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تناول البحث دور ريادة األعمال في الحد من مشكلة البطالة بمنطقة الطائف وهدف إلى التعرف على أثرر :  مخلصال

المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حجم البطالة والدور الذي تلعبه في الحد منها. واعتمد علرى فريرية إن إنشاء 

يعتبر البحث دراسة اسرتطععية  إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة له تأثير إيجابي في الحد من مشكلة البطالة.

( رائرد أعمرال و رد اعتمرد الباحثران 60بلغ حجم العينة ), أما مجتمع البحث فيتمثل في رواد األعمال بمنطقة الطائف و

المررنها الويررفي التحليلرري عررن دريررل المرردسل الم ررحي باسررتددا  امسررتبيان تررأداة لجمررع البيانررات للحصررول علررى 

المعلومات األولية. ومن أهم النتائا التي تويلت إليها الدراسة أن هناك وعي تبير بأهمية المشرروعات الرياديرة فري 

 ، و دمت توييات ومن أهمها تشجيع الدولرة للمشرروعات الرياديرة ، ودورها في الحد من البطالة ية ام تصاديةالتنم

، وإعطاء األفضلية فري المناف رة الحكوميرة وتروفير حايرنات األعمرال التري ترعرى  ، وتوفير الدعم المالي والفني لها

 الي والفني لمرتادي األعمال. المشروعات الريادية في المرحلة األولي وتقديم الدعم الم

 

 .، البطالة ، المشروعات الصغيرة ريادة األعمال :  الكلمات المفتاحية

 

 

The role of entrepreneurship in the reduction of unemployment in Taif 

Region: An exploratory study of the problem 
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Ahmed Osman Ibrahim Ahmed 

 
Abstract: The research the role of entrepreneurship in reducing unemployment in Taif 

Region problem and the goal to identify the impact of the creation of small and 

medium-sized enterprises on the size of unemployment and the role they play in 

reducing them. And it relied on the premise that the creation of small and medium 

enterprises has a positive effect in reducing the problem of unemployment. Search is a 

prospective study, the research community is to entrepreneurs in Taif Region and the 

total sample size (60) entrepreneur researchers have adopted the descriptive analytical 

method by using the entrance survey questionnaire as a tool for data collection to get the 

initial information among the most important findings of the study that there is a great 

awareness of the importance of entrepreneurship in economic development projects, and 

their role in reducing unemployment , and made recommendations , the most important 

to encourage the State of projects entrepreneurial, and the provision of financial and 

technical her support, and give preference in state competition and the provision of 

business incubators that sponsor projects leading in the initial stage and provide 

financial and technical support for business -goers. 
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 المقدمة:

فرري يرروء التوجهررات العالميررة نحررو الترتيررد علررى ام تصرراد المعرفرري وتعميررل ثقافررة العمررل  

الحر والتدفيف من  يود الوظيفة الحكومية تأتي أهمية مشروعات ريادة األعمال لتأسرذ أهميرة تبيررة 

 في دعم ام تصاد ال عودي وزيادة  درته التناف ية محلياً ودولياً. 

، ترريدي إ امررة مشررروعات ريررادة األعمررال إلررى زيررادة فررر  العمررل  اديةفمررن الناحيررة ام تصرر      

ومن الناحية امجتماعيرة فر ن انتشرار  ، المناسبة وزيادة الطا ة اإلنتاجية والتشغيلية لع تصاد الودني

مفهو  ريرادة األعمرال فري المجتمرع يريدي إلرى توليرد رود المبرادرة وامبتكرار والتنرافس برين الشربا  

م اهمة في حل مشكلة البطالة وما يترتب عليها مرن الم راهمة فري حرل بعرش المشراتل فضعً عن ال

 ام تصادية وامجتماعية.

إم أنهرا مشركلة اجتماعيرة تطرال  ، إن مشكلة البطالرة هري إحردش مشراتل النارا  ام تصرادي 

سرتقرار فام ، تمرا أنهرا مشركلة سياسرية تريرو الردول تمرا تريرو الشرعو  ، الفرد واألسرة والمجتمرع

 ال ياسي م يكون إم بامستقرار ام تصادي وامجتماعي. 

 علرى ت رتحوذ التري ام تصرادية القطاعرات إحردش الصرغيرة والمتوسرطة المشروعات تمثل 

 ب ربب ، وذلر  العالميرة ام تصرادية التغيررات والتحرومت ظرل فري العرالم دول مرن  برل تبيرر اهتما 

 .التكنولوجي الدسل وامبتكار والتقد  ، التشغيل ، في اإلنتاج أهمية البالغ دورها

 معردمت تدفريش إلرى الهادفرة ال ياسرات اهتمرا  محرور اليرو  المشرروعات هرذ  وتشركل 

 للتنميرة المتحردة األمرم منامرة مقردمتها الدوليرة وفري المنامرات مرن العديرد حيرث رررعت .البطالرة

 .الصغيرة والمتوسطة الصناعات دعم رعار رفع إلى الصناعية والبن  العالمي

 ،إن العالم تله بما فيه المجتمع األمريكي والمجتمعات األوروبية وهي تعدّ أغنى دول العالم 

وترردعو هرري وغيرهررا مررن دول العررالم وسايررة العررالم الثالررث إلررى عقررد  ، تشرركو مررن ظرراهرة البطالررة

 لة م تعصية.الميتمرات العلمية وام تصادية لبحث هذ  المشكلة التي تعتبر بنارهم مشك

حيرث تفا مرت  ، تعتبر مشكلة البطالة من أعام المشاتل التي تواجره المجتمعرات المعايررة 

وإررررراعة الفويررررى  ، و تررررل الطا ررررات ، وهررررد  المجتمعررررات ، ب ررررببها مشرررركلة الفقررررر وامنحررررراف

واميررطرا . والترري ترريرو أنامررة الحكررم فرري غالبيررة دول العررالم لتأثيرهررا ام تصررادي وامجتمرراعي 

ى تل ررائح المجتمع. ونعحظ أن المملكة العربية ال عودية من يمن الدول التي ويعت يمن عل

أهم أولوياتها حرل هرذ  المشركلة عرن دريرل اسرتددا  العديرد مرن الطررو واألسراليب وال ياسرات لعرل 

 أهمها سياسة ال عودة.

فئات لعرل أبرزهرا و د  امت وزارة العمل بالمملكة بتقديم حدمة من البراما لم اعدة هذ  ال 

 برناما حافد الذي يقد  إعانة مالية للباحثين عن العمل وفل ارترادات معينة.

من تل ما تقرد  يحراول فريرل البحرث أن يبحرث عرن حلرول لهرذ  المشركلة مرن سرعل دراسرة  

استطععية عن الدور الذي يمكن أن تلعبره ريرادة األعمرال )المشرروعات الصرغيرة والمتوسرطة( فري 

هررذ  المشرركلة وذلرر  عطفرراً علررى اإلمكانررات الماليررة الهائلررة الترري تررذسر بهررا المملكررة العربيررة الحررد مررن 

 ال عودية والتمويل الذي تقدمه الميس ات المالية العاملة بالمملكة.

إذا مرراذا يررنقى حتررى ي ررتفيد المجتمررع مررن تررل هررذا لررو علمنررا أن المشررروعات الصررغيرة  

يلرة بالحرد مرن مشركلة البطالرة إلرى درجرة تبيررة بالن ربة والمتوسطة ت تطيع أن توفر فرر  عمرل تف

علماً أنه يوجد العديرد مرن المعاهرد والجهرات التري تردعم فكررة ريرادة األعمرال عرل م رتوش  ،للجن ين

المملكرة وهري تقرد  العديررد مرن الدردمات لرررواد األعمرال للم راعدة فرري إنشراء المشرروعات الصررغيرة 

ة الحررد مررن مشرركلة البطالررة ويمررنح األمررل للعديررد ممررن تررل هررذا يصررب فرري يررالح فكررر ،والمتوسررطة

 يمتلكون المبادرة للمضي في اتجا  إنشاء مشروع يحقل به أهدافه. 
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( 2011، دراسررة )مقررري ويحيرراوي هنراك العديررد مررن الدراسررات فري هررذا المجررال لعررل أهمهرا

ة"، بحثررت "المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة تمليررة لمكافحررة البطالررة فرري الرردول العربيرر بعنرروان

 معردمت لكرون وذلر  ، العربيرة الردول تواجره التري التنمويرة الدراسة عن مشاتل البطالة والتحرديات

 العرالم بأ راليم مقارنرة أسرع بمعدل تنمو العربية العمل  وة وألن ، العالم في األعلى هي فيها البطالة

 وأن سايرة ، العربيرة الردول فري البطالرة لمشركلة سرريعة وناجعرة حلرول إيجاد يتطلب مما األسرش.

 ترداعيات مرن ذلر  عرن يترترب  رد ومرا ، مررة ألول عمرل عرن والبراحثين الشربا  بين تترتد البطالة

زيرررادة الررروعي بأهميرررة المشررراريع الصرررغيرة والمتوسرررطة  ومرررن أهرررم تويررريات الدراسرررة: .اجتماعيرررة

بالمتطلبرررات التمويليرررة زيرررادة اهتمرررا  البنررروك التجاريرررة و وتويرريح دورهرررا فررري التنميرررة ام تصرررادية.

دعروة المصررارف التجاريررة اإلسررعمية و للمشراريع الصررغيرة والمتوسررطة وويرع سطررة تمويليررة لهررا.

لتمويررل رأا المررال العامررل للمشرراريع الصررغيرة والمتوسررطة تبررديل تمررويلي متوافررل مررع الشررريعة 

 ياسرات التنايميرة إزالرة عوائرل الو ، وذلر  مرن سرعل اعتمرادات المرابحرة أو المشرارتة. اإلسعمية

، التي هي من أهم العناير األساسية إلنجاد عمليات تمويرل  وال ياسات الحكومية للناا  المصرفي

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية.

بعنرروان "دور فقررد تانررت ( 2011،  دراسررة )عبررد الرررزاو حميرردي وعبررد القررادر عوينررانأمررا 

، مع اإلرارة لبعش التجرار  العالميرة"،  في الحد من أزمة البطالةالميس ات الصغيرة والمتوسطة 

وهدفت هذ  الدراسة إلى التعرف على دور وأهمية الميس ات الصغيرة والمتوسطة في  درتها على 

الم اهمة في توفير فر  عمل وتقليل معردمت البطالرة فري مدتلرف دول العرالم. وتويرلت الدراسرة 

مشرارتة الجامعرة ومراترد البحرث العلمري وترل األدرراف  : أهمهرا إلى مجموعة من التويريات لعرل

امسرتفادة مرن تجرار  و ذات العع ة بالميس ات الصغيرة والمتوسطة فري إعرداد هرذ  اإلسرتراتيجية.

الدول المتقدمة في تطوير هرذا القطراع علرى أن م يرتم ن رج التجربرة تليرة ألن ذلر  سريكون دون نفرع 

وجود إرادة فذة ليس فقرة لردش  و ت البشرية والمادية والمالية والثقافية.يذتر نارا مستعف الميهع

 الدولة وإنما تذل  لدش أيحا  هذ  الميس ات في مواجهة التحديات.

 

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث األساسية في مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع ال عودي نارراً لعزدهرار  

امعرات ممرا يدلرل يرغطاً متوايرعً علرى سروو العمرل مسرتيعا  مدرجرات ام تصادي وانتشرار الج

التعلرريم العررالي المتمثلررة فرري الدررريجين وحملررة الشررهادات المدتلفررة. وياهررر ذلرر  مررن سررعل الجهررود 

الكبيرة التي تبذلها المملكة إليجاد حلول لهذ  المشكلة. مما سربل يمكرن يرياغة سريال مشركلة البحرث 

و الدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة األعمال في الحد من مشكلة البطالة بمنطقرة : ما هكاآلتيالرئي ي 

 .وحاول الباحث إيجاد حلول لمشكلة البحث من سعل اإلجابة على سيال البحث الرئي يالطائف ؟ 
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 فرضيات البحث:

االستتالععية تما ويحت سابقاً الدراسة استطععية لذا الفروض المويوعة تدد  أهرداف الدراسرة 

 وهي:

 هناك معرفة تبيرة بريادة األعمال في محافاة الطائف. .1

 ايجابي في الحد من مشكلة البطالة.إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة له تأُثير  .2

 يمتل  سريجو جامعة الطائف المعرفة العزمة إلنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. .3

 

 اإلطار النظري
  

   : مفهوم المشروع:   أوالا 

، األدوات واألساليب على أنشطة المشرروع لمقابلرة  ، المهارات إدارة المشروع هي تطبيل المعرفة 

 أيحا  المصلحة من المشروع أو أتثر منها. حاجات وتو عات

إدارة المشروع إذاً هي عملية توجيه المشروع منذ بدايتره وسرعل تنفيرذ  وحترى النهايرة يرمن و رت  

محدد ومئحرة مرن الموايرفات يرتم العمرل وفقراً لهرا لتتناسرب مدرجرات العمليرة مرع الحاجرات الدافعرة 

 (.2011هند، )لوجودها أيعً. 

 

ا   مفهوم المشاريع الصغيرة::  ثانيا

لقد تبين أن المعايير الم تددمة لتمييد المشاريع الصغيرة على المشاريع الكبيرة  رد تدتلرف مرن بلرد  

إذ أن تثيراً من الميس ات  رد تبردو تبيررة أو يرغيرة ن ربياً تبعراً مسرتعف المعيرار الم رتدد .  آلسر

 World Bouk) يلتي: الصرغيرة والكبيررة مراومرن أهرم المعرايير الم رتددمة للتميرد برين المشراريع 

1987)  

 . معيار رأا المال الم تثمر.2. معيار عدد العاملين. 1

 . معيار القيمة المضافة.4. معيار اإليرادات. 3

 . م توش التقد  التكنولوجي.6. درجة التدصى في اإلدارة. 5

ا تصرادي بهردف الرربح ولهرا العمل الصغير هو منامة أعمال يرغيرة يقيمهرا أفرراد لممارسرة نشراد 

،  ، ويهرتم علمراء اإلدارة باألعمرال القانونيرة سصائى تميدها عن األعمرال متوسرطة وتبيررة الحجرم

والتي تدتلف أحجامها من الصغيرة جرداً  (الحايلة على ترسيى من الدولة)أي األعمال المرسصة 

القطرراع الدررا  القررانوني.  إلررى العمع ررة. وعليرره فرر ن األعمررال الصررغيرة الترري تهررتم هنررا جرردء مررن

 .(2005برنودي، )

وتتميرد األعمرال الصرغيرة بتعرردد األسرماء التري تعطرري لهرا وتعقرد عمليرة تعريفهررا، حيرث تحتراج إلررى  

تعريفها بطريقة ويفية تما وسنجد محقاً أن أحد أسبا  تل  هو تعردد األدرراف المعنيرة بهرا، والتري 

 تعطيها أسماء وتعاريف مدتلفة.

وع الصررغير بأنرره المشررروع الررذي يمتلكرره ويرردير  يرراحبه بمفرررد ، لكررن حجررم مبيعاترره يعرررف المشررر

  (.2002عبد الحميد، )محدود داسل الصناعة التي يعمل فيها. 

عامررل.  100وهنراك تعريرف رسرر يرررش أن المشرروع الصرغير هررو الرذي يقرل عردد العرراملين فيره عرن 

المرال. هرذا المفهرو  ينطبرل علرى ترل  وهناك تعريفات ربطت المشرروع الصرغير بحجرم معرين لررأا

المشرررروعات الصرررغيرة مثرررل المطررراعم والرررور  الصرررغيرة ومحرررعت البقالرررة والمصرررانع الصرررغيرة، 

المراتررد الطبيررة والم تشررفيات الدايررة، المكاتررب الهندسررية امستشررارية، أعمررال المقرراومت، مكاتررب 

 (.2002عبد الحميد ).الج ...الصيدليات، محعت بيع المعبس ،المحاماة
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 أهمية ومزايا إنشاء المشروع الصغير:

لكرن لمرراذا يرغررب الربعش منررا فرري إنشراء مشررروع يررغير سرا  برره ويفضررله علرى الوظيفررة مررثعً ؟  

 واإلجابة هناك حاجات ودموحات معينة م يشبعها الفرد إم من سعل المشروع.

 (2002الحميد، عبد ): التاليةإن إنشاء مشروع يغير يحقل لصاحبه المدايا 

: وهررى أن ت ررتمتع بررأن تكررون أنررت رئرريس نف رر  أو م يوجررد فو رر  رئرريس  العمتت  فتتي االستتتقعليةأ. 

 يأمرك بما يرا  هو.

: بالطبع يحقل الفرد ثروة أتبر إذا تان يجيرد إدارة المشرروع الصرغير  مالية ثروة تكوين فرصة . 

أيعاف مرا تران سيحصرل عليره مرن جرراء و د يكون من المشاهير في المجتمع وستكون هذ  الثروة 

 العمل لدش اآلسرين.

: إن ياحب المشروع الصغير يدد  المجتمع الرذي يعري   ج. خدمة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

 فيه من سعل المشروع ويحس أن له دور في تطوير وتقد  هذا المجتمع.

، وعلرى الفررد أن  هري إيجراد وظيفرة: المشكلة التري تواجره رمف الدرريجين اآلن  الوظيفي د. األمان

يفكررر وهررو دالررب فرري مشررروع يررغير، فهررو بهررذا يحررل أهررم مشرركلة فرري حياترره وهررى الحصررول علررى 

 فرية وظيفة متميدة وبذل  يكون  د حقل األمان الوظيفي.

 : من المدايا الهامة أن يفيد الفرد أ اربه باإليافة إلى إفادة نف ره وعائلته وأوالده للفرد مشروعهـ. 

، ف ن ظهور المشروع الصغير سوف ي اعد على توفير األمان الوظيفي لأل ار  والجيران، ويروفر 

لررألومد م ررتقبل ملرريء بالطموحررات والفررر  مررن سررعل مشررروع نرراجح فرري ال رروو يقومررون هررم 

 باستكماله في الم تقبل.

أومً وداسرل مجتمعره : لإلن ان حاجات متعددة لعل أهمها إثبات ذاته لنف ه  و. التحدي وإثبات الذات

 على أنه ردى منتا ذو  يمة وفائدة للمجتمع. 

 

  :الصغير المشروع خصائص
 .الكبير المشروع مع مقارنة المشروع حجم يغر .١

 .نشاده ألداء تبيرة م احة إلى الصغير المشروع يحتاج .٢

 .والملكية اإلدارة بين ما الجمع .٣

 .اإلدارة استقعل .٤

 .تبير تمويل إلى يحتاج م .٥

 .العاملين عدد  لة .٦

 ن بياً. الجغرافي محدود ونطا ه المشروع نشاد .٧

 . ليلة المدادرة درجة .٨

 .ب يطة تكنولوجيا على يعتمد .٩

 .مباررة المحلي للمجتمع والددمات ال لع .تقديم١٠

 فري الذاتيرة امبتكرارات علرى أيرحابها  ردرة مرتفراع وذلر  امبتكرار علرى  ردرتها ارتفراع .١١

  مشروعاتهم.

 العمرل الريرادة وحرب رود تتروفر فيره مجتمرع فري إم تددهرر أن م يمكرن الصرغيرة المشرروعات إن

 امسرتعداد ذوي مرن الدايرة اإلداريرة المواهب أيحا  األعمال رجال من مجموعة وتوجد الحر،

 أن اسرتطاعت فاليابران العرالمي. ال روو فري التنرافس رليرات الجديدة، وفهرم األفكار وتبني للمدادرة،

 .الصغيرة المشروعات على امعتماد سعل من وذل  المجامت في مدتلف معجدة تحقل
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ا   : توليد أفكار المشاريع الصغيرة:  ثالثا

تعتبر الفكرة هي اللبنة األولى للمشرروع و رد يكرون لردش ترل منرا العديرد مرن األفكرار التري يمكرن أن  

، والطرو العشرين التالية ت اعد في الحصول علرى  تيدش إذا أح نا دراستها إلى مشروعات ناجحة

 (2012نبيل، ): مناسبةفكرة 

 . وفر ما تحتاجه وم تجد .2. حول هوايت  إلى مشروع. 1

 . استلف عن اآلسرين.4تفحى المشاتل.... تجد مشاريع مهمة.  .3

 . أبدأ من حيث انتهى اآلسرون.6.  د  عمعً مفيداً. 5

 . نفذ القديم بأسلو  جديد.8. ابحث عن األسواو النارئة. 7

 . أبتكر أفكار جديدة.10. ح ن ما يقدمه اآلسرون. 9

 د الطبيعية.. استثمر الموار12. دالع األسبار بشكل مدتلف. 11

 . حلل بيانات امستيراد والتصدير.14. أريد اتفا يات التعاون المشترك. 13

 . رارك بالمعارض والندوات.16. تابع التقنيات الجديدة. 15

 . اتتشف يناعات تولد وأسرش تموت.18. ابحث عن فرية امتياز تجارش. 17

 . . فكر بالعمل من المندل20. وسع دائرة أعمال  الحالية. 19

 

 رابعا: مفهوم االبتكار:

إلرى المنامرة امبتكاريرة هري تلر  المنامرة التري تبتكرر أررياء ذات  (. Weaver2002 p20)أرار   

 يمة في الددمات واألفكار واإلجراءات والعمليات يمن مجموعة من العاملين مع بعضرهم الربعش 

ات للتررأثير فرري ال رررلوك فرري ظررل اإلدررار امجتمرراعي للمنامررة الررذي يتكررون مررن األفررراد والجماعرر

 أمبتكاري الذي يحدد امبتكار التنايمي للمنامة.

( أن امبتكررار هرو ذلر  المحترروش فري إيجراد منررتا مدتلرف عررن Smith Aregiva 2002)وأويرح 

 المناف ين ويكون من البدائل المفضلة للدبائن.

حقيقة أن الشررتات أيربحت إن هذا التحول نحو امبتكار والشرتات القائمة على امبتكار يعود إلى  

تمتلرر  المرروارد الكبيرررة والتقنيررة العاليررة والدبرررات الفنيررة واإلداريررة الدايررة بالتعامررل مررع امبتكررار 

امبتكرار التردريجي )بويفه نشاداً مناماً ومتميداً من أجل الويول إلى ما هرو جديرد تليراً أو جدئيراً 

 (. 2003نجم، ) (أو التح ين

يل إلى ما هو جديد، فالجديد  د يكون فكرة أو مفهو  جديد ورغم أهمية الفكر إن امبتكار يعنى التو

والمفهو  إم أنهما م يكونان تافيين إذ م بد من التطبيل الجديد في منتا جديد أو عملية جديردة. لهرذا 

ا ف ن امبتكار هو التويل إلى ما هو جديد بصيغة التطور المنام والتطبيرل العملري لفكررة جديردة ممر

يعنى أن امبتكار م يقف عنرد عتبرة الفكررة الجديردة وإنمرا يتجاوزهرا إلرى التطبيرل العملري فري تحقيرل 

 الشرتة ألهدافها في ال وو.

 

  : Innovationاإلبداع 

إلى أن اإلبداع هو القدرة على جمرع أو المشرارتة المعلومرات  (N0e, 2001 ,Daft ) أرار الباحثان

بطرررو تطرروير أفكررار جديرردة وبعبررارة أسرررش هررو تطرروير األفكررار امبتكاريررة الترري تعكررس الحاجررات 

، وهررو يعتبررر الدطرروة األولررى لعبتكررار وي رراهم فرري نجرراد  المدرتررة وت ررتجيب للفررر  فرري المنامررة

يح ن من عملية ينع القرار من سعل تشجيع العصف الذهني ، تما انه  المنامة على المدش البعيد

 تأحد األساليب الم تددمة في جمع أعضاء الجماعة معاً لتطوير أفكار جديدة بجدية وعفوية.

تما يرش البعش أن امبتكار يتمثل في التويل إلى حل جديد لمشكلة مرا أو إلرى فكررة جديردة وبهرذا  

، فري حرين أن اإلبرداع هرو الجردء الملمروا المررتبة  لفكرة الجديدةف ن امبتكار هو الجدء المرتبة با

   (Rami, 1999 p24، lau)بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى المنتا. 

 نارية تتابه سعل من وذل  ام تصاد في اإلبداع على رتد من أول رومبيتر ام تصادي يعتبر 
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 عرن الناتجرة الحصريلة بأنره اإلبرداع مصرطلح عررف حيرث ، 1912 في المنشور ام تصادي التطور

 تصميمه. المنتا وتيفية مكونات تغيير إلى ييدي اإلنتاج في جديد ناا  أو ابتكار دريقة

  :هيأيناف  سم ة إلى اإلبداع  (Fericelli et C.Jessua J 1983)رومبيتر  ينف و د 

 .م تقبلية لطلبات استجابة جديدة منتجات إنتاج أ.

 التكاليف. تدفيش في ت هم  بل من معروفة تكن لم اإلنتاج في جديدة درائل عن الكشف . 

 .المنتجات لتصريف جديد منفذ إيجاد .ج

 .األولية للمواد جديد مصدر اتتشاف .د

 .جديد تنايم إيجاد . 

أن اإلبرداع الرذي يرتم تنفيرذ  مرن سرعل التكنولوجيرا  (Mc Danied 2000،Bruce)ويررش الباحثران 

 :   هيالحديثة ي اعد منامات األعمال في تحقيل أربعة أغراض 

 زيادة الربحية من سعل تقليل التكلفة. .1

 تح ين اإلنتاج وو ت الت ليم وتقليل األسعار.  .2

 تقليل تكلفة الر ابة ومتابعة األعمال. .3

 تقليل تكلفة التددين. .4

 

   Entrepreneurship: ريادة األعمال   

مفهو  الريادة اليرو  أيربحت برالغ األهميرة لألعمرال الصرغيرة وام تصراد المعايرر وتعررف الرائرد  

Entreprent  ،ًبأنه فرد يقيم عمعً يغيراً ويجعل منه سعل فترة زمنية  صيرة عمعً تبيرراً وناجحرا

 Entreprenenail Skillsوهرو يحقرل ذلر  لكونره يتمترع بمهرارات محرددة ت رميها مهرارات رياديرة 

فالريادي هو ردى يتمتع بالندعة امستقعلية أي يفضل العمل لح ابه الدا  بدمً عن العمل لردش 

 رين، وتذل  الندعة للمدادرة ولها مهارة إ امة عمل تجاري ناجح.اآلس

ترردعى العمليررة الترري تكررون المشررروع بالرياديررة، والفرررد الررذي يبرردأ المشررروع بالريررادي، فيمررا يمثررل  

وتررنجم الرياديررة تعمليررة عررن فعررل الريررادي الررذي  .الرياديررة والريررادي()المشررروع مدرجررات امثنررين 

ييسس ويبدأ مغامرته الدايرة، ذلر  الفررد الرذي يدلرل أعمرال جديردة فري مواجهرة المدرادرة وعرد  

التأتررد مررن أجررل تحقيررل الررربح والنمررو عررن دريررل تحديررد الفررر  المهمررة والحصررول علررى المرروارد 

 .عايمرة إم أنره م يحققهرا تمرا يفعرل الريرادي الضرورية مستثمارها، فالكثير من األفراد لديه أفكرار

(Thomas،2005 فرري حررين يرردور ال ررلوك الريررادي حررول تيفيررة اسررتثمار الفريررة. لررذا يويررف )

  (2005برنودي، ). الريادي بأنه الشدى الذي ي تثمر الفرية في موا ف سطرة

ة، والنامية على حد سواء، تعتبر الريادة من الحقول الواعدة في ا تصاديات الدول الصناعية المتقدم 

إذا ت اهم المشاريع الريادية م اهمة فاعلة في تطور التنميرة ام تصرادية الشراملة فري جميرع البلردان، 

تمررا تعتبررر مثررل هررذ  المشررروعات النررواة األولرري فرري بلرردان منامررات األعمررال الصررغيرة والكبيرررة. 

 .(2006النجار، العلي، )

ع الريرادي الردسل الكرافي، والريرا الشدصري، وتحقيرل الرذات فعلى الصعيد الفرردي يريمن المشررو 

بالن بة للشدى الريادي هو عائلته، تما ي اهم المشروع الريادي في تطوير وظرائف جديردة وتقليرل 

م تويات البطالة في المجتمع. باإليافة إلرى إدرعو أنمراد جديردة مرن ال رلع والدردمات، ممرا يريدي 

 تقليل الفجوات الموجودة في ا تصاديات البلدان. إلى ظهور أسواو جديدة وي اهم في

ويعتبررر المشررروع الريررادي اللبنررة األولررى فرري تأسرريس منامررات األعمررال علررى مدتلررف م ررتوياتها  

وأحجامها مما يجعل مثل هذ  المنامات  ادرة على الدسول إلى أسرواو العرالم األسررش، وفرى يروء 

 ذل .

يمة، وتدصيى الو ت والجهرد والمرال الرعز  للمشرروع، الريادة هي عملية أنشاء ريء جديدة ذو   

وتحمرل المدررادر المصرراحبة واسررتقبال المكافئررة الناتجررة، إنهرا عمليررة دينامكيررة لتررأمين تررراتم الثررروة، 

وهذ  الثروة تقد  عن دريل األفراد الذين يتدذون المدرادر فري رسوا أمروالهم واملتردا  برالتطبيل 
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( إلررى بعررش المنتجررات أو الدرردمات وهررذ  المنتجررات أو Providing Value)لكرري يضرريفوا  يمررة 

الدرردمات  ررد تكررون فريرردة، ولكررن يجررب أن يضرريف الريررادي لهررا  يمررة مررن سررعل تدصرريى المرروارد 

 والمهارات الضرورية.

حيث عرف الريرادة بأنهرا "  Cantillonالفرنسي كانتيلون يرجع مفهو  ريادة األعمال لع تصادي  

الناررر عررن الطبيعررة أو امتجررا ، وذلرر  مررع تحمررل المدررادر وتنارريم عوامررل التوظيررف الررذاتي بغررش 

 .اإلنتاج إلنتاج سلعة أو سدمة مطلوبة في ال وو

جوزيتتت  أهرررم اإلسرررهامات فررري ويرررع تعريرررف واسرررع لهرررذا المفهرررو  تانرررت للدبيررررين ام تصررراديين 

سررعل القرررن العشرررين، حيررث  Frank Knightوفرانتتن نايتت   Joseph Schumpeterرررومبيتر

يعرررف جوزيررف ريررادة األعمررال بأنهررا " عمليررة ابتكررار وتطرروير درررو وأسرراليب جديرردة مسررتغعل 

  .الفر  التجارية

لقد تانت الريادة تعني دائماً امستحداث وهذا المصطلح انتشر واستدد  على نطراو واسرع فري عرالم  

قررن المايري. وفري اآلونرة األسيررة أيربحت الريرادة األعمال اليابانية وذل  في العقود األولى مرن ال

في مجال األعمال تعني ال بل في ميدان ما. تما تعني أيضاً من يدير ريئاً جديداً في ميدانه أو يبتكرر 

 ريئاً جديداً تلياً يع ي دلباً ورواجاً. 

ات مرن أجرل عملية امنتفراع بتشركيلة واسرعة مرن المهرار)إلى أن الريادة هي  Barrow1998وأرار  

تحقيل  يمة مضافة لمجال محدد من مجامت النشاد البشري. وتكون المحصلة لهذا الجهد إما زيرادة 

و رد  .في الدسل أو استقعلية أعلى باإليرافة إلرى اإلح راا برالفدر نتيجرة الجهرد اإلبرداعي المبرذول(

ء علرى معرفرة مرتبة بالتدطية المحدد لمواجهة مدادر مح روبة بنرا)انه  Carbonar1998عرف 

"  ( 2006الح ررريني، ). وأسيرا،أدلرررل (ال ررروو والمررروارد المتاحرررة وذلررر  لتحقيرررل النجررراد المرررأمول

الريادية " على مفهو  العمل الحر حيث عرف الريادية بأنها "عمليرة امسرتحداث أو البردء فري نشراد 

جديرد فري ميرردان معرين، تمرا يعنري تحقيرل ال رربل فري  طراع معرين، وعمليرة إدارة النشرراد أو العمرل ال

 محدد، والريادي هو الذي يبتكر ريئا جديدا بشكل علمي ورمولي ". 

مررن معجررم الرائررد هرري روداً وريرراداً وتعنرري راد الشرريء دلبرره  Entrepreneurshipتعرررف الريررادة  

 . (1995م عود، )ورواد األرض تفقد ما حولها من المراعي والميا  ليرش هل هي يالحة للندول. 

"األفكرار والطررو التري تمكرن مرن سلرل  ريادة األعمتال بننهتا 2003اد األوروبي عام وعرف اإلتح 

وتطوير نشاد ما عن دريل مدج المدادرة وامبتكار أو اإلبداع والفاعلية في الت ريير وذلر  يرمن 

 “ ميس ة جديدة أو  ائمة

حيث تانت األسر  ل،أما المملكة العربية السعودية كان  من الدول الرائدة في صناعة ريادة األعما

ال ررعودية تشررجع وترردعم أبنائهررا ماديررا لعسررتثمار فرري المشررروعات الصررغيرة، ومعاررم األعمررال الترري 

  نشاهدها هي نتيجة لدعم األسر ال عودية.

وتعرف ريادة األعمال في ال وو ال عودي بأنها العملية التي يتم مرن سعلهرا سلرل أنشرطة ا تصرادية 

وث والتطررروير واإلنتررراج والتوزيرررع سرررواء المنتجرررات أو الدررردمات جديررردة مرررن سرررعل عمليرررات البحررر

 المبتكرة.في ادر فئوية. 

وتنشررأ المنامررات الرياديررة مررن سررعل نرروعين مررن العمليررات همررا األول، تطرروير أنمرراد جديرردة مررن  

األعمرال سررواء تانررت مررن سررعل اإلبررداع الررداسلي أ  المشررارتة فرري المدررادر واآلسررر يررتم مررن سررعل 

 .(2008ال كارنة، )امات بواسطة التحديث امستراتيجي أو التكامل ما بين الموارد. تطوير المن

وت تطيع المنامات الريادية الدسول إلى األسواو بواسطة منتجات جديردة ومدرادر جديردة وفرر   

جديدة، ومن سعل امستفادة من عناير مرتبطة بذل  سرواء تانرت باإلبرداع أو المدرادر والمغرامرة 

لية وامبتكررار والميرردة التناف ررية والتفرررد وعنايررر مرتبطررة بالبيئررة واألفررراد والمنامررات. وامسررتقع

 .(2008ال كارنة، )
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  Entrepreneurالريادي   

: الذي يرسل في التماا النجاة ودلب الكأل والجمع رواد وايل الرائد الرذي يتقرد    الرائد في اللغة 

ابرن )أي دلرب النراا إليهرا  (سمعت الرواد يدعون إلى ريادتها)القو  يبصر لهم الكأل وم ا ة الغيث 

ألول مررة فري اللغرة الفرن رية فري بدايرة القررن  (Entrepreneur)واستدد  مفهو  الريرادي  (مناور

ال ادا عشر وتان مفهو  الريادة ي تدد  للدملة على المدادرة التري ترافرل الحمرعت امستكشرافية 

(Hisrich et al،2005:6). 

 .ام تصرادية وامجتماعيرة اآلليات والمتطلبرات المبادرة وينام أسذ بصفات يتمتع الذي هو الرياديف 

المروارد والعراملين والمعردات وبرا ي  دلرب علرى القردرة ولديره .بالفشرل والمدرادرة القبرول وترذل 

 .و بالمهرارات يتمترع مبردعا وجديردا، وترذل  رريئا  يمرة، ويقرد  ذا رريئا منهرا األيرول ويجعرل

 ذل .  من تمكنه التي اإلدارية وامجتماعية والنف ية سواء الدصائى

 علرى المتحردة األمريكيرة الوميرات ففري العرالم، فري رائعة الفردية الريادة والمبادرات عملية تعتبر و

 مرن برالرغم جديردا، عمع يبدأ أن العمل على القادر المجتمع من بالمائة 4 سنويا يحاول سبيل المثال

  (2010مراد، )عمل.  لديهم يكون  د معام هيمء أن

بأنه الشدى الذي ي رتطيع تناريم وإدارة  (Daniel، 2004،5)يعرفه  (:Entrepreneur)الريادي  

علرى انره الشردى الرذي تكرون  ،األعمال، مع تبني المدادرة لتحقيرل الربحيرة، و رد عرفره ال ركارنه

بررأن الريررادي هررو إن رران غيررر  (McClelland)يرره لديرره مقرردرة عاليررة علررى امنجرراز، مثلمررا أرررار إل

تقليدي، والذي يقو  باألعمال بطريقة مميردة ومبتكررة فالريرادي النراجح ياهرر  ردرة عاليرة علرى فهرم 

محيطه ويتعامل مع اآلسرين ب يجابية، واستثمار أفضرل مرا لرديهم مرن  ردرات لتحقيرل مفهرو  رياديرة 

 (.Corporate entrepreneurship)الشرتة 

ً  العمع رة مايكروسروفت رررتة ميسرس Bill Gatesغيرتس  بيل اليو  يعتبر   ألنره للريرادي نموذجرا

 جديداً  عمعً  تان الشدصية والذي للحواسيب أنامة تصميم بنشاد للمباررة يغيرة جدا ررتة أسس

 مع الشيء نفس حصل .عمع ا وناجحا عمع يجعلها أن سنوات سعل معروفة، أستطاع غير نتائجه

 تعمرل بردأ ال ريارات، إلنتراج جديردة تكنولوجيرة فرورد هنرري أستررع عنردما فورد لل يارات، ررتة

ً  توسع ثم يغير  .(2005برنودي، )سبرته.  زيادة مع تدريجيا

الريرادي  المشروع يعتبر حيث بها. الصلة ذات العمال تنايم وإدارة في القدرة والرغبة هي فالريادة 

 .الدارجية األسواو إلى المناف ة والدسول على القادرة األعمال منامات بناء وتطوير في األساا

 ام تصرادية المصرادر ينقرل أن ي رتطيع الرذي الشردى بأنره الريادي 1985 عا  دارتر بيتر عرف 

 المبرادر الريرادي عررف 1994 عرا  تيمنرد جيفرري أمرا .مرتفعرة إنتاجيرة إلرى مندفضرة مرن إنتاجيرة

 ).مريء من متميدا عمع يبني الذي المبدع الشدى بأنه الفردي(

ام تصررادية  اآلليررات والمتطلبررات المبررادرة ويررنام أسررذ بصررفات يتمتررع الررذي هررو فالريررادي 

الموارد والعاملين والمعدات  دلب على القدرة ولديه .بالفشل والمدادرة القبول تذل  و.وامجتماعية

 بالمهرارات يتمترع مبردعا وجديردا، وترذل  يئارر  يمرة، ويقرد  ذا رريئا منهرا وبرا ي األيرول ويجعرل

 ( 2008ال كارنة،)ذل .  من تمكنه التي اإلدارية وامجتماعية والنف ية سواء الدصائى

أنواع من القادة تحتاجهم المنامة سعل أو ات مدتلفة مرن مراحرل تطورهرا  ثعثةويمكن التفر ة بين 

 (.Histrich et al.، 2005: 2) وهم:

ويمثلون الحالمون الذين ينشئون النموذج األيلي، ويدترعون ما هرو أبعرد منره المبتكرون:  -

 وم يهتمون بالعوائد المالية.

الرياديون: وهرم البنراة الرذين يحولرون النمروذج األيرلي إلرى ترتيرد م رتمر، وتكرون القابليرة  -

 المالية هي الوجه األتثر أهمية لعملهم.

الررذين يضررمنون الم ررتقبل عررن دريررل إنشرراء  (Trustees)المرردراء المهنيررون: وهررم األمنرراء  -

 ويمان األنامة والبنية التحتية العزمة من أجل استمرار الترتيد الم تمر. 
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فري تقردير التردفقات  Net Present Valueوالريرادي ي رتفيد مرن سرعل القيمرة الصرافية الم رتقبلية 

 النقدية الم تقبلية وتحديد  يمة المدادرة وتيفية تقليل التكاليف.

مفهرو  الريرادي وهرو ذلر  الشردى الرذي لديره القردرة علرى أسررذا  (Druid،2001p 4)و رد أويرح 

 المدادرة بشراء البضائع، أو جدء منها ب رعر معرين وبيعهرا مرن أجرل الحصرول علرى الرربح، سرواء

 تانت بضائع جديدة أ   ديمة.

عناصر أساستية أن المنامة الريادية مبد من أن يتوافر فيها ثعثة  (Caruang، 2000p15)وأرار 

 هي:

 األفراد الرياديين الذين لن يكون هنال  إبداع من دونهم. .1

 البعد التنايمي المرتبة بالرسية، الثقة المثالية، اإلبداع، لتحود للفشل والغموض. .2

 البيئي المرتبة بالتنوع في األسواو. البعد .3

المشروع الريادي يرتد على اإلبداع والقيادة، حيث يكون له إبعاد تكنولوجية وا تصادية واجتماعيرة 

 وثقافية، أو منتجاً جديداً أو دريقة جديدة في تقديم المنتا أو الددمة.

فري إدارة التناريم وهيكلره، تمرا  تما  د يكون اإلبداع في مجال الت رويل وتقرديم ال رلع والدردمات. أو

يعتمد الريادة علرى التنويرع وإدسرال دررو جديردة ولريس امعتمراد علرى النمراذج والعرادات المتبعرة أو 

 .(2002العلي، .)مصدرها في ثقافات معينة دون غيرها

( الفرررو بررين الريررادي علررى م ررتوش Histrich and allyore 2005 p.12)وويررح تررل مررن 

اد، فعلرى م رتوش المنامرات هرو الرذي لديره القردرة علرى امبتكرار واإلبرداع وأسرذ المنامرات أو األفرر

المدادرة في تقديم منتجات وسدمات جديدة. أما على م توش األفراد فهو الشدى القادر على تقيريم 

واغتنا  الفر  من أجل مدادرة جديدة. وان الريرادي مبرد إن يكرون لديره سصرائى القائرد اإلداري 

 المرونة وامبتكار وأسذ المدادرة والرسية الثقافية في درد المنتجات. والتي تتطلب

بأنهرا تلر  المنامرات التري لرديها القردرة علرى  (Griffin، 2005)أما المنامات الرياديرة، فقرد عرفهرا 

عملية تدطية وتنايم وتقليل المدادرة الجديدة وأررار إلرى الردور ام تصرادي التري تلعبره المنامرات 

ي ام تصاد القومي، وان احتمالية الفشل والنجاد في هرذ  المنامرات مت راوية ومثرال علرى الريادية ف

مليرون دومر فري البدايرة ولكرن بعرد  350 (Bill Gates)ذل  ررتة ميكروسوفت فقد حققرت مالكهرا 

 مليار دومر. 63نجاحها حققت 

ت رتطيع امسرتفادة مرن  بأنهرا تلر  المنامرات التري (Sue.Birley. Muzkeya)و د عرفهرا الباحثران 

 وهي:الفر  دون النار إلى الموارد، ويمكن توييحها من سعل ستة أبعاد مرتبطة بها 
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اتجاهات اإلستراتيجية واملتردا  برالفر  وبرالموارد والر ابرة علرى المروارد وتناريم اإلدارة وفل رفة 

 الحوافد. 

التي تعمل علرى إيجراد مدرادرة  إلى أن المنامة الريادية هي تل  (Caruang 2000 p. 15)وأرار 

 نوعين هما:جديدة وتنفيذ تكنولوجية جديدة وتذل    مها إلى 

 منامات ترتبة بامبتكار والنمو.  .1

 منامات ترتبة بالمدرجات وهي الربحية والقيمة المضافة. .2

المشرررروع الريرررادي يرترررد علرررى اإلبرررداع والقيرررادة، حيرررث يكرررون لررره أبعررراد تكنولوجيرررة وا تصرررادية  

واجتماعية وثقافية، أو منتجاً جديداً أو دريقة جديدة في تقديم المنتا أو الددمة.تما  رد يكرون اإلبرداع 

د الريرادة علرى في مجال الت ويل وتقديم ال لع والدردمات. أو فري إدارة والتناريم وهيكلتره، تمرا يعتمر

التنويع وإدسال درو جديدة وليس امعتماد على النمراذج والعرادات المتبعرة أو مصردرها فري ثقافرات 

 . (2002العلي، .)معينة دون غيرها

 

 :  Unemployment (العالالة)البالالة 

البطالررة فرري اللغررة: بطررل الشرريء يبطررل بطررعً وبطررومً وبطعنرراً، ذهررب يررياعاً وس ررراً، فهررو بادررل.  

بالرغم من ريوع استددا  لفظ البطالة في مجرال الدراسرات ام تصرادية والدراسرات امجتماعيرة، إم 

انه م يوجد اتفاو بين ام تصاديين بشأن تحديرد ماهيتره، ويرجرع هرذا امسرتعف إلرى اسرتعف الررأي 

ياء مدتلفرة حول تحديد مفهو  البطالة، التي ت تدد  لويف ظواهر عديدة مدتلفة، تما أنها تعني أرر

فرري بررعد مدتلفررة أن الشرردى المتعطررل هررو الشرردى القررادر علررى مداولررة عمررل لرره  يمررة ا تصررادية 

 واجتماعية وي عى إلى الحصول عليه وم يجد .

أن  ضررية البطالررة  ضررية عالميررة وعامررة م تدررى بلررداً أو رررعباً مررن الشررعو  بعينرره، إذا أنهررا توجررد 

دول العررالم، لررذا ياررل مويرروع التوظيررف أو التشررغيل  وبرردرجات متفاوتررة فرري معاررم إن لررم يكررن تررل

الكامل للقروش العاملرة هردفاً ومطلبراً ت رعى إليره جميرع الردول، تمرا أن درجرة معانراة الردول مرن ودرأة 

 البطالة وأسلو  معالجتها ومقاومتها تدتلف من دولة ألسرش.

احيرة الج رمانية علرى ويمكن تعريف الشدى العادرل عرن العمرل بأنره ذلر  الفررد الرذي يقردر مرن الن

العمررل وفرري نفررس الو ررت يبحررث عنرره إم أنرره م يجررد  ووفقرراً لمصررلحة اإلحصرراءات العامررة بالمملكررة 

سنة فأتثر و ادراً على العمرل، ولديره اسرتعداد  15العربية ال عودية يعد الفرد متعطعً إذا تان عمر  

رة األربعررة أسررابيع المايررية للعمررل سررعل أسرربوع اإلسررناد ويبحررث عررن العمررل بجديرره تامررة سررعل فترر

  (9:  1427مصلحة اإلحصاءات العامة )المنتهية بنهاية أسبوع اإلسناد ولم يجد عمعً. 

تما تعرف منامة العمل الدولية العادل بأنه " تل مرن هرو  رادر علرى العمرل، ويرغرب فيره، ويبحرث 

 (17: 1997عنه، ويقبله عند األجر ال ائد، ولكن دون جدوش. )زتي، 

تصف الحكومة الفدرالية األمريكية العادل بأنه الشدى الذي لريس لديره عمرل يقرو  بره، ولمردة  تما 

أربعرة أسرابيع، وفري نفرس الو رت يعتبرر نشرطاً فري البحرث عرن عمرل و رادراً علرى أدائره حرال ترروفر . 

(probst،2005: 269  ) 

 

 :   أنواع البالالة

 هناك ثعثة أنواع رئيسة للبالالة: 

ترتبة البطالة الدورية أساسراً بام تصراد الحرر :  Cyclical Unemployment رية. البالالة الدو1

من سعل ويع أو نشاد الدورة ام تصادية للبلردان ومرن أهرم الدصرائى التري تتميرد بهرا ام تصراد 

. وذلر  (امنكمرا )التوسرع( والهبرود )الحر التنروع وتقلرب فتررات النشراد ام تصرادي برين الصرعود 

 ام تصادية التي تعيشها دولة ما. وفقاً للدورة

تشير مفهو  البطالرة امحتكاتيرة إلرى دبيعرة : Frictional Unemployment البالالة االحتكاكية.2

حالة التعطيل الناتجة عن عد  وجود حالة أت او وتناسل بين دالب العمل وأربرا  العمرل وذلر  مرن 
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لررنقى أو انعردا  المعلومررات العزمررة  حيرث يررعوبة عمليرة امتصررال والتوايرل بررين الطرررفين نارراً 

 للطرفين عن بعضهما البعش.

ويحدث ذل  عادة ب بب التنقعت ال ريعة والم تمرة من  بل دالب العمل بين المنادل والمردن ممرا 

 "  30: 1997يطيل الفترة الدمنية التي يمضيها تل من الطرفين في البحث عن اآلسر. "زتي، 

تعرف البطالة الهيكليرة بأنهرا التعطرل الناتجرة  Structural Unemployment: البالالة الهيكلية. 3

 عن وا ع التغاير وعد  المعئمة بين فر  التوظيف والعمل على المصاحبة الشبيه.

، ب بب التوسع في استددا  التقنية الحديثة والم كنة فري  و د يكون ال بب في التغاير وعد  المعئمة

، ويكرون  األعمرال المريداة يردوياً وامسرتغناء عرن األيردي العاملرة الميس ات وتقليى امعتمراد علرى

 مملها البطالة.

 

 عينة المجتمع وال
يتكرون مجتمررع الدراسررة مررن رواد األعمرال فرري محافاررة الطررائف ولكبرر حجررم العينررة إم إننررا حاولنررا  

توياتهم ، مدتلفررين فرري أعمررارهم وم ررر توزيررع امسررتبيانات عشرروائياً علررى عرردد مرررن رواد األعمررال

( اسرتبيان علررى رواد األعمرال الرذين ترم استيرارهم عشروائياً وهررذ  60التعليميرة. و رد ترم توزيرع عردد )

 العينة مقارنة مع حجم العينة تعد يعيفة ولكن تعتبر ميرر عا  يمكن تعميمه وامعتماد عليه.

ل البرناما اإلحصرائي و د اعتمد الباحث في جمع البيانات وتحليلها على امستبيان وتحليلها من سع 

( فقد استدد  الباحث المتوسطات الح رابية لتحديرد متوسرة إجابرات أفرراد SPSSللعلو  امجتماعية )

 عينة الدراسة عن تافة الفقرات.

 

 بيانات الجزء األول: 

 ( توزيع امستبيانات 1جدول )
 النسبة  العدد االستبيانات 

 %100 60 االستبيانات الموزعة 

 %96.7 58 االستبيانات المسترجعة 

 % 3،3 2 االستبيانات التالفة 

 %96،7 58 االستبيانات القابلة للتحليل 

 

ررملت امسررتبيانات الموزعرة رواد األعمررال ودرع  سررريجين، حيرث ن رربة امسرتبيانات الم ررترجعة 

 %.3.3فا د % من إجمالي امستبيانات الموزعة وهي ن بة معقولة، أي بن بة 96.7بلغت 

 ( توزيع امستبيانات ح ب الفئة العمرية 2جدول ) 
 النسبة  العدد  الفئة

 %20،7 12 سنة 30..... أقل من 

 %27،6 16 سنة  35أقل من  - 30

 % 18 11 سنة. 40أقل من  - 35

 %15،5 9 سنة  45أقل من  -40

 %10.3 6 سنة  50أقل من  -45

 %6،9 4 سنة  55أقل من  – 50

 

( سرنة 40-25( أن معام رواد األعمرال تترراود أعمرارهم مرا برين )2نعحظ من الجدول أعع  ر م )

 ( سنة فأتثر.45ويقل عددهم في الفئة العمرية )
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 ( توزيع امستبيانات ح ب الم توش التعليمي 3جدول )
 % النسبة العدد  التعليمي المستوى

 - - ابتدائي

 10،3 6 متوسط 
 %31 18 ثانوي  

 %55،2 32 جامعي  

 %3،5 2 فوق الجامعي  

 - - أخرى 

 

( أن هنال  تفاوت في م تويات رواد األعمرال التعليميرة، حيرث أن ن ربة 3ونعحظ من الجدول ر م )

% 3.5% مرررن سريجررري الجامعرررات، و55.2% مرررن الررررواد مرررن الثرررانوي، و31% وأن ن ررربة 10.3

 دراسات عليا. حيث نعحظ أن معام رواد األعمال من حملة الشهادات الجامعية 

 ت ح ب الدبرة في العمل الريادي في المشروعات الصغيرة ( توزيع امستبيانا4جدول )
 النسبة العدد  الفئة

 %29،3 17 ..... أقل من سنة

 %32 19 سنوات  3أقل من  - 1

 %25 15 سنوات. 5أقل من  - 3

 %12 7 سنوات  10أقل من  -5 

 - - سنوات  20أقل من  -10

 

( توزيرع امسرتبيانات ح رب الدبررة فري العمرل الريرادي فري المشرروعات 4نعحظ من الجدول ر رم )

 -3% منهم تتراود سبرتهم بين )32% سبرتهم سنة فأ ل، و29.3الصغيرة أن معام رواد األعمال 

 ( سنوات. 10-5% )12( سنوات و5-3% من الم ت غين تتراود سبراتهم)25( سنوات، وأن 5

 رات ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة وفقاً لرواد األعمال:( مير5جدول )

 العبارات
 الوسة

 الح ابي

 امنحراف

 المعياري

 3،06 15،3 . لدي  معرفة تاملة بمفهو  ومصطلح ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة. 1

 3،00 15،0 . تكونت لدي  معرفة واسعة للقيا  بالمشروع الريادي الناجح.2

 3،26 16،3 القدرة على التنبي بالم تقبل والتفكير امستراتيجي.. لدي  3

 3.34 16،7 . تتوفر لدي  الثقة في  درت  على إدارة المشروع الريادي الصغير بنجاد.4

 3،06 15،3 . تتوفر لدي  سبرة تافية عن تيفية ت ويل المنتجات والددمات. 5

 3،34 16،7 ومدش امستعداد والرغبة ألداء هذ  الفكرة.. هل تم استيار فكرة المشروع المناسبة ل ، 6

 3.08 15.4 . تتوفر لدي  مهارات إدارية وسلوتية في التعامل مع اآلسرين.7

ً لحاجات ال وو وتحقل الفائدة ل  وللجميع والفكرة واعدة 8 . تم دراسة المشروع وفقا

 بالنجاد. 

14،1 2،82 

بالمشروع أ  امستعانة بمصادر تمويلية أسرش  . هل تتوفر لدي   درات مالية للقيا 9

 لتغطية تكاليف اإلنتاج.

15،5 3.13 

. هل المشروع  ادر على سد الفجوة على الطلب في ال وو وما هي الدامات وأي 10

 األساليب التكنولوجية والفنية الم تددمة. 

14،7 2.93 

 3.5 17،5 لمنتا والم تهل .. هل سيحقل المشروع عائداً اجتماعياً يعود بالنفع على ا11

. إن مشاريع األعمال الصغيرة تمتاز بأن عدد موظفيها  ليل وذل  بما يناسب مع 12

 حجمه.

13،6 2،72 

. ت اهم  طاع ريادة األعمال في تنمية المشاريع الصغيرة أو المتوسطة وسدمة 13

 المجتمع.

15،3 3،06 

 3،18 15.9     األعمال في المملكة.. ثقافة المجتمع ال عودي تشجع على ريادة 14

 3،06 16،4 . تبذل جهوداً تبيراً لم اعدة رواد األعمال على تدطية اإلنتاج وربطه بحاجة ال وو. 15
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 العبارات
 الوسة

 الح ابي

 امنحراف

 المعياري

. توجد وعي من  بل الرواد المبتدئين ومرتادي األعمال بالميس ات الداعمة والراعية 16

 لهم.

14،7 2،93 

ى المشروعات الريادية الصغيرة في المرحلة .تتوفر حاينات األعمال التي ترع17

 األولى وتقد  النصح والمشورة لمرتادي األعمال.

13،6 2،72 

 2،74 13.7 . إعطاء فر  تفضيلية لمشاريع ربا  األعمال في المناف ة الحكومية 18

 3،24 16،2 . الميس ات التعليمية تدرج مناها متدصصة تتناول ريادة األعمال الصغيرة.19

. توجد براما إععمية متدصصة لدعم ربا  األعمال وتدفع الشبا  نحو اإلبداع في 20

 سلل فر  حقيقية 

14،3 2،86 

ً للمتطلبات وامحتياجات 21 . المناها الدراسية تت م بالمرونة وإمكانية تعديلها وفقا

 المرحلية والم تقبلية. 

14،4 2.88 

يتمتع بمعدمت بقاء تبيرة للمشروعات . إن زيادة الدسل ميرر على ا تصاد غني 22

 الصغيرة، ومن ثم تدويد احتمالية التوظيف الذاتي.

16،8 3،36 

 3،36 16،8 .للبطالة أثر سلبي على ريادة األعمال مع عد  وجود فر  حقيقية.23

 3،36 16،8 . المشروعات الريادية ت توعب عدد تبير من الدريجين الشبا . 24

 2.6 13 ساية للبحث والتطوير لريادة األعمال تتبناها وتدعمها الدولة.. توجد مناومة 25

 

سننة ويقنل عنددهم فني الفئنة العمرينة  (40-25)أن معظم رواد األعمال تتراوح أعمارهم ما بين  -

 سنة فأكثر. (45)

% متوسط وأن نسبة 10.3هنالك تفاوت في مستويات رواد األعمال التعليمية، حيث أن نسبة  -

% دراسات عليا. 3.5% من خريجي الجامعات، و55.2% من الرواد من الثانوي، و31

 حيث نالحظ أن معظم رواد األعمال من حملة الشهادات الجامعية ولديهم المعرفة والمعلومات. 

% منهم تتراوح خبراتهم بين 32%، و29.3راتهم سنة فأقل بنسبة معظم رواد األعمال خب -

 سنوات.  (10-5)% 12( سنوات و5-3) % منهم تتراوح خبراتهم25سنوات، و (5 -3)

 توجد وعي من قبل الرواد المبتدأين ومرتادي األعمال بالمؤسسات الداعمة والراعية لهم. -
حاضننننات األعمنننال التننني ترعننن   معظننم رواد األعمنننال لنننيم لنننديهم معرفنننة كاملنننة عننن وجنننود -

 المشروعات الريادية، وتقدم النصح والمشورة لهم.
 تساهم المشروعات الريادية في زيادة دخل الفرد بزيادة المخرجات الجديدة. -
 الريادة تشجع عل  اإلبداع واالبتكار ومصدرا من مصادر التجديد. -
 ثقافة المجتمع السعودي تشجع عل  ريادة األعمال. -
 ثر إيجابي، حيث يمكن للمشروعات الريادية الحصول عل  العمالة بتكلفة منخفضة.للبطالة أ -
 للبطالة أثر سلبي عل  ريادة األعمال مع عدم وجود فرص حقيقية. -
النضج الفكنري واإلبنداعي لنرواد األعمنال منن خريجني الجامعنات أكبنر مقارننة منع المسنتويات  -

 الثانوي، المتوسط(.)األخرى 
م المعرفة والقدرة عل  التنبؤ بالمستقبل والتخطيط االسنتراتيجي ولنديهم فكنرة رواد األعمال لديه -

 جيدة عن تسويق منتجاتهم.
هننناك بعنننع الصنننعوبات التننني تواجنننر المشنننروعات الرياديننة فننني بننندايتها متمثلنننة فننني التموينننل  -

 والبيروقراطية وحقوق الملكية. 
 م لإلبداع وخلق فرص جديدة.ال توجد برامج إعالمية متخصصة لدعم شباب األعمال وتدفعه -
و فنني المشننروعات الرياديننة، حيننث تشننتمل علنن  المقننررات  - خريجنني الجامعننات هننم األكثننر نضننجا

 الدراسية الجامعية عن المشروعات الصغيرة وريادة األعمال.
 المشروعات الريادية تستوعب عدد كبير من الخريجين الشباب السعوديين في إطار السعودة. -
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 ث:إثبات فرضيات البح

 الفرضية األولى: هناك معرفة كبيرة بريادة األعمال في منالقة الالائ .

 ( ميررات معرفة رواد األعمال بريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 6جدول )

 العبارات
 الوسة

 الح ابي

 امنحراف

 المعياري

 3،06 15،3 . لدي  معرفة تاملة بمفهو  ومصطلح ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة. 1

 3،00 15،00 . تكونت لدي  معرفة واسعة للقيا  بالمشروع الريادي الناجح.2

 3،26 16،3 . لدي  القدرة على التنبي بالم تقبل والتفكير امستراتيجي.3

 3.34 16،7 . تتوفر لدي  الثقة في  درت  على إدارة المشروع الريادي الصغير بنجاد.4

 3،06 15،3 . تتوفر لدي  سبرة تافية عن تيفية ت ويل المنتجات والددمات. 5

 3،34 16،7 . هل تم استيار فكرة المشروع المناسبة ل ، ومدش امستعداد والرغبة ألداء هذ  الفكرة.6

 3.08 15.4 . تتوفر لدي  مهارات إدارية وسلوتية في التعامل مع اآلسرين.7

ً لحاجات ال وو وتحقل الفائدة ل  وللجميع والفكرة واعدة 8 . تم دراسة المشروع وفقا

 بالنجاد. 
14،11 2،82 

 

الجدول أعع  ييتد يحة الفريية أن هنراك معرفرة تبيررة بريرادة األعمرال لردش رواد األعمرال فري  

( والقرردرة علررى التنبرري بالم ررتقبل 3.6منطقررة الطررائف. حيررث تترروفر للرررواد معرفررة بريررادة األعمررال )

ت رويل ( والقدرة على إدارة المشروع الريادي ولديهم سبرة تافيرة عرن 3.00والتفكير امستراتيجي )

 المنتجات الجديدة المبتكرة التي تلبي احتياجات العميل.

 

الفرضية الثانية: إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسالة له تنُثير ايجابي في الحد من مشكلة 

 البالالة.

 ( إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة له تأُثير ايجابي في الحد من مشكلة البطالة.7جدول )

 العبارات
 الوسة

 الح ابي

 امنحراف

 المعياري

. هل تتوفر لدي   درات مالية للقيا  بالمشروع أ  امستعانة بمصادر تمويلية أسرش 9

 لتغطية تكاليف اإلنتاج.

15،5 3.13 

. هل المشروع  ادر على سد الفجوة على الطلب في ال وو وما هي الدامات وأي 10

 األساليب التكنولوجية والفنية الم تددمة..

14،7 2.93 

 3.5 17،5 . هل سيحقل المشروع عائداً اجتماعياً يعود بالنفع على المنتا والم تهل .11

. إن مشاريع األعمال الصغيرة تمتاز بأن عدد موظفيها  ليل وذل  بما يناسب مع 12

 حجمه.

13،6 2،72 

. ت اهم  طاع ريادة األعمال في تنمية المشاريع الصغيرة أو المتوسطة وسدمة 13

 المجتمع.

15،3 3،06 

 3،18 15.9     . ثقافة المجتمع ال عودي تشجع على ريادة األعمال في المملكة.14

 3،06 16،4 . تبذل جهوداً تبيراً لم اعدة رواد األعمال على تدطية اإلنتاج وربطه بحاجة ال وو. 15

. توجد وعي من  بل الرواد المبتدئين ومرتادي األعمال بالميس ات الداعمة والراعية 16

 لهم 

14،7 2،93 

.تتوفر حاينات األعمال التي ترعى المشروعات الريادية الصغيرة في المرحلة 17

 األولى وتقد  النصح والمشورة لمرتادي األعمال.

13،6 2،72 

 2،74 13.7 . إعطاء فر  تفضيلية لمشاريع ربا  األعمال في المناف ة الحكومية 18

 3،24 16،2 . الميس ات التعليمية تدرج مناها متدصصة تتناول ريادة األعمال الصغيرة.19

. توجد براما إععمية متدصصة لدعم ربا  األعمال وتدفع الشبا  نحو اإلبداع في 20

 سلل فر  حقيقية.

14،3 2،86 
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( إنشاء المشروعات الصرغيرة والمتوسرطة لره ترأُثير ايجرابي فري الحرد مرن مشركلة البطالرة 8الجدول )

 :(. نعحظ أن 9الجدول )

 ثقافة المجتمع ال عودي تشجع على ريادة األعمال. -

للبطالرررة أثرررر إيجرررابي، حيرررث يمكرررن للمشرررروعات الرياديرررة الحصرررول علرررى العمالرررة بتكلفرررة  -

 مندفضة.

 للبطالة أثر سلبي على ريادة األعمال مع عد  وجود فر  حقيقية.  -

النضا الفكري واإلبداعي لرواد األعمال من سريجي الجامعات أتبر مقارنة مع الم رتويات  -

 الثانوي، المتوسة(.)األسرش 

 

الفرضية الثالثة: يمتلن خريجو الجامعات المعرفة العزمة إلنشاء المشروعات الصغيرة 

 .والمتوسالة

 يمتلن خريجو الجامعات المعرفة العزمة إلنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسالة.( 8الجدول )

 العبارات
 الوسة

 الح ابي

 امنحراف

 المعياري

ً للمتطلبات وامحتياجات 21 . المناها الدراسية تت م بالمرونة وإمكانية تعديلها وفقا

 المرحلية والم تقبلية. 

14،4 2.88 

الدسل ميرر على ا تصاد غني يتمتع بمعدمت بقاء تبيرة للمشروعات . إن زيادة 22

 الصغيرة، ومن ثم تدويد احتمالية التوظيف الذاتي.

16،8 3،36 

 3،36 16،8 .للبطالة أثر سلبي على ريادة األعمال مع عد  وجود فر  حقيقية.23

 3،36 16،8 . المشروعات الريادية ت توعب عدد تبير من الدريجين الشبا . 24

 2.6 13 . توجد مناومة ساية للبحث والتطوير لريادة األعمال تتبناها وتدعمها الدولة.25

 

( يمتل  سريجرو الجامعرات المعرفرة العزمرة إلنشراء المشرروعات الصرغيرة والمتوسرطة، 8الجدول )

الدراسرية سريجي الجامعات هم األتثر نضجاً في المشروعات الريادية، حيث تشتمل على المقررات 

الجامعية عن المشروعات الصغيرة وريادة األعمال. والمشروعات الريادية ت توعب عدد تبيرر مرن 

الدريجين الشبا  ال عوديين في إدار ال عودة. وهذا ييتد يحة الفريية أن يمتل  سريجو جامعة 

 الطائف المعرفة العزمة إلنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 النتائج واالستنتاجات 

حاولرررت الدراسرررة التعررررف علرررى دور المشرررروعات الصرررغيرة تقليرررل البطالرررة وبعرررد تحليرررل البيانرررات 

 ومنا شتها تويلت الدراسة إلى النتائا التالية: 

النوع، العمنر، المسنتوى )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الشخصية متمثلة في  .1
 األعمال في المشروعات الصغيرة.التعليمي، وبين ريادة 

أتضنح منن خنالل بياننات الدراسنة الميدانينة أن للمسنتوى التعليمني دور فني إنجناح المشننروعات  .2

% 10.3الريادة الصغيرة. هنالك تفاوت فني مسنتويات رواد األعمنال التعليمينة، حينث أن نسنبة 

% 3.5ات، و% منن خريجني الجامعن55.2% من النرواد منن الثنانوي، و31متوسط وأن نسبة 

دراسننات عليننا. حيننث نالحننظ أن معظننم رواد األعمننال مننن حملننة الشننهادات الجامعيننة ولننديهم 
 المعرفة والمعلومات. 

% منننهم تتننراوح خبننراتهم بننين 32%، و29.3معظننم رواد األعمننال خبننراتهم سنننة فأقننل بنسننبة  .3

كمنا  -سننوات.  (10-5)% 12( سننوات و5-3) % منهم تتنراوح خبنراتهم25سنوات، و (5 -3)

سنة ويقنل عنددهم فني الفئنة العمرينة  (40-25)أن معظم رواد األعمال تتراوح أعمارهم ما بين 

 سنة فأكثر. (45)
 توجد وعي من قبل الرواد المبتدأين ومرتادي األعمال بالمؤسسات الداعمة والراعية لهم. .4
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  معظننم رواد األعمننال لننيم لننديهم معرفننة كاملننة عننن وجننود حاضنننات األعمننال التنني ترعننن .5
 المشروعات الريادية، وتقدم النصح والمشورة لهم.

 تساهم المشروعات الريادية في زيادة دخل الفرد بزيادة المخرجات الجديدة. .6
 الريادة تشجع عل  اإلبداع واالبتكار ومصدرا من مصادر التجديد. .7
 ثقافة المجتمع السعودي تشجع عل  ريادة األعمال. .8
 روعات الريادية الحصول عل  العمالة بتكلفة منخفضة.للبطالة أثر إيجابي، حيث يمكن للمش .9

 للبطالة أثر سلبي عل  ريادة األعمال مع عدم وجود فرص حقيقية.  .10
النضج الفكري واإلبداعي لرواد األعمال من خريجي الجامعنات أكبنر مقارننة منع المسنتويات  .11

 األخرى )الثانوي، المتوسط(.
لتنبننؤ بالمسننتقبل والتخطننيط االسننتراتيجي ولننديهم رواد األعمننال لننديهم المعرفننة والقنندرة علنن  ا .12

 فكرة جيدة عن تسويق منتجاتهم.
هننناك بعننع الصننعوبات التنني تواجننر المشننروعات الرياديننة فنني بنندايتها متمثلننة فنني التمويننل  .13

 والبيروقراطية وحقوق الملكية. 
 ة.ال توجد برامج إعالمية متخصصة لدعم شباب األعمال وتدفعهم لإلبداع وخلق فرص جديد .14
و فني المشنروعات الريادينة، حينث تشنتمل علن  المقنررات  .15 خريجي الجامعات هم األكثر نضنجا

 الدراسية الجامعية عن المشروعات الصغيرة وريادة األعمال.
المشنننروعات الريادينننة تسنننتوعب عننندد كبينننر منننن الخنننريجين الشنننباب السنننعوديين فننني إطنننار  .16

 السعودة.
 

 التوصيات: 

 اعتمادا على النتائا التي تم التويل إليها من سعل الدراسة يويي الباحثان بما يلي: 

 أ. على الدولة أن تشجع على  يا  المشروعات الريادية وتوفير الدعم المالي والفني.

  . تب ية اإلجراءات اإلدارية وإزالة المعو ات التي تواجه رواد األعمال الحاليين والمحتملين.

قافة الوعي والمعرفة عن المشروعات الريادية والفر  المتاحة وتدريب الررواد المبتردئين ج. نشر ث

 ومرتادي األعمال وتعريفهم بالميس ات الداعمة والراعية لهم.

د..يجب أن تتوفر حاينات األعمال التي ترعى المشروعات الريادية الصغيرة فري المرحلرة األولرى 

 عمال.وتقد  النصح والمشورة لمرتادي األ

 هـ. إعطاء فر  تفضيلية لمشاريع ربا  األعمال في المناف ة الحكومية. 

ت. الجامعرررات والميس رررات التعليميرررة يجرررب أن تررردرج منررراها متدصصرررة تتنررراول ريرررادة األعمرررال 

 الصغيرة.

ث. يرررورة أن تت ررم المنرراها الدراسررية بالمرونررة وإمكانيررة تعررديلها وفقرراً للمتطلبررات وامحتياجررات 

 والم تقبلية. المرحلية 

و. توفير براما إععمية متدصصة لدعم ربا  األعمال وتدفع الشبا  نحو اإلبداع في سلرل فرر  

 حقيقية.

 ل. إيجاد مناومة ساية للبحث والتطوير لريادة األعمال تتبناها وتدعمها الدولة.

ر والويرول ك. الدراسة استطععية ولذا ف ن حجم العينرة يرعيفة، فيجرب توسريعها ليشرمل عينرة أتبر

 إلى نتائا متميدة تفيد المشروعات الريادية بالمملكة والمنطقة العربية.

و. القيا  بدراسات تتعلل بدور المشرروعات الصرغيرة الرياديرة فري الحرد مرن البطالرة والم راهمة فري 

 التنمية ام تصادية الم تدامة.
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