

Damanpour, 1987(. Innovation may be also manageriallike adopting new methods of work. The author distinguishes 

between marketing innovation and institutional innovation.

Other researchers distinguish between the incremental and radical innovation )Dewar and Dutton, 1986; Lundvall, 

1992; Schienstock 1999; Schienstock and Hömölöinen, 2001;Toivonen and Tuominen, 2009; Forsman, 2011(.“Radical 
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Innovation in organizational settingsrequires expensive resources. It is therefore important for SMEs entrepreneurs 

to look for other accessible sources like personal networks.This latter is favorable to the development of individual 

creativity )Fischer and al., 2005(, innovativeness )Galunic, 2001( and the creation of new venture )Batjargal, 2001; 

Rickne, 2000; Tornikoski, Seinöjoki and Newbert, 2003(. However, few studies have examined the relationship between 

networks and the innovation adoption in organizations )Chiffoleau, 2005; Galunic, 2001; Ahuja, 2000(. 

The owner/manager is usually directly or indirectly involved in all decision making in the firm )Alam et al., 2007(. 

Researches in entrepreneurship have particularly emphasized the role of the entrepreneur’s characteristics )i.e. 

innovators, leaders, risk takers…( in innovation adoption )Lakhanpal, 1994; Fichman and kemerer, 1997; Gover et al., 

1997; Alam et al., 2007(.

This study aimsto develop and validate a conceptual model of innovation adoption in Tunisian SMEs. 

After the review of the literature, thesampling frame and data collection procedures are then presented. Results are 

finally discussed as well as implications and future research directions.

LITERATURE REVIEW
Innovation adoption in an organizational context

Innovation is an ambiguous concept that has been approached from multiple perspectives )Halilem and St John, 2007; 

Damanpour, 1996; Urabe, 1988; Damanpour and Evan, 1984; Rogers, 1983 in Gopalakrishnan and Damanpour, 1997; 

Kimberly and Evanisko, 1981; Sawyer, 1978(.Itrefers tothe introduction of new products or a new method of production, 

the opening a new market, the conquest of new sources of raw materials and the implementation of a new form of 

industrial organization)Schumpeter, 1939(.Itis accordingly the first commercial use of a product, a process or a service, 

which had never been previously exploited. Innovation is also considered as the result of the economic improvement 

and social acceptance of an invention )Ammar, 2010(.

Other researchers define innovation as a new idea )Damanpour, 1996; Kimberly and Evanisko, 1981; Rogers, 1983(. 

According to Sawyer )1978( and Urabe )1988(, it refers tothe development or the implementation of a new idea. 

Damanpour and Evan )1984( propose a broader approachwidely adopted inentrepreneurship research. They define it 
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THE ROLE OF ENTREPRENEUR’S CHARACTERISTICS AND PERSONAL NETWORK IN THE INNOVATION 

ADOPTION IN TUNISIAN SMEs

ABSTRACT: 
This studyaims to validate a conceptual model of the innovation adoption in Tunisian SMEs. It investigates the role 

ofpersonal networks, innovativeness, risk taking, attitude toward innovation adoption and the adoption intention in 

the explanation of the innovation adoption. 

137 entrepreneurs of Tunisian SMEs answered the questionnaire.  Results reveal that the network density and the 

weak ties have a negative effect on entrepreneur innovativeness. The attitude toward innovation, innovativeness and 

risk taking has a significant positive impact on the innovation adoption intention. This latter positively influences the 

innovation adoption.

Keywords: Innovation adoption, innovation adoption intention, innovativeness, personal network, risk-taking, 

attitudeand SMEs

INTRODUCTION
Innovation has been widely investigated in numerousdisciplines like economics, organizational theory, strategic 

management, marketing and entrepreneurship)Harder, 2011; Chuang et al., 2010; Spanos, 2009; Van de vrande et 

al 2009; Damanpour and Shneider, 2008…(. It isconsidered as an ambiguous and a complex concept that has been 

apprehended fromdifferent approaches)Halilem and St John, 2007; Damanpour, 1996; Urabe, 1988; Damanpour 

and Evan, 1984; Rogers, 1983 in Gopalakrishnan and Damanpour, 1997; Kimberly and Evanisko, 1981; Sawyer, 1978(. 

An increasing interest of academicians and managers on innovation adoption in organizations has been noticed. 

It provides firms withmeans of creating a competitive advantage )Porter, 1980; Orfila-Sintes and Mattsson, 2009; 

Ahmed and Shepherd, 2010 in Pramudya and Sihombing, 2013(.In order to maintain or improve their competitive 

position, firms have to develop or introduce new products, processes, techniques or practices )Cooper, 1998(.
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Social entrepreneurship 78 52 72 48

Entrepreneurial marketing 77 51.3 73 48.7

Innovation and idea generation 64 42.7 86 53.3

Business planning 43 28.7 107 71.3

Table 13: Networking and coaching offerings )inside or outside the university(

Indicate if you have participated in one of these events: Yes % No %

Workshops/networking with experienced entrepreneurs 69 46 81 54

Contact platform with potential investors 112 74.7 38 25.3

Business plan competitions/workshops 99 66 51 34

Mentoring and coaching programs for entrepreneurs 95 63.3 55 36.7

Contact point for entrepreneurial issues 93 62 57 38

Conclusions
In this paper, university students’ entrepreneurial intentions was examined. The results indicated that students at 

KFUPM are likely to start their own business if certain obstacles were removed and if they get enough knowledge 

about how to do it. The role of the university is to help more these students in this regard by restructuring the 

entrepreneurship education in a way that demonstrate entrepreneurship as a preferred career. 
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Part III: Entrepreneurship Education

In the last part of this research, students were asked about their education, training and networking in entrepreneurship. 

In Table 7, their perception about how well the university is supportive to them to pursue an entrepreneurial career. In 

Table 8, they have indicated if they have any education )lectures, seminars, etc.( in the university in the entrepreneurship 

areas. Finally, Table 9 shows if the students have built a good networking with other entrepreneurs or have attended 

certain programs in entrepreneurship. The results show that students still need a good education in entrepreneurship 

to build confidence ad be risk taker in starting a new career as self-employed. It is the role of the university to further 

help in this regard by increasing activities for these students.

Table 7: University Environment

Mean SD

In my university, people are actively encouraged to pursue their own ideas 3.18 1.243

The courses provide students with the knowledge required to start a new 

company
3.27 1.220

There is a well-functioning support infrastructure in place to support the start-

up of new firms
3.13 1.135

The creative atmosphere inspires us to develop ideas for new businesses 2.93 1.314

Table 8: Lectures and seminars about….

Indicate if you had any education )lectures, seminars, etc.( in the university 

in the following areas:
Yes % No %

Entrepreneurship in general 25 16.7 125 82.7

Financing entrepreneurial ventures 81 54 69 46

Technology entrepreneurship 84 56 66 44
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Current economic situation 3.24 1.091

Lack of knowledge of the business world and the market 3.20 1.215

Lack of ideas regarding what business to start. 3.19 1.368

Financial problems

Lack of initial capital 3.79 1.179

Fear of financial problems 3.52 1.273

Fear of financial difficulties 3.34 1.258

Banks do not readily give credit to startup companies 3.31 1.087

It is hard to find capital providers 3.31 1.215

Perceived social norms

Fear of family disagreement 2.35 1.199

Fear of social disapproval 2.40 1.221

Little time with family 3.14 1.232

Not respected in society 2.13 1.151

Perceived behavioral control

Fear of failure 3.02 1.266

Fear of commitment 2.81 1.168

Fear of administrative burden 2.93 .906

Self-efficacy problems

Lack of a high level of entrepreneurial competency 2.93 1.017

Lack of managerial skills 2.83 1.195

Lack of marketing experience 3.13 1.208

Lack of financial management skills 2.87 1.213

Training not reachable 2.75 .978

Difficult finding partners 2.89 1.182

Lack of tolerance for ambiguity 3.07 1.041

Emotional stability and confidence 2.81 1.195

Total 150 100
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To do something useful for society 4.03 1.010

For the development of science & technology 3.37 1.121

Total 150 100

The last part of the second part of the questionnaire was about the challenges students may face when intending 

pursuing an entrepreneurial life. Six types of problems every new entrepreneur may face were advanced and results 

were shown in Table 6. Perceived social norms, Perceived behavioral control and Self-efficacy problems were cited as 

the lowest problems that the students may face in their future career.      

Table 6: Challenges for an Entrepreneurial Career

Mean SD

Regulatory problems

Compliance with laws and regulations 3.43 1.083

Fear of unfair competition 3.43 1.183

Lack of government support 3.53 1.139

Startup paperwork arid bureaucracy 3.43 1.032

Risk and support problems

Excessively risky 3.32 1.058

Fierce competition 3.23 .982

Ability to seize quality opportunity 3.43 .901

Creativity and innovation 3.54 1.053

Irregular income 3.36 1.997

Fiscal charges )taxes, legal fees, etc.( 2.63 1.195

Lack of support from people around me )family, friends. etc.( 2.51 1.273

Lack of legal assistance 3.01 1.179

Problem with employees and contracted personnel 3.19 1.060

Risk taking Competitiveness 3.16 .956
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To create jobs 3.91 .919

To achieve a higher social position 3.97 1.077

To have greater work flexibility 4.09 .948

To be creative 4.26 .839

To gain experience 4.21 .892

To achieve more in life 4.41 .828

To Make better use of my own capabilities 4.19 .800

To achieve my vision 4.19 .974

The current situation on the labor market 3.44 1.006

Personal and family enjoyment

To enjoy my life 4.35 .868

For the happiness of my family 4.37 .893

Prestige and social status 3.58 1.101

Continuing of family tradition 2.84 1.419

Perception of opportunity

See a strong future in this work 4.01 .882

To provide a new service 3.93 .997

To commercialize existing technology 3.47 1.060

To commercialize a new technology 3.47 1.133

Exercise and development of skills

To use own technical skills 3.94 .861

To use own marketing skills 3.64 1.025

To use own management skills 3.99 .990

Altruism

To do something worthwhile 4.28 .804
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Table 4 shows the entrepreneurial capacity of the respondents. It is clear from the results that students do not have 

the capacity to start the business in this point of time but stay optimistic that their probability of succeeding a new 

business is quite high.   Table 4: Entrepreneurial capacity

Mean SD

Start a firm and keep it working would be easy for me 2.73 .939

I’m prepared to start a viable firm 2.88 1.003

I can control the creation process of a new firm 3.25 .984

I know the necessary practical details to start a firm 2.95 1.092

I know how to develop an entrepreneurial project 3.13 1.057

If I try to start a firm, I would have a high probability of succeeding 3.65 .912

Total 150 100

Next, students were asked to assess their motives to start a new business. Five motives were cited: autonomy and 

material advancement, personal and family enjoyment, perception of opportunity, Exercise and development of skills, 

and finally altruism. Table 9 shows the results of the mean of each of these motives. As advanced in most of the 

literature about entrepreneurship motives, students at KFUPM would like to start their business because they like to 

be independent and not working for others, they want to be creative, financially independent, enjoying their lives, 

using their skills and doing something worth to the society.

Table 5: Entrepreneurial Motives

Mean SD

Autonomy and material advancement

To be my own boss 4.09 1.074

To work on my own initiative 4.12 .819

To increase my income 4.41 .837
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Table 2: Entrepreneurship Decision

Number %

I have never thought to found a company 28 18.7

I have made an explicit decision to found a company 76 50.7

I have a concrete time plan when to do the different steps for founding a company 29 19.3

I have already started with the realization 13 8.7

I am already self-employed in my own founded firm 4 2.7

Total 150 100

Similarly, the students were asked to determine whether they have the intention to start a firm in the future and if 

they are ready to become an entrepreneur. The results in Table 3 show the determination, through slightly above the 

average, of students to pursue an entrepreneurial career. 

Table 3: Entrepreneurial intention

Mean SD

I’m ready to make anything to be an entrepreneur 3.44 1.156

My professional goal is becoming an entrepreneur 3.56 1.161

I will make every effort to start and run my own firm   3.73 1.028

I’m determined to create a firm in the future 3.79 1.115

I have very seriously thought in starting a firm 3.73 1.198

I’ve got the firm intention to start a firm someday 3.49 1.134

Total 150 100
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same Table shows that %56 of students have been exposed to a work experience but most of them have neither a 

managerial experience )%60.7( nor an entrepreneurial experience )%83.3(.

Table 1: Demographics

Number Percent Number Percent

Number of Respondents by College Parents self-employed

College of Engineering Sciences/Applied Engineering 45 30.0 Yes 45 30.0

College of Sciences 23 15.3 No 105 70.0

College of Computer Sciences and Engineering 13 8.7 Employee experience

College of Industrial Management 65 43.3 Yes 84 56.0

College of Environmental Design 4 2.7 No 66 44.0

Managerial experience Entrepreneurial experience

Yes 59 39.3 Yes 25 16.7

No 91 60.7 No 125 83.3

Total 150 100 Total 150 100

Part II: Entrepreneurial Intention

In the second part of the questionnaire, the students were asked about their entrepreneurial intentions towards 

starting a business, their motives about self-employment and the main challenges or obstacles they think about when 

deciding to start an entrepreneurial career.

Table 2 shows only %18.7 of respondents have never thought to found a company. The remaining students have either 

made an explicit decision to start their businesses or have a concrete plan to do it )%70( or have already founded a 

firm )%11.4(. 
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type of business. Harris and Gibson )2008( examined the entrepreneurial attitudes of 216 undergraduate students 

enrolled in the Small Business Institute® )SBI( program across the USA. They found that the majority of students 

possessed entrepreneurial attitudes and that those students with family business experience had more developed 

entrepreneurial attitudes. Gerry et al. )2008( found that although students in Portugal would like to run their own 

businesses, their intentions are hindered by inadequate preparation, i.e., they recognize that their practical business 

knowledge and entrepreneurial preparation are insufficient. Alsaaty et al. )2014( found that 23.9 percent of students 

attending the college of business at Bowie State University expressed interest in becoming business entrepreneurs. 

Gibson et al. )2011( found that US university students reported that they were likely to start their own businesses. In 

their study of students in a Croatian university, Biliö et al. )2011( found that they lack interest in an entrepreneurial 

career. They justified this attitude as a low attitude towards taking risks and the feeling of insecurity about risk-taking. 

Similarly, Keat et al. )2011( explained the inclination of Malaysian students towards entrepreneurship by the fact that 

students are seeking a quality education from educational institutions that could equip them with the entrepreneurial 

competencies in preparing them for future careers.

The objective of the study is to determine KFUPM students’ intentions to pursue a self-employment career. 

Empirical Study
a. Research Method

This research has used a questionnaire that was designed to measure KFUPM students’ business start-up readiness. 

The target population of the study was KFUPM students in different colleges.

b. Results

Part I: Demographics

Table 1 shows that about half of the respondents are from the college of industrial management which is the business 

school of the university. This college offers a course of entrepreneurship.  Table 1 also shows if one or both parents 

of the respondents have been self-employed or have majority ownership in a company. This helps to understand if 

the respondent comes from a business family or not. %30 of the students responded positively to this question. The 
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Literature Review
Many studies have focused on analyzing students’ intentions regarding starting their own business following 

Krueger et al. )2000( idea that “intentions are the best predictors of planned behavior” )Peterman and Kennedy, 

2003; Van Gelderen et al., 2008(. Understanding these intentions will help remove all obstacles towards fostering 

entrepreneurship spirit among young people. The work of Ajzen )1991( and his colleagues has often been cited as 

a theoretical base exploring factors driving people’s intentions. The theory of planned behavior initiated by Ajzen 

)1991( proposes that our intentions to act in a certain way are highly consistent predictor of actual behavior. Ajzen’s 

framework, as shown in the following figure, should be very efficacious at predicting start-up behavior over an 

individual’s career since the entrepreneurial process is planned and is a long-term process. 

Figure 1: Ajzen Framework

Thus, the research on students’ entrepreneurial intentions have frequently drawn upon the theory of planned behavior. 

Recently, entrepreneurial intentions of university students have received considerable interests among researchers 

)Tkachev and Kolvereid, 1999; Autio et al., 2001; Veciana et al., 2005; Wu and Wu, 2008; Harris and Gibson, 2008; Carey 

et al., 2010; Almobaireek and Manolova, 2012(. 

Carey et al. )2010( found that student intentions to start a business and what drives these intentions vary by the 
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Introduction
Entrepreneurship is considered an important means for countries to revitalize their stagnated economies )Görol and 

Atsan, 2006(, brings innovation to market, creates new jobs, and raises employment levels )Mueller and Thomas, 2000; 

Shane and Venkataraman, 2000; Fayolle and Gailly, 2007(. Many empirical studies indicated that entrepreneurship can 

be taught and that education can foster entrepreneurship )Gatewood et al., 2002; Mitra and Matlay, 2004; Kuratko, 

2005; Harris and Gibson, 2008; Henry et al. 2005; Falkang and Alberti, 2000(, which has led to a dramatic rise in 

the number and status of entrepreneurship programs at colleges and universities )Finkle and Deeds, 2001; Kurakto, 

2005; Matlay, 2005(. Most studies agreed that entrepreneurship education develops aspiration as well as readiness 

for self-employment. Entrepreneurship education should provide the entrepreneurial opportunities for students as it 

develops knowledge and skills and increase their willingness to consider entrepreneurship as a career option.  

In parallel with developing interest in entrepreneurship throughout the world, Saudi Arabia has also witnessed 

an increasing interest in entrepreneurship through its education system as many universities are establishing an 

entrepreneurship ecosystem that help to develop entrepreneurial capabilities among students. 

Since its establishment in 1963, King Fahd University of Petroleum and Minerals )KFUPM( has been a major resource 

of graduates equipped with an edge of knowledge and skills in engineering, science and industrial management 

disciplines. Recently, KFUPM has established its entrepreneurship culture and is taking the necessary steps to create its 

Innovation-Entrepreneurship ecosystem. Among the many steps forward in creating such an entrepreneurial culture, 

KFUPM has established an entrepreneurship institute, an innovation center and a technology advancement and 

prototyping center. In addition, it had organized many events on academic entrepreneurship that aim at educating 

the KFUPM and regional communities about the current and future global academic entrepreneurship challenges 

and trends as well as spreading the awareness of international efforts in promoting entrepreneurship in academia. 

These events had addressed especially the role of universities in creating/advancing entrepreneurial ecosystems, 

the university entrepreneurship education, the university entrepreneurship research, and the university business 

incubators. 
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Abstract

Purpose: The purpose of this research is to explore the entrepreneurial readiness of Saudi university students and to 

examine their intention to engage in entrepreneurial activities.

Design/methodology/approach: This study was conducted on a random sample of 150 senior students in King 

Fahd University of Petroleum & Minerals, )KFUPM( to test their entrepreneurial intentions and readiness. A -14item 

Questionnaire was administered to students, with questions related to demographic variables, entrepreneurial 

intentions, and their entrepreneurial education.

Findings: The main results of this empirical research suggest that most students do not have a prior entrepreneurial 

experience but have made an explicit decision to engage in future entrepreneurial experience.

Research limitations/Implications: The study comprises senior students only in only one university in Saudi 

Arabia. Further study can be conducted on more universities to lead to more general conclusion.

Practical Implications:  This study is helpful for decision makers in the University to focus more on creating a good 

entrepreneurship ecosystem that help students engage in self-employment activities that can be beneficial to the 

economy of the country.

Originality/Value: The paper provides comprehensive evidence about the importance for the university to develop 

entrepreneurship education.

Keywords: Entrepreneurship, students, Readiness, Intention, Saudi Arabia.

Paper Type: Research Paper
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