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ــة  ــعت جمعي ــد س ــال فق ــادة األعم ــي بري ــام المتناه ــيدًا لالهتم ــر تجس ــذا المؤتم ــي ه يأت

ريــادة األعمــال لتنظيــم المؤتمــر الدولــي الخامــس لريــادة األعمــال لطــرح الــرؤى والتجــارب 

ــدور  ــة ، وت ــات المعرف ــادي واقتصادي ــر الري ــة الفك ــال وتنمي ــادة األعم ــاء ري ــم وإنم ــي دع ف

ــي  ــة ف ــات المعني ــال وأدوار الجه ــادة األعم ــة لري ــة الداعم ــول البيئ ــر ح ــذا المؤتم ــاور ه مح

خلــق وإنمــاء هــذه البيئــة .

يتضمــن هــذا الكتــاب أوراق العمــل المشــاركة فــي المؤتمــر بعــد اجتيازهــا لمراجعــة اللجنة 

العلميــة ، وبهــذه المناســبة نتقــدم بالشــكر الجزيــل لجامعــة الملــك ســعود الحتضانهــا 

فعاليــات وأنشــطة المؤتمــر وللجــان العاملــة فــي المؤتمــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة 

الجمعيــة والمتطوعيــن الذيــن شــاركوا فــي التنظيــم ، ونشــكر أيضــًا مجموعــة تجهيــزات 

إبداعيــة علــى مشــاركتنا تنظيــم هــذا الحــدث الريــادي الهــام .

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــاب ، راجي ــذا الكت ــي ه ــاركين ف ــن المش ــكر للباحثي ــدم بالش ــا نتق كم

ــال. ــادة األعم ــات ري ــم وتطبيق ــة بعل ــاء المعرف ــي إنم ــهم ف ــة تس ــة عملي األوراق إضاف
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ريادة األعمال 
المؤسسية 

في عهد الملك سعود 
بن عبدالعزيز 

آل سعـود

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري الدكتور 
في�شل بن م�شعل بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود
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محتويات البحث

ريادة األعمال 

المؤسسية في عهد 
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عبدالعزيز آل سعود

مقدمة
أوالً : نبذة مختصرة عن شخصية 

البحث
ثانيًا : مفهوم ريادة األعمال 

المؤسسية
ثالثًا : صفات رائد األعمال المؤسسي 

لدى الملك سعود
رابعًا: المبادرات التطبيقة  لريادة 
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الملك سعود
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4-مجال الشئون السياسية والعسكرية

خامسا: التطبيقات اإلدارية لريادة األعمال لدى 
الملك سعود 

1- بناء الذات

2- التخطيط
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4- التوجيه )القيادة(

5- المتابعة )الرقابة(

سادسًا : الخالصة
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ريادة األعمال المؤسسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

مقدمة
ع�شر امللك �شعود ملئ وحافل باملمار�شات واملبادرات املوؤ�ش�شية التي تدل على اأنه رائد يف العمل املوؤ�ش�شي، �شواء يف �شريته ال�شخ�شية، 

اأو ممار�شاته الذاتية يف جميع مراحل حياته، وقد جتلى ذلك من خالل عدد من املبادرات العملية لريادة العمال املوؤ�ش�شية والتي 

متت يف ع�شر امللك �شعود، يف بع�س املجالت مثل جمال القت�شاد والأعمال، وجمال التعليم والثقافة، وجمال ال�شئون الجتماعية 

والإن�شانية، وجمال ال�شئون ال�شيا�شة والع�شكري، اإ�شافة لكت�شاف بع�س التطبيقات الإدارية لريادة الأعمال املوؤ�ش�شية يف �شخ�شية 

جاللة امللك �شعود، حيث �شيتم ا�شتعرا�س جهود جاللته يف بناء الذات، وكل من عنا�شر العملية الإدارية)جمال التخطيط، جمال 

التنظيم، جمال التوجيه )القيادة(، جمال املتابعة )الرقابة(، وو�شتت�شمن الورقة اإ�شارة مل�شرية ريادة الأعمال التنظيمية للملك �شعود 

وذلك من خالل املحاور التالية: 

نبذة خمت�شرة عن �شخ�شية البحث. 

مفهوم ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية  

املبادرات العملية لريادة العمال املوؤ�ش�شية يف ع�شر امللك �شعود 

جمال التعليم والثقافة جمال القت�شاد والأعمال  

جمال ال�شئون ال�شيا�شة والع�شكري جمال ال�شئون الجتماعية والإن�شانية  

التطبيقات الإدارية لريادة الأعمال املوؤ�ش�شية يف �شخ�شية امللك �شعود 

جمال التخطيط بناء الذات  

جمال املتابعة )الرقابة( جمال التوجيه )القيادة(  جمال التنظيم  

وت�شعى الورقة من هذا ال�شتعرا�س الك�شف عن اجلوانب الريادية ل�شخ�شية البحث كي تكون اأمنوذجا لالأجيال القادمة يف احلكم 

والإدارة والقيادة وفق امل�شتجدات واملتغريات احلديثة للعلوم الإدارية وال�شيا�شية. وتلقي ال�شوء من جانب اآخر على حياة اأحد بناة هذا 

الوطن الكبري ومدى الكفاح العظيم الذي قدمه املوؤ�ش�شون لتوطيد اأركانه وجمع �شتاته وتوحيد كلمته. اأماًل يف ان يلتفت الباحثون اإلى 

مزيد من البحث والتحري يف تاريخ تاأ�شي�س وقيادة اململكة العربية ال�شعودية. 
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ريادة األعمال المؤسسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أوالً : نبذة مختصرة عن شخصية البحث
هو امللك �شعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�شل بن تركي بن عبداهلل بن حممد بن �شعود. وامللك �شعود بن عبد العزيز هو احلاكم الرابع 

ع�شر من اآل �شعود، والثاين للمملكة العربية ال�شعودية، وهو الإبن الثاين من الذكور للملك عبد العزيز. 

اآل �شعود، يف الكويت، يف الثالث من �شهر �شوال عام1319هـ/ 15 يناير 1902م، (.  ولد امللك �شعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�شل 

كان يقطن �شعود مع والديه واإخوته وجده الإمام عبد الرحمن بن في�شل وجدته �شارة بنت اأحمد ال�شديري التي كانت حتبه كثريًا وترى فيه ويف 

اخوته تركي الذى تويف عام)1919م(، وخالد الذى تويف يف ال�شابعة من عمره عام )1910م(، وكان لقرب �شعود واأخيه الكبري تركي من جدهما 

وجدتهما يف طفولتهما اأكرب الأثر يف تربيتهما، وكما يروي كبار ال�شن من ذوي القربى كانت جدتهما تعاملهما منذ �شن مبكرة كرجلني ل كطفلني. 

وكانت له مر�شعة كويتية ت�شمى باأم حممد بوحمد التي ر�شعت �شعود مع ابنها حممد، وتويف يف23فرباير 1969باأثينا باليونان، ونقل جثمانه اإلى 

مكة املكرمة حيث �شلي عليه يف امل�شجد احلرام ودفن بعدها يف مقربة العود يف الريا�س. 

والدته و�شحا )و�شحى( بنت حممد بن برغ�س بن عقاب بن عريعر، وقد عّمرت )و�شحا( والدة امللك �شعود طوياًل وتوفيت بعد وفاة  امللك �شعود 

يف عام 1389هـ/1969م. 

اآل عريعر هم �شيوخ بني خالد من قحطان، وقد كان موطنهم الأول بني وادي �شبيع ووادي الدوا�شر يف جنوب جند، ولكنهم يف الع�شور املتاأخرة 

ا�شتقروا يف الأح�شاء، وكانت لهم اإمارتها يف  العهد العثماين وملكوها.

لالأمري �شعود ثالثة اأ�شقاء، اأحدهما يكربه وهو تركي، و�شقيق اآخر ا�شمه خالد، تويف طفاًل، تاله �شقيقه فهد، وله �شقيقة هي منرية بنت عبدالعزيز.

اإلى املطوع  ال�شابعة من العمر جل�س  اإلى الريا�س. وحينما بلغ  عقب فتح الريا�س، انتقلت به والدته مع جده الإمام عبدالرحمن، من الكويت 

)ال�شيخ( عبدالرحمن بن مفرييج، من اأهل الريا�س، لتعليمه القراءة والكتابة. ومتكن من حفظ القراآن الكرمي يف عامه احلادي ع�شر. 

 وكان الأمري �شعود بن عبدالعزيز يتذكر من اأحداث الطفولة، غزوة ُجراب بكل و�شوح، التي وقعت يف 7 ربيع الأول 1333هـ/24 يناير 1915م، وقد 

رافق والده فيها اإلى منطقة )خفي�شة املهمري( يف ال�شّمان. وفيها جاء اخلرب للملك عبدالعزيز عن خروج خ�شمه ابن ر�شيد من حائل، فتوجه 

امللك اإلى ُجراب. قفل �شعود عائدًا اإلى  الريا�س، وب�شحبته ابن عمه حممد بن عبدالعزيز بن �شعود بن في�شل، ومن بعد هذا التاريخ اأ�شبح 

مِطلعًا على اأكرث الوقائع ال�شيا�شية واحلربية، ومرافقًا للتطورات التي طراأت على ممالك والده، وكان يح�شر يف اأكرث الوقائع، ومنها غزوة )اأبو 

ليلى( من �شيوخ بني هاجر قرب الأح�شاء فقد كانت له مبادرات ريادية يف العديد من املجالت التنموية. فقد كان رائدًا لالإ�شالحات القت�شادية 

والإدارية، واأول من كان له ب�شمات وا�شحة يف جمال التعليم ون�شر العلم وغر�س بذور ثقافة خا�شة لأبناء اململكة العربية ال�شعودية)(.

كما متيز بجهوده التي مل تتوقف حتى بعد مماته يف كافة اجلوانب الإن�شانية وال�شوؤون الجتماعية، وقد كان من الذين اأر�شوا اأ�ش�س القوة الع�شكرية 

للمملكة، وح�شر مع اأبيه كثري من احلروب واملواقع وقاد بع�شها معاونًا يف اإر�شاء ال�شتقرار مللك اأبيه، ومن اأ�شهر هذه املواقع غزوة ياطب وهي بئر 

قريبة جدًا من حائل عام1338هـ/1919م. وحالف الن�شر امللك عبدالعزيز، �شد ابن ر�شيد واأبلى �شعود يف هذه املعركة  بالًء ح�شنًا، وهو خري 

واأ�شغر �شفري للمملكة العربية ال�شعودية، حيث كان �شفريًا لأبية امللك عبد العزيز يرحمهما اهلل لدولة قطر لت�شوية بع�س اخلالفات ال�شيا�شية.
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ريادة األعمال المؤسسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

اأنه طويل القامة، ممتلئ اجل�شم، ر�شيق احلركة، مهيب الطلعة،  اأهمها  ويتملك امللك �شعود كاريزما �شخ�شية تتمثل بعدد من ال�شفات، لعل 

�شيق جذاب احلديث ، دمث اخللق، ل تكاد البت�شامة تفارق حمياه، ب�شيط يف حياته، ب�شيط يف حديثه مع النا�س، ت�شعر يف ح�شرته اأنك اأمام 

اأ�شتاذ حمّنك و�شيخ جمرب و�شديق خمل�س، فيحدثك عن مدينتك وبالدك و�شوؤونك حديث اخلبري املُطلع، كاأنه قد عا�س عمره يف �شحبتك ويف 

مدينتك ويف البيئة التي تعي�س فيها، تخرج من ح�شرته واأنت تت�شاءل، هل كنت تت�شرف يف ح�شرة ملك عظيم ال�شاأن ينتمي اإلى اأكرب الأ�شر املالكة 

يف ال�شرق العربي الإ�شالمي، اأم اإنك كنت تق�شي هذا الوقت مع �شخ�س مثلك يح�س اإح�شا�شك وي�شعر �شعورك ويفكر تفكريك.

ثانيًا : مفهوم ريادة األعمال المؤسسية 
ريادة العمال املوؤ�ش�شية )Intrapreneurship( مفهوم حديث جدًا ول يزال هذا العلم يت�شكل ولكنه يتو�شع بت�شارع ملحوظ بف�شل توجه 

املنظمات العامة اإلى اإدارة الأعمال وتبني مفهوم التناف�شية والتغيري. وقد تعددت التعريفات اخلا�شة بريادة الأعمال املوؤ�ش�شية. واإجماًل فاإن 

م�شطلح )Intra( باللغة الإجنليزية  يعني )Within( اأي داخل ومن هنا فاإن املق�شود بريادة الأعمال املوؤ�ش�شية اأن تكون ريادة اأعمال من 

 Pinchot ملوؤلفه )Intrapreneuring( داخل املوؤ�ش�شات القائمة. وقد ظهر م�شطلح »رواد الأعمال املوؤ�ش�شيني اأوالتنظيميني«  يف كتاب

اأجل ا�شتثمار الفر�س« كما عرفها  باأنها »اأداء الأ�شياء اجلديدة والبتعاد عن الروتني املعتاد من    )1990( Vesper )1985(. وقد عرفها 

Zahra )1990(  باأنها »عملية خلق م�شروعات جديدة داخل املوؤ�ش�شات القائمة بهدف حت�شني ربحية ال�شركة وتدعيم مركزها التناف�شي« 

وعرفها Hisrich and Peters )1998(  باأنها »بث روح ريادة الأعمال داخل املنظمات القائمة« ومن التعريفات املنت�شرة يف اأدبيات ريادة 

باأنها »ميالد تنظيمات جديدة داخل املنظمات القائمة، واإعادة ميالد املوؤ�ش�شات    )1990( Guth and Ginsberg الأعمال تعريف 

القائمة من خالل الأفكار والأ�شاليب اجلديدة واملبتكرة والتي خرجت من رحم املنظمة القائمة بالفعل.

ووفق الت�شور الذي اأ�شرنا اإليه اأعاله ُيكن للمنظمات التي تغر�س ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية لدى جميع من�شوبيها اأن حتقق عدد من الأهداف، 

ومن اأهم تلك الأهداف:

تهيئة املناخ العام ملمار�شة ريادة الأعمال على م�شتوى التنظيم املوؤ�ش�شي. •

اإقامة امل�شروعات اجلديدة داخل املن�شاأة، اأو ا�شتقالل امل�شروعات اجلديدة، اأو ا�شتقالل الوحدات داخل املنظمات. •

ت�شجيع وتبني املبادرات املبتكرة التي يقدمها العاملون يف التنظيم. •

اإعادة التفكري يف توجهات املن�شاأة والفر�س املتاحة لها اأو ما ي�شمى بالتجديد ال�شرتاتيجي.  •

ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية يكنها قيادة التغيري املخطط يف املنظمات احلكومية من وزارات وهيئات وموؤ�ش�شات. •

غر�س ثقافة التوجه بالإجناز . •

غر�س ثقافة التوجه بخدمات املواطن يف جميع املبادرات املوؤ�ش�شية بجميع قطاعات اململكة.  •
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لـــدى  المؤسســي  األعمـــال  رائـــد  صفـــات   : ثالثًا 
سعـــود   الملك 

ريادة الأعمال لي�شت من�شبًا ينح لالأفراد العاملني داخل النظام، بل هو اختيار ذاتي يجعلهم يربزون من خالل الأفكار التي يحملونها والأحالم 

اأفراد  لي�شوا خمرتعني ول مكت�شفني، لكنهم  املوؤ�ش�شيون  الأعمال  وبلورتها مبعرفتهم وقدراتهم اخلا�شة. رواد  ياأملون حتقيقها وتطبيقها  التي 

اإلى  اأفكارهم قد حتولت  اإلى م�شروعات حقيقية. يبنون فرق العمل، ويتمتعون باللتزام وبالدوافع القوية كي يروا  اأفكارهم  ي�شتطيعون حتويل 

دافع ملمو�س. وهم بعد ذلك كله لي�شوا جمرد عباقرة، بل ل تتجاوز حدود الذكاء لديهم ذكاء متو�شط النا�س. وهم يبداأون مغامراتهم املوؤ�ش�شية 

الداخلية بفكرة ثم �شرعان ما تتحول اإلى روؤية هي اأ�شبه باأحالم اليقظة. فهم احلاملون املنجزون كما و�شفهم)Pinchot( اأول من نادى بريادة 

الأعمال املوؤ�ش�شية يف عام 1985، وذلك لإعادة اإحياء املوؤ�ش�شات الكربى املرتهلة.  ورواد الأعمال املوؤ�ش�شيون هم رجال يتوجهون بالإجنازات 

حمدود،  غري  اجلديدة  بالأفكار  والتزامهم  بالخت�شا�شات،  ل  بالأهداف  يتوجهون  وهم  الأعمال.  اإجناز  اأجل  من  احلركة  ب�شرعة  ويتمتعون 

يتوقعون من اأنف�شهم امل�شتحيل ول يعوقون بالعقبات مهما عظمت ول باملحددات مهما حتجرت. 

واملتتبع مل�شرية امللك �شعود يجده من اأولئك القلة يف عاملنا العربي الذين متيزوا بالريادة املوؤ�ش�شية، وكان رائد الأعمال الأول بعد موؤ�ش�س الدولة 

باململكة  الأنظمة  تاأ�شي�س  مرحلة  يف  والأو�شاع  الظروف  ق�شاوة  من  فالربغم  �شعود.  اآل  عبدالرحمن  بن  العزيز  عبد  امللك  اهلل  يرحمه  والده 

وال�شتقرار التنظيمي يف الدولة اإل اأن امللك �شعود اأ�شتطاع اأن ينتقل باململكة اإلى دولة موؤ�ش�شية عرب عدة مبادرات وم�شروعات.

حيث متكن امللك �شعود من ا�شتيعاب البيئة املحيطة لتحقيق التغيري الذي يبغاه، وبادر برغبة حقيقية لال�شتجابة لحتياجات املواطنني والإيان 

العميق باأن اخلدمة العامة لي�شت مّنة وتف�شال منه عليهم، بل هي حق يكفله العي�س يف كنف الوطن، وكان من الذين يفرزون البدائل الإدارية 

التي تدعم تكوين  اأقبل على النفتاح واحلرية  التقليديون، كما  الرجال  التي يعتنقها  التي تتحدى الفرتا�شات  البدائل اجلريئة  املبتكرة، تلك 

التحالفات القوية وال�شراكة احلقيقية مع املواطنني والأوطان العربية والعاملية، وقد كان اأهم ما ييزه كرائد اأعمال موؤ�ش�شي توجهه بالأفعال 

والت�شرفات ل بالأقوال والت�شريحات فهو عملي يتحرك فورًا ول ييلون اإلى تبديد الوقت 

واأخريًا فقد كان امللك �سعود قادرًا  على جتاوز الف�سل ول يعرتف بالإحباط ، وحري�ص ب�سفة م�ستمرة على رفع الروح املعنوية لكل من حوله. 

وهو يرى اأن الف�شل والإخفاق �شبيل التحفيز والتعلم والتطوير وي�شاهم يف بلورة الأفكار واإحداث التغيري. كما زخر تاريخ امللك �شعود ملكًا للبالد 

وب�شفته م�شوؤول متفان وخمل�س اإلى حد الو�شول اإلى الت�شحيات ال�شخ�شية وال�شحية ورمبا الجتماعية والقت�شادية. فامل�شروعات التي يتبناها 

يقدم لها كل �شيء يف �شبيل جناحها، وتكون يف مقدمة اأولوياته ويف قمة اهتماماته، حتى يتمكن من اإجنازها يف اأوقاتها اإن مل تكن قبل ذلك.
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رابعًا: المبادرات التطبيقة  لريادة األعمال المؤسسية 
في عهد الملك سعود 

اإن من يتتبع م�شرية امللك �شعود ومبادراته املتنوعة والكثرية للغاية، يكت�شف اأن هذا الرجل ذو �شمات خا�شة وغري تقليدية، مار�س اأنواع املبادرة 

والتنوع والبتكار يف حتويل اململكة لتعمل وفق نظام موؤ�ش�شي يتم باملبادرة حتى لو ت�شمنت بع�س املخاطرة املح�شوبة، وقد كانت مبادراته يف 

العديد من املجالت، و�شنقت�شر يف هذه الورقة على بع�س من املجالت التي نراها جوهرية، وتعطي دللة على تطبيقات ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية 

لدى جاللة امللك �شعود، واأنه يحتذى لرائد الأعمال املوؤ�ش�شي، واأنه ا�شتطاع اأن ينقل اململكة نقلة نوعية يف فرتات زمنية قليلة، ومن اأهم هذه 

املجالت ذات العالقة لتحقيق هذا الغر�س ما يلي:

جمال القت�شاد والأعمال. •

جمال التعليم والثقافة. •

جمال ال�شئون الجتماعية والإن�شانية.  •

جمال ال�شئون ال�شيا�شة والع�شكري. •

وفيما يلي يتم تناول الورقة كل جمال مت�شمنًا تفريعاته ، وذلك على النحو التايل:

1- مجال اإلقتصاد واألعمال 
من  مزيد  اإلى  يوؤدي  القت�شادي  الأمن  باأن  منهم  قناعة  القت�شادي،  ال�شتقرار  وحتقيق  �شعوبهم  حياة  تاأمني  على  املتميزون  القادة  يحر�س 

الطمئنان، ويجنب البالد التعر�س لالأزمات. وانطالقًا من هذا الت�شور فقد كان جاللة امللك �شعود رجل الإقت�شاد  الأول بعد اأبيه املوؤ�ش�س، 

حيث حتول للعمل املوؤ�ش�شي لدعم وبناء اأركان اململكة من منظور موؤ�ش�شي حيث اأ�ش�س ال�شركات وبنى ال�شراكات والتحالفات، بغر�س تنمية القدرة 

على مواجهة التغريات الإقليمية والعاملية، وامتالك اأدوات النمو الذاتي يف خمتلف جوانب احلياة، وقد جتلى اهتمامه بتاأ�شي�س قواعد النظام 

القت�شادي وفق الأعمال التناف�شية التي ت�شع اململكة على خريطة القت�شاد العاملي، وقد جتلى ذلك من خالل جملة من املبادرات الدالة على 

رياديته يف بناء كيانات اقت�شادية ذات فكر موؤ�ش�شي حديث، وفيما يلي نذكر بع�س من اأهم مبادراته كرائد اأعمال موؤ�ش�شي يف جمال القت�شاد 

املحلي والعاملي، وذلك على النحو التايل:

مبادرات اقت�شادية وتنموية حملية أ. 

ة »�شركة الناقالت البحرية العربية ال�شعودية ». • قرار جريء من امللك �شعود بتاأ�شي�س �شركة بحرية يف جدَّ

تد�شني ناقلة النفط امل�شماة » امللك �شعود الأول ». •

مر�شوم ملكي بت�شكيل املجل�س الأعلى للتخطيط. •

اأن�شاأ وزارة القت�شاد الوطني. •
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و�شع الأ�ش�س احلديثة للتجارة وال�شناعة. •

حتديث وزارة املالية واإعادة ت�شكيلها. •

كما متت تو�سعة اأ�سطول اخلطوط اجلوية ال�سعودية عرب �سراء اأربع طائرات ) Sky master ( وتنظيم رحالت جديدة داخل البالد  •

واإلى الدول العربية املجاورة لنقل احلجاج.

تاأ�شي�س الأ�شطول التجاري ال�شعودي لدعم التو�شع يف عمليات الت�شدير وال�شترياد. •

تن�شيط مناخ ال�شتثمار من خالل فتح الباب ل�شتثمار روؤو�س الأموال الأجنبية باململكة، واملهمة الأ�شا�شية جلهاز ا�شتثمار املال الأجنبي يف  •

وزارة التجارة وال�شناعة الإ�شراف الكلي على روؤو�س الأموال الوطنية والأجنبية وت�شجيعها ومد يد العون لها.

تنظيم ا�شتغالل املوارد الطبيعية للمملكة وحت�شني الكفاءة الإنتاجية وكفايتها الإنتاجية. •

ال�شتفادة من اخلرباء لإجراء اإ�شالحات تنظيمية يف وزارة املالية على اأ�ش�س حديثة والإ�شراف عليها، و كان لذلك اأثر اإيجابي وا�شح على  •

الو�شع املايل الذي مرت به اململكة يف عام 1948 .

SAMA ( عام)1952( لتلعب دور البنك املركزي وت�شبط الأعمال امل�شرفية، ا�شتفادت من  • اإن�شاء موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي) 

.« )Young. Dr(خدمات اخلبري املايل الأمريكي

• .)Dunaway(تنظيم اإدارة اجلمارك بالتعاون مع خرباء اأمريكيني

ميزانية عام  • اململكة هي  معلنة يف  ميزانية  اأول  وكانت  وذلك يف عام 1952،  املتبعة  العاملية  لالأ�ش�س  وفقًا  للمملكة  ميزانية  ثالث  اإ�شدار 

1984م. 

�شفلته طريق مكة-املدينة، تي�شريًا للحجاج وتن�شيط طرق التبادل التجاري. •

تاأ�شي�س حمطة كهربائية عامة. •

تاأ�شي�س اخلط احلديدي.  •

الهتمام ب�شوؤون العمل والعمال يف الكثري من اجلوانب والتي منها : •

- اإحالة نظام العمل ملجل�س ال�شورى لدرا�شته واإبداء مرئياتهم، وو�شع نظام جديد يتوافق مع التغريات امل�شتجدة يف ظروف العمل والعمال-حيث 

تو�شعت اآفاق الأعمال وازدياد امل�شاريع وتفرعها وكرثة الأيدي العاملة -، واأنه من الطبيعي اأن ي�شبح اأي قانون اأو نظام ي�شعه الإن�شان غري مالئم 

اإلى تعديل ملالءمة الأحوال املتغرية، لذا  النظام بحاجة  اأو  القانون  الأوقات فبمرور الزمن وتطور الأحوال وتغريها ي�شبح  لالأو�شاع يف جميع 

يتطلب حتديث وتقوية النظام احلايل.

- اأول من نادى بنظام ال�شعودة والتي تت�شمن اإعطاء الأف�شلية يف العتماد على العمال ال�شعوديني وجتديد ا�شتخدام الأجانب يف ظروف معينة 

فقط.

- الهتمام بتح�شني اأجور العمال ب�شفة م�شتمرة ليتوافق الدخل مع تقلب الأ�شعار.
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- الهتمام بال�شوؤون ال�شحية للعمال واحلر�س على جتنب احلوادث ال�شناعية.

- الهتمام بالتدريب املهني والتعليم.

- �شرعة البت يف التزامات العمال وطرق حلها من قبل احلكومة. 

 مبادرات اقت�شادية وتنموية دولية ب. 

مل تقت�شر جهود امللك �شعود على تنمية النظام القت�شادي املحلي )الداخلي( للمملكة، ولكنه انطلق ليتواكب مع النظام العاملي ويندمج معه 

ويكون وجود اململكة يف النظام العاملي فاعاًل، ومن اأهم املبادرات الدولية والعاملية يف جمال القت�شاد والأعمال ما يلي: 

ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية اإلى ع�شوية �شندوق النقد الدويل. •

تاأ�شي�س جمموعة اأوبك)والتي تطورت ملنظمة الأوبك العاملية( واخلا�شة مب�شدري النفط. •

جتنب التاأثر بالأزمات العاملية خالل احلرب العاملية الثانية، وذلك من خالل اهتمامه بالأماكن املقد�شة لتدر دخل وفري على القت�شاد  •

ال�شعودي.

ربط الريال ال�شعودي بالدولر الأمريكي حلل الزمة املالية التي كانت تواجهها اململكة خالل عام1948، وفق اقرتاح خرباء وزارة املالية  •

الأمريكية.

الدول ال�شديقة وخربائها -  • التطورات والتعاون والتن�شيق مع  اإطار  النظام القت�شادي الأمريكي يف عام 1952، وذلك يف  ال�شراكة مع 

الدكتور »ا�شرتامت » الأمريكي مدير التعاون الفني بني اأمريكا وال�شعودية  لرياأ�س 35 خبريًا اأمريكيًا مع نخبة من املوظفني ال�شعوديني يف 

اإعداد خطط للتعاون الفني والنمو القت�شادي.

اأن هذه الأعمال ت�شع قواعد العمل الريادي املوؤ�ش�شي يف خمتلف جمالت القت�شاد والأعمال، وكانت للملك �شعود  ويتبني من خالل ما �شبق 

اأبناء الوطن،  الب�شمة الأولى يف خمتلف القطاعات القت�شادية، حيث كان مبادرًا يعمل وفق روؤية جديدة للم�شتقبل، حماوًل حتقيق م�شالح 

�شريطة اأن يكون ومتم�شيًا مع م�شاحلهم احلقيقية، ومن يراجع كلماته الفذة يف جمال القت�شاد والأعمال يدرك رياديته باعتباره ذات �شمات 

القادة الرياديني، فهو الذي قال: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» وعزمنا على القيام مب�شاريع عمرانية، واأعمال نافعة ون�شر العلم ،وبناء قوًى للجي�س واقت�شاد قوًي « .

ويف �شوء ما تقدم، يكننا ا�شتخال�س العديد من ال�شمات اخلا�شة برواد الأعمال املوؤ�ش�شيني والتي ات�شم بها جاللة امللك �شعود، وكان من اأهمها:

الرتكيز على الأعمال والت�شرفات وعدم الكتفاء بكلمات رنانة وكفى. •

ال�شتفادة من اخلرباء واملتخ�ش�شني، وم�شورتهم فيما يتنا�شب مع ظروف اململكة يف كل. •

�شاحب روؤية. •

ا�شتيعاب البيئة املحيطة. •
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ال�شتجابة لحتياجات املواطنني والرتكيز على فئة العمال املنتجني، دعمًا للتنمية امل�شتدامة. •

له اأفكار ر�شينة تنال الإحرتام من كل اخلرباء الذين تعاملوا مع جاللته. •

موؤ�ش�س ل يعباأ بحالت الإخفاق ول يعرف امل�شتحيل. •

2- مجال التعليم والثقافة 
لقد اآمن جاللة امللك �شعود باأن التعليم هو اأ�شا�س قيام اأركان اململكة والبدء يف ِحقبة التطور الذاتي والنمو املتزايد يف خمتلف جوانب احلياة، وقد 

جتلى اهتمامه بالتعليم والثقافة من خالل العديد من املبادرات الدالة على رياديته يف بناء كيانات تعليمية ذات فكر موؤ�ش�شي، وفيما يلي بع�س 

من اأهم مبادراته الريادية يف جمال رعاية التعليم والعلماء وغر�س الثقافة، وذلك على النحو التايل:

- اأ�شدر جاللته مر�شوم ملكي باإن�شاء معهد الإدارة العامة.

األف طالب �شعودي يتعلمون احلرف كالكهرباء واحلدادة والهند�شة  - تاأ�شي�س مدر�شة للتعليم ال�شناعي يف الظهران يلتحق بها مال يقل عن 

والنجارة و�شق الطرق واأعمال الور�س و�شوؤون امليكانيكا 

- حتقيق ال�شراكة بني املدار�س ال�شناعية وال�شركات ال�شناعية 

- غر�س ثقافة العمل احلر من خالل املواطنني امللتحقني مبدار�س التدريب يف ور�س ال�شناعة واأق�شامها مبا كان له اأكرب الأثر على البالد باخلري 

العميم وامل�شتقبل الزاهر.

- وفيما يتعلق مبكافحة الأمية، مل يقت�شر الهتمام على تعليم موظفي وعمال �شركة الزيت العربية الأمريكية يف املدار�س ال�شناعية، بل �شمل 

لتنفيذ الربنامج  العربية الأمريكية  الزيت  اتفاق مع �شركة  ، وقد عقد جاللة امللك �شعود  لل�شركة  التابعني  العمال الأميني  الأمية بني  مكافحة 

التعليمي لعمال ال�شركة بكافة جوانبه، على اأن تتولى مديرية املعارف العامة الإ�شراف على تنفيذ هذا الربنامج واختيار املدر�شني والختبارات 

التي تعقد للملتحقني بهذه الف�شول. 

الأبنية  ال�شعودية يف كثري من م�شروعاتها اجلديدة، حيث غياب  املعارف  وزارة  واجه  اأهم ما  املدار�س، حلل م�شكلة كانت من  لبناء  التربع   -

اخلا�شة باملدار�س مما دعا امللك �شعود اإلى التربع ببناء املدار�س على ح�شابه اخلا�س، وتربع ببناء خم�شني مدر�شة ابتدائية وثانوية .

- وفيما يتعلق بتعليم املراأة، فقد كانت للملك �شعود خطوة ا�شتباقية حقق من خاللها الريادة احلقيقية والتي هي بداية لن�شر التعليم بني الفتيات، 

بالرغم من وجود معار�شه وعدم تقبل تام لتعليم الفتاة يف تلك احلقبة الزمنية، وكان يطمح من وراء ذلك ت�شجيع املواطنني لتقبل فكرته بعيدًا 

عن فر�شها على املعار�شني، وبداأ بتنفيذ برنامج ت�شجيعي متثل يف :

 ت�شجيع الأهل لإحلاق بناتهم للمدار�س.

 اإر�شال املدر�شات اإلى املنازل لإقناع العائالت باأهمية تعليم بناتهن يف املدر�شة .

 بداأ تطبيق روؤيته بالتدريج مبا ل يتعار�س والرف�س التام لها من الأهايل.
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 �شيد امللك �شعود يف داخل ق�شره يف النا�شرية اأول مدر�شتني منوذجيتني يف اململكة، واحدة للبنني تدعى)معهد الأجنال(، والأخرى للفتيات 

تدعى)معهد الكريات( على منط املدار�س احلديثة املتكاملة يف التجهيزات املدر�شية والتعليمية مبفهومها احلديث والتي ان�شم لها عدد كبري 

من الطالب والطالبات من مدينة الريا�س. 

 - وفيما يتعلق بالبتعاث فقد بداأ امللك �شعود باإر�شال البعوث العلمية اإلى م�شر يف العام 47هـ حيث التحق اأربعة ع�شر طالبًا باملدار�س الثانوية 

وكليات اجلامعة الأزهرية، ثم اأر�شلت البعثة الثانية يف العام 55هـ، ومل تنتظم حركة اإيفاد البعوث بعد ذلك اإل بعد اإن�شاء مدر�شة حت�شري البعثات 

جت هذه املدر�شة اأول دفعة من دفعاتها يف العام 61هـ اأوفدوا  التي اأخذت تعد الطالب اإعدادًا علميًا وفنيًا يوؤهلهم لاللتحاق مبختلف الكليات وخرَّ

اإلى م�شر وكانوا خم�شة ع�شر طالبًا . توالى بعد ذلك اإر�شال البعثات اإلى م�شر وال�شرق العربي ب�شورة منتظمة ثم اإلى اأوروبا واأمريكا فيما بعد 

وكان عدد املبعوثني اإلى م�شر يف عام 72هـ )40( طالبًا ويف العام 73هـ )43( طالبًا ويف العام 74هـ )80( طالبًا، اأما بقية الدول العربية وتركيا 

فكان توزيع املبعوثني فيها على النحو الآتي: يف العام 76هـ بلغ عدد املبعوثني اإلى اجلامعة الأمريكية بلبنان )9( طالب واإلى اجلامعة اللبنانية 

)3( طالب واإلى اجلامعة ال�شورية )3( طالب واإلى جامعة اأنقره طالبًا واحدًا . 

-  اأما بالن�شبة اإلى للبعثات اإلى اأوروبا فقد ُبعث طالب واحد اإلى اإيطاليا و )7( اإلى اإجنلرتا، واأما اأمريكا فقد بلغ عدد املبعوثني اإليها يف ذلك 

احلني )19( طالبًا ويف العام 77هـ بلغ عدد املبعوثني )75( طالبًا كما بلغ يف العام 78هـ )99( طالبًا ويف العام 79هـ بلغ عددهم )98( طالبًا ويف 

العام 80هـ ارتفع اإلى )183( طالبًا، وما تزال الوزارة تبتعث عددًا كبريًا من الطالب يدر�شون يف اخلارج يف الكليات التي مل تن�شاأ بعد نظائر لها 

يف جامعة امللك �شعود كالطب والزراعة والهند�شة بفروعها املختلفة والوزارة يف �شبيل اإن�شاء كلية الهند�شة والزراعة وال�شناعة. 

- اإن�شاء مكاتب البعثات يف اأفريقيا واآ�شيا واأوروبا)اأربعة مكاتب( - كانت يف مدن القاهرة، بريوت، وا�شنطن. 

- وقد زادت اأعداد الطالب املبتعثني وفيما يلي بيان خمت�شر لأعداد املبتعثني :

 بلغ عدد الطالب الذين مت ابتعاثهم على ح�شاب الوزارة للخارج يف العام 81هـ يف م�شر )462( طالبًا موزعني على الآداب والهند�شة والطب 

والزراعة والتجارة وال�شيدلة والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية والقانون وكلية دار العلوم والفنون التطبيقية. 

 ويف العام )1382هـ - 1962م( اأ�شبح عدد الطالب املبتعثني للدرا�شة يف اخلارج كما ياأتي: 

 الوليات املتحدة: )215( طالبًا يدر�شون الهند�شة بفروعها ، وهند�شة البرتول ، واجليولوجيا والزراعة ، والطب البيطري ، والرتبية ، والقت�شاد 

، والعلوم ال�شيا�شية ، والتعدين ، والقانون والكيمياء ، وامل�شاحة ، والتخطيط ، واإدارة الأعمال واقت�شاديات البرتول. 

 اأملانيا الغربية: )79( طالبًا موزعني بني الهند�شة والطب وبع�س الخت�شا�شات الأخرى. 

 �شوريا ولبنان: )47( طالبًا يدر�شون القت�شاد ، والقانون ، والهند�شة ، والطب ، والعلوم والرتبية. 

 اإيطاليا: )28( طالبًا يدر�شون الهند�شة ، والقت�شاد ، والفنون اجلميلة . 

 الباك�شتان: )10( طالب يدر�شون الطب. 

 هولندا: )7( طالب يدر�شون الطب البيطري. 
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 �شوي�شرا: )3( طالب يدر�شون الهند�شة. 

 الوليات املتحدة: )19( طالبًا. 

 فرن�شا: فيها طالبان. 

 القاهرة: فيها طالبان

اإن جهود ومبادرات امللك �شعود اإجماًل يف جمال التعليم تعك�س مدى ريادته للعمل املوؤ�ش�شي يف التاأ�شي�س للبداية احلقيقية للتعليم ون�شر الثقافة 

املتميزة لل�شعب ال�شعودي، فهو الذي قال باعتباره املعلم الأول يف الع�شر احلديث بعد اأبيه: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» لقد اأولينا التعليم الق�شط الوافر من اهتمامنا فو�شعنا له برناجمًا طويل الأمد واأن�شاأنا جامعة �شعود واأمرنا بفتح مدار�س للبنات ، ومما اأثلج 

قلوبنا ما �شاهدناه من اإقبال على تلك املدار�س ووجهنا ... التعليم الوجهة ال�شحيحة النافعة التي تتفق مع مبادئنا الدينية ومتطلبات نه�شتنا 

ال�شناعية والزراعية والعمرانية مع الهتمام ب�شفة خا�شة بالتعليم املهني والفني »

كما ات�شمت مبادرة امللك �شعود بتعليم الفتيات بالريادة من منظور موؤ�ش�شي وبداأ م�شروعه بطريقة مبتكرة تدل على الذكاء وال�شجاعة لأنه ابتداأ 

بتعليم بناته لتوعية املجتمع باأهمية تعليم الفتيات، وكان يت�شم باملخاطرة دو اإ�شرار على تطبيق ما يريد، حيث  كان يطمح يف افتتاح ق�شم داخلي 

يف مدر�شة )الكريات( اإل اأن الفكرة قوبلت بالعرتا�س من اأمهات بناته فقام باإلغائها . 

كما اأنه حر�س على تنفيذ مبادرته التي ات�شمت باملخاطرة املح�شوبة)تعليم البنات( حيث جعل املدر�شة داخل ق�شره وحتت حمايته املبا�شرة، 

مما زاد يف ت�شجيع الأهايل باإر�شال بناتهن الى املدر�شة، وكانت املدر�شة الوحيدة يف اململكة التي ُتدر�س للطالبات حتى املرحلة الثانوية يف عام 

1970م.

وبذلك ُيكن للمتخ�ش�شني يف ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية اأن ي�شتك�شفوا اأن امللك �شعود يت�شم باجلراأة، وعدم ا�شت�شغار املنافع ال�شغرية حتى لو 

ا�شت�شغرها غريه، ومل يبقى جامدًا ينجرف وراء املاألوف، بل حر�س على البتعاث لنقل التكنولوجيا واملعرفة لبالده، وبذلك ُيكننا القول اأن امللك 

�شعود برياديته هو اأول من و�شع اململكة العربية ال�شعودية على البداية احلقيقية للدولة الع�شريةً.

3- المجاالت اإلجتماعية واإلنسانية 
امللك �شعود بن عبد العزيز امللك الإن�شان الذي عا�س يف خدمة �شعبه، تعددت مبادراته الدالة على رياديته للعمل الجتماعي والإن�شاين، ومن اأهم 

هذه املبادرات ودللتها على رياديته ما يلي:

مبادرات اإجتماعية واإن�شانية حملية  •

ق. • مر�شوم ملكي باإلغاء الرِّ
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العطاء  • �شعلة  وال�شريعة ،ومل تنطفئ يف وجدانه  املتوا�شلة  املنجزات  والرغبة يف حتقيق  والتفاين  بالإخال�س  �شعود رحمه اهلل  امللك  متيز 

مل�شلحة بلده تاأكيدا ملا وعد �شعبه به عند اعتالءه العر�س 

لقد كانت الإن�شانية �شمته وكانت كلمة اخلري ومدلولها املنفذ والطريق للعبور اإلى اأعماق قلوب ال�شعب فو�شفوه » باأبو اخلريين ». •

ولقد ا�شت�شعر املغفور له امللك عبد العزيز اجلانب الإن�شاين يف ابنه �شعود يف مواقف كثرية، وراأى اأن النوايا احل�شنة هي اأحد اأ�شاليبه ملد  •

ج�شور التعاون مع النا�س حيث تولى دورًا وا�شحا يف التفاهم مع القبائل يف �شبيل مل ال�شمل مبنافذه الإن�شانية واحتوائهم باحلب والعطاء ، 

واندفع مبا يف نف�شه من اإن�شانية رائعة م�شت�شعرا بحبه واقع ال�شعفاء وتلم�س احتياجاتهم ورغباتهم ومواطن �شكواهم يف كل زياراته للمناطق 

يف فرتة حكم والده ثم فرتة حكمه .

اكت�شابه العادات وتقاليد القبائل والبادية و�شيا�شة التعامل معها •

امللك �شعود اأ�شبه النا�س بوالده يف طوله وبنيته و�شماته والعديد من �شجاياه ومزاياه احلميدة وا�شتقامته و�شهامته، اإ�شافة اإلى كرمه امل�شهود،  •

و�شدقه، وميله للعفو، مع حزمه و�شدته يف موا�شع ال�شدة . 

جتلت اإن�شانية الأمري �شعود اأي�شا يف الت�شحية والفتداء بنف�شه لإنقاذ حياة اأبيه امللك عبد العزيز رحمه اهلل ، اأثناء حماولة اغتيال امللك  •

عبد العزيز عام) 1353هـ - 1935م(. عند طواف الإفا�شة يف 10من ذو احلجة وكان ابنه �شعود خلفه فرمى �شعود نف�شه فوق اأبيه حمايًة له 

وتلقى الطعنات يف كتفه وظهره وكاد اأن يتعر�س للموت واأعدت هذه احلادثة م�شربًا للمثل يف حب البن لأبيه وافتداءه.

اأنقذ امللك �شعود والده امللك عبد العزيز يف حادثة اأخرى:« جدار يف ق�شر املربع حيث كانا ب�شحبة عدد من املواطنني يتفيوؤون يف ظالله  •  

وحمل اأباه على ظهره و�شاح باجلال�شني معي حمذرًا، و�شقط اجلدار بعد ثوان من ابتعادنا عنه حيث اأنه راأى اأن اجلدار على و�شك التهاوي 

ب�شبب العا�شفة«.

اآلف الأ�شر يف الريا�س وقراها والإح�شاء كانوا يت�شلمون قبل دخول �شهر رم�شان املبارك �شنويًا مواد غذائية ت�شمل الأرز وال�شكر والطحني  •

والتمور وال�شاي والهيل والنب ومل يعلموا اأن م�شدرها امللك �شعود اإل بعد اأن انقطعت عنهم بوفاته يرحمه اهلل.

يف زيارته ملدينة تبوك اأمر معايل اأمري املقاطعة ال�شمالية الأمري خالد بن اأحمد ال�شديري رحمه اهلل بتقدمي بيانات عن املحتاجني وخ�ش�س  •

لهم قواعد �شنوية.

م�شاعدة اأهل تيماء حيث وقف على بئر مدينة تيماء امل�شمى ) هداج ( اأربع مكائن كبرية وتركيبها على ح�شابه لرفع املاء من البئر م�شاهمة  •

منه ل�شقياهم و�شقيا مزارعهم وموا�شيهم .

كان يتنكّر يف الليل ويركب ال�شيارة )الوانيت( لتوزيع الأكل وال�شدقات على املحتاجني بنف�شه. •

�شجع تكوين الهيئات اخلريية و�شناديق الرب كبداية لتنظيم اأ�شلوب العمل اخلريي. •

امل�شت�شفيات املتنقلة التي جتوب البالد طول وعر�شًا والتي كلفت ثمامنائة وخم�شة وخم�شني األفا من الريالت والتي يدفع جاللته من جيبه  •

اخلا�س.
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م�شاعدته حفظه اهلل املزارعني الفقراء التي بلغت تكاليفها �شتمائة وخم�شة وع�شرين األف ريال.  •

حتمل جاللته القرو�س العقارية والزراعية التي بلغت اأربعة ماليني واثنني وثمانني األفا وثمامنائة ريال، ويف املدينة املنورة اأعفى املزارعني  •

من القرو�س مبا جمموعه مليون وثمامنائة وت�شعون األف ريال ويف البكريية اأعفى جاللته من القرو�س الزراعية ما بلغ اثنني وت�شعني األفا 

وثمامنائة ريال ويف املنطقة ال�شرقية والإح�شاء والقطيف دفع جاللته من جيبه اخلا�س مليونني ون�شف مليون ريال �شعودي. 

اأن�شاأ جاللته املعاهد العلمية الدينية التي يدفع فيها جاللته معا�شات خا�شة للطلبة لت�شجيعهم على الدرا�شة الدينية وجاللته ي�شجع حفظ  •

القراآن الكرمي مبكافاآت �شخية. 

يف كثري من احلالت ياأمر ب�شرف مرتب �شهري من جيب جاللته لالأرامل وخ�شو�شا الذين خدموا جاللته وبالده باإخال�س.  •

ومن ح�شنات جاللته حفر الآبار الرتوازية التي بلغت تكاليفها يف عام واحد �شتمائة األف ريال ومع اأن جاللته يعمل لياًل ونهارًا، فقد خ�ش�س  •

رجاٍل خمل�شني لتفقد اأحوال ال�شعب ورفع اأمرهم اإليه. 

خ�ش�س رجال يخت�شون باإتباع موكب جاللته يف كل مرة حيث يوزعون النقود على املحتاجني الذين يقفون يف طريق جاللته اأثناء رحالته  •

التفقدية ليطلبوا من جاللته امل�شاعدة. 

مبادرات اإجتماعية واإن�شانية دولية

مل تكن م�شاهمات امللك �شعود اخلريية يف الداخل بل تولى دعم العمل اخلريي خارجيًا، حيث كانت له العديد من امل�شاهمات والتي من اأهمها:

قدم امل�شاعدات للهيئات الإ�شالمية اخلريية فتربع للم�شجد الأق�شى وال�شخرة امل�شرفة مببلغ مليوين ريال، وذلك لرتميم امل�شجد الأق�شى  •

وال�شخرة امل�شرفة.

�شاهم ودعم فتح العديد من املربات يف �شوريا كجمعية رعاية اليتيم ال�شعودي عام 1375هـ  •

اإقامة م�شجد يف حلب با�شم الإخوان ال�شلفيني . •

تربع امللك �شعود للفقراء يف اإحدى مدن باك�شتان، وقد اأطلق ا�شمه على املدينة و�شميت)�شعود اأباد(. •

لأيتام  • وت�شم مدر�شتني  ويتيمة  يتيم  اأكرث من 300  وتوؤوي  لها  لتربعه  ببريوت  املقا�شد اخلريية  �شعود يف  امللك  اإن�شاء خلية  لبنان مت  ويف 

الالجئني الفل�شطينيني 

فتح » دار الريا�س« وهو جناح رعاية الطفل الذي اأن�شاأته موؤ�ش�شة باإ�شم امللك �شعود مبنا�شبة زيارته ملربة التحرير يف القاهرة. كما تربع لدور  •

الأطفال الأيتام بالقد�س وعّمان ونابل�س.

تقدمي كافة امل�شاعدات املادية واملعنوية لإخواننا املجاهدين اجلزائريني.  •

عرف اجلميع يف الداخل واخلارج عن امللك �شعود الكثري عن اإن�شانيته، وكان الكل يعرف اأن جاللته مل يرد لأحد طلبا وكان يق�شى يومه من فجره 

اإلى مغربه متنقاًل بني اأحياء املدينة من م�شاجدها اإلى ماآثرها والى بيوت من يدنوه من �شكانها ثم يجل�س لق�شاء حوائج النا�س والتعرف على ما 
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يف خواطرهم ل يقف بينهم وبينه حاجب ول يغلق اأمامهم باب . 

اإنه املبادر املتفاين يف خدمة امل�شلمني رغم �شعوبة املبادرة يف هذه الفرتة الع�شيبة من بناء وتاأ�شي�س املجتمع ال�شعودي، وكان ل ي�شت�شغر املنافع 

مهما كانت �شئيلة، كان يف خدمة العمل العام، ومن ثم اإن جاللة امللك املعظم حفظه اهلل هو الذي يرجع اإليه الف�شل الأول يف توجيه هذه امل�شاريع 

التي تزدهر بها البالد يف الفرتات الأخرية من الزمن حتى اأحرزت تقدما وا�شعا يف كل جمال من جمالت احلياة العامة، وبذلك ي�شتحق وبدون 

جدال اأن يت�شم باأنه رائد اأعمال احرتايف يف جمال العمل الجتماعي والإن�شاين. 

4- مجال الشئون السياسية والعسكرية
اإن ن�شاأة وتربية وتدريب امللك �شعود �شيا�شيًا وع�شكريًا متثل جزءًا من تاريخ والده امللك عبد العزيز الذي كان يهتم بها وي�شرف عليها بنف�شه، 

وكان يطلعه على جمريات الأحداث املعقدة واملتعددة الأطراف، ويف احلقيقة اإذا ذكرنا القوة ال�شيا�شية والع�شكرية األح علينا م�شرية امللك �شعود 

منذ كان يف الثالثة ع�شر من عمره �شفريًا لأبيه يف قطر لت�شوية خالفات ونزاعات، فقد عينه امللك عبد العزيز قائدًا عاّمـًا للقوات امل�شلحة وقوى 

الأمن الداخلي، وكان دائمًا ينجح يف جميع جولته ويحقق ما خطط له، وهو الذي خا�س املعارك الع�شكرية بجانب اأبيه تارة)معركة جراب1915( 

وقائدًا للموقعة تارة اأخرى)�شرمه مبناهل الدفينة يف اأواخر رم�شان1919(، وقد اأعطى املثل الأعلى لكل اأبناء اململكة يف دعم القوة ال�شيا�شية 

وال�شتقرار  القت�شادي  الأمن  �شعبه وحتقيق  تاأمني حياة  الداخلي، حيث حر�س جاللته على  ال�شتقرار  القت�شادية وحتقيق  بتقوية اجلوانب 

الجتماعي، وذلك حتى يتمكن من حتقيق جناحات يف اجلانب ال�شيا�شي والع�شكري، خا�شة يف تلك احلقبة الزمنية من و�شع الأ�ش�س احلقيقية 

للمملكة وبناء العالقات يف الداخل واخلارج، فقد كان رائدًا يف قناعته باأن قوتك الع�شكرية وهيمنتك ال�شيا�شية تبداأ من الداخل، فاطمئنان 

املواطن يثل ال�شند احلقيقي للملك يف التفكري يف قوة الدولة على ال�شعيد الإقليمي والعاملي.

ويف �شوء ما تقدم فقد تبني لنا من خالل التنقيب يف م�شرية جاللة امللك �شعود اأنه رجل �شيا�شة خم�شرم ورجل ع�شكري حازم يتلك كاريزما 

القوة  جذور  بداأت  وقد  اململكة،  اأركان  وبناء  دعم  يف  ي�شاهم  موؤ�ش�شي،  لنظام  والع�شكرية  ال�شيا�شية  الأن�شطة  حتويل  يف  متميزًا  رائدًا  جتعله 

ال�شيا�شية والع�شكرية لدى امللك �شعود منذ كان امللك عبد العزيز يخترب قدرات ابنه �شعود على ال�شرب والحتمال وينمي قدراته القيادية، و 

�شيا�شة التعامل مع القبائل، ومعرفة اأن�شابهم وكان لذلك اأكرب الأثر يف ك�شب ثقتهم وقبول قيادته وتوجيهاته لهم، فقد كان من عادة امللك عبد 

العزيز اأن ي�شطحب اأولده ابتداًء برتكي و�شعود يف غزواته عند بلوغهم ال�شن املنا�شب يف تقديره، وقد جنت اململكة ثمار هذه القوة والتي جتلت 

ال�شيا�شية عربيًا  واملواقف  الع�شكرية  التحالفات  �شيا�شية وع�شكرية، حيث كثري من  كيانات  بناء  رياديته يف  الدالة على  املبادرات  يف كثري من 

واإ�شالميًا وعامليًا، وفيما يلي نذكر بع�س من اأهم مبادراته التي دلت على اأنه رائد اأعمال موؤ�ش�شي يف جمال العمل ال�شيا�شي والع�شكري حمليًا 

وعامليًا، وذلك على النحو التايل:
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مبادرات حملية يف جمالت ال�شئون ال�شيا�شية والع�شكرية

�شدر مر�شوم ملكي بتعيني الأمري �شعود قائدًا عاّمـًا للقوات امل�شلحة وقوى الأمن الداخلي جلميع القوات العربية ال�شعودية تقديرًا ملا اأظهره من 

براعة يف قيادة املعارك وحكمة يف توجيه الأمور، وكان ذلك مبر�شوم ملكي �شدر عن جاللة املغفور له امللك عبد العزيز بتاريخ 27 اآب �شنة 1953، 

هذا ن�شه:

»نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�شل ملك اململكة العربية ال�شعودية بعد العتماد على اهلل �شبحانه وتعالى ونظرًا لقت�شاء امل�شلحة، فقد 

اأ�شندنا مبوجب اأمرنا هذا لالإبن �شعود، ويل عهد مملكتنا القيادة العليا العامة. وبذلك تكون �شائر القوات امل�شلحة يف مملكتنا، من قوات الدفاع 

واحلر�س والأمن العام واأهل اجلهاد واملجاهدين، كل هذه القوات تابعة له، ت�شري مبوجب اأوامره والتعليمات التي ي�شنها لها ولي�س لأي من هذه 

القوات القيام باأي حركات حربية اإل طبقا لالأوامر والتعليمات التي ي�شدرها لها ون�شاأل اهلل له التوفيق والنجاح كما ن�شاأله تعالى اأن ين�شر دينه 

ويعلي كلمته« 

- تتلمذ يف العلوم ال�سيا�سية والدبلوما�سية على يدي عبد اهلل الدملوجي وال�سيخ حافظ وهبة وهما من اأعمدة بالط والده، وقد اأتقن الرماية 

والقن�س والفرو�شية، ورافق والده وغريه من كبار القادة يف الغزوات و�شهد فنون املعارك والتخطيط لها حتى اأ�شبح يف وقت ي�شري من كبار اأعوان 

والده امللك عبد العزيز يف ظروف �شيا�شية كان امللك عبد العزيز يف اأ�شد احلاجة اإلى اأمثاله فيها .

- توّلى قيادة بع�س القوات التي وجهها والده ملواجهة اآل ر�شيد يف الق�شم  ال�شمايل من جند .

- كان مفو�شًا عن اأبيه يف التعامل مع القبائل، بعد اأن اخترب امللك عبد العزيز يرحمهما اهلل، قدرات ابنه �شعود على ال�شرب والحتمال يف �شبيل 

تنمية قدراته ال�شيا�شية.

- ك�شب ثقة القبائل بقوته والكاريزما واحلزم الذي كان يتمتع بهما، مبا جعلهم يتقبلوا قيادته لهم وتوجيهاته . وظهر ذلك وا�شحًا من خالل 

مواجهته تطورات واأحداث اأزمة الإخوان يف عام) 1348هـ -1929م ( وحمادثاته مع زعماء هذه احلركة اإذ اأن ثقة القبائل ب�شخ�شيته امل�شتقيمة 

ال�شادقة وتعامله معهم ومعاجلته لأمورهم بالتفهم واحلزم دورًا اإيجابيًا كبريًا خالل هذه الأزمة.

- ا�شرتاكه مع ابيه يف غزوة يا طب وحالف الن�شر امللك عبدالعزيز، �شد ابن ر�شيد، واأبلى �شعود يف هذه املعركة بالًء ح�شنًا. 

- جعله والده يح�شر جمال�شه وجمال�س جده الإمام عبد الرحمن مع اأخيه تركي واأولهما كل الرعاية واحلنان، وعندما كرب البن �شعود بداأ 

يك�شب ثقة والده من خالل ممار�شة بع�س املهام الع�شكرية وال�شيا�شية والإدارية ب�شفة م�شتقلة . وفو�س له امللك عبد العزيز املهام التي تك�شبه 

احلنكة ال�شيا�شية اخلارجية.

- معركة جراب هي اأول معركة �شارك فيها �شعود مع اأخيه الكرب تركي هي معركة جراب التي وقعت على مقربة من الزلفي �شد اأمري حائل 

متعب بن الر�شيد الذي نزل معتديًا عام) 1333 هـ - 1915م(، وكان ُعمُر �شعود اآنذاك 13عامًا، فقد كانت معركة جراب نقطة حا�شمة يف حياة 

امللك �شعود حيث راأى عن قرب ولأول مرة كيف تدار املعارك احلربية وتتم املفاو�شات وُتربم التفاقيات ال�شيا�شية، وتقديرًا من عبد العزيز ملا 
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�شاهده يف ابنه �شعود من جلد و�شرب وقوة حتمل وُجراأة بالإ�شافة اإلى ال�شتعداد والقابلية ل�شتيعاب درو�س احلرب والتجاوب معها يف تلك ال�شن 

املبكرة، بداأ يرحمه اهلل بالعتماد عليه �شيئًا ف�شيئا وجعله مالزمًا له يف مهامه وحَمله بع�س امل�شئوليات بهدف تدريبه وتو�شيع خرباته يف العديد 

من املجالت التي تعد �شرورية ل�شاب يف و�شعه كمرافقته له يف غزوة اأبو ليلى على مقربة من الإح�شاء �شد �شيوخ بني هاجر .

- ظهور امللك �شعود يف حمالت والده الع�شكرية )معركة يا طب 1917م-1336هـ(.

- وقعة تربة )1918م- 1924هـ(

- وله امللك عبد العزيز قيادة جي�س م�شتقل للمرة الأولى بعد وقعة تربه عام) 1337هـ - 1918م ( التي كانت �شد قوات الأ�شراف وتقع اأهميتها 

اأنها فتحت الطريق للملك عبد العزيز اإلى احلجاز. وقد اأثبت �شعود رياديته يف الفكر الع�شكري واأبرز مواهبه الع�شكرية وهو يف ال�شاد�شة ع�شر من 

عمره ومقباًل على بداية مرحلة جديدة من حياته مليئة باملزيد من التحديات لك�شب ثقة والده من خالل جدارته بامل�شئوليات امللقاة على عاتقه.

- تاأديب املتمردين من قبائل عتيبة يف �شرمه مبناهل الدفينة، وقد رافقه يف هذه الغزوة ابن ربيعان واآخرون من كبار قبيلة عتيبة كما رافقه 

ال�شريف من�شور بن غالب بن لوؤي والأمريان �شلمان و�شعود بن عبد اهلل من اآل �شعود، وانت�شر �شعود عليهم يف اأواخر رم�شان عام1388، واأ�شر 

عدد كبري من زعماء قبائلهم.

- ت�شلم القيادة العليا ل�شعود الذى قام بح�شار حائل وت�شييق اخلناق عليها ملدة �شهرين الذى مل تخف �شدته حتى قيام عبد اهلل بن متعب الر�شيد 

وا�شتقبل خ�شمه  ال�شهامة واملروءة وكرم الأخالق. رّحب �شعود بذلك  الذى ُعرف عنه  بخطوات امل�شاحلة ومن ثم ال�شت�شالم ملع�شكر �شعود 

بالتقدير الذي يتالءم مع و�شعه كحاكم و�شيف وقرر مرافقته �شخ�شيًا الريا�س لتقديه لأبيه مما ترك اأبلغ الأثر يف نف�س ابن الر�شيد و�شعر 

بالراحة هو وغريه من الراغبني يف امل�شاحلة وال�شلم منعًا للمزيد من اإراقة من الدماء.

- كما راأى امللك عبد العزيز يف ابنه �شعود �شمات فن التعامل مع النا�س ودماثة اخللق التي مكنته من ك�شب األد اأعدائه اأ�شدقاء خمل�شني له كما 

فعل مع ابن الر�شيد مما جعله ي�شتعني به طوال حياته فيما بعد يف معاجلة اأ�شعب الأمور ول �شيما ما يخ�س منها �شئون القبائل .

العزيز  بال�شالم على امللك عبد  امل�شت�شلمون  ال�شعودية، وعندما قام  للقوات  الثانية  للمرة  ت�شليم حائل  الر�شيد على  اإجبار حممد بن طالل   -

وجههم اإلى خيمة ابنه �شعود اأي�شا لأداء نف�س الواجب، وا�شتكملوا م�شريتهم ومت �شم حائل .

- �شم احلجاز واعتماد امللك عبد العزيز علي �شعود يف اإدارة �شئون البالد )1343 - 1348هـ(. فبعد ا�شت�شالم حائل اأمر امللك عبد العزيز 

بتو�شيع عمليات قواته، وكان �شعود بجوار والده يف الريا�س ي�شاعده يف التخطيط ومراقبة التطورات والإ�شراف على تنفيذها فا�شتولت القوات 

ال�شعودية على ع�شري لت�شييق اخلناق على احلجاز من اجلنوب ، ثم على الطائف ومكة املكرمة حتى حتقق له يف عام 1343ه اأكرب اأحالمه وهو 

�شم قلب العامل الإ�شالمي الناب�س وِقبلته ومهبط الوحي وحمط اأنظار امل�شلمني )مكة املكرمة(

- ماآثره وقوته ال�شيا�شية يف معاجلة اآثار حادثة املحمل )1925م/1344هـ(، والتي اعتدى فيها الإخوان على املحمل ال�شريف الذي كانت تر�شله 

م�شر م�شحوبًا بع�شكر وفرقة مو�شيقية ع�شكرية م�شرية، حيث اأنه عندما دخل املحمل مكة املكرمة عار�شه جمموعة من احلجاج » الإخوان » 

وقذفوه باحلجارة حمتجني على وجود الفرقة املو�شيقية، وبدًل من ال�شتعانة باحللم واملرونة فتح ال�شابط امل�شري النار عليهم واأ�شفر ذلك عن 
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وقوع قتلى وجرحى، وعند علم امللك عبد العزيز باخلرب فو�س ابنه �شعود على الفور بتهدئة الو�شع قبل اأن يتفاقم الأمر، حيث ا�شتطاع �شعود 

احتواءه بعد اأن عر�س نف�شه للر�شا�س، ومل يعباأ بالنتائج بقدر اأن ما كان يعنيه هو تهدئة املوقف لرتباطه بالعالقات ال�شيا�شية مع م�شر. 

- اإن اأهم واأخطر الأدوار التي لعبها �شعود بجانب والده يف تعزيز جذور ودعائم ُملك اأبيه كانت م�شاهمته البارزة يف امل�شاكل التي اعرت�شت اأباه 

جتاه اأزمة الإخوان عام )1929م-1348هـ(، وقد كان لثقة القبائل ب�شخ�شية امللك �شعود  امل�شتقيمة ال�شادقة وتعامله معهم ومعاجلته لأمورهم 

بالتفهم واجلزم دور اإيجابي كبري خالل هذه الأزمة . 

- مت حتديث اجلي�س ال�شعودي الربي و�شالح الطريان عرب تزويدها بالأ�شلحة وتدريبهما على يدي خرباء اأمريكيني على اأحدث اأ�شاليب احلرب 

لكي تكون القوات ال�شعودية موؤهلة للقيام بواجباتها الوطنية . 

- مت تعيني امللك �شعود وليًا للعهد ورئي�س جمل�س الوزراء ال�شعودي باملر�شوم امللكي الكرمي :

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

مر�شوم رقم 5 / 19 / 1 / 4288 وتاريخ 1 �شفر اخلري 1373هـ، بعون اهلل تعايل ..

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�شل اآ ل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية .. 

بناًء على ما اقت�شته م�شلحة البالد العامة وبناًء على تكاثر الواجبات وتنوع امل�شوؤوليات امللقاة على عاتق الدولة ورغبة منا بالقيام مبا يكفل 

�شبط الأعمال وتركيز امل�شوؤوليات على اأح�شن وجه وفق الأ�ش�س ال�شليمة التي تاأـخذ بالبالد اإلى مكانتها اجلديرة بها بني الأمم وترفع م�شتوى 

ال�شعب وت�شمن له حياة هنية رغدة يف ظل العدل وال�شتقرار اأمرنا مبا هو اآت : 

املادة الأولى: يوؤلف جمل�س وزراء حتت رئا�شة ولدنا �شعود ويل عهد اململكة والقائد الأعلى للقوات امل�شلحة يتاألف من جميع وزراء الدولة املكلفني 

باإدارة ملكية ب�شوؤون الوزارات املعهودة اإليهم للنظر يف جميع �شوؤون الدولة خارجية كانت اأم داخليه يقرر ب�شاأنها ما يراه موافقًا مل�شلحة البالد 

ل يجل عر�شها علينا. 

املادة الثانية: يعني رئي�س جمل�س الوزراء نائبًا للرئا�شة اأثناء غيابه.

 مبادرات دولية يف جمالت ال�شئون ال�شيا�شية والع�شكرية

مل تقت�شر م�شاهمات امللك �شعود يف جمال ال�شوؤون ال�شيا�شية والع�شكرية على املبادرات املحلية، بل تعدتها ليبادر على امل�شتوى الدويل والعاملي، 

فكل من يعرف اأ�شول ال�شيا�شة لبد اأن يتوقع اأن النجاح الع�شكري وال�شيا�شي يف الداخل يجب اأن يرتبط مببادرات خارجية توؤ�ش�س لتلك القوة، 

ومن اأهم ما ييز امللك �شعود اأن له مبادرات ريادية تدل على قوته واعتماده على العمل املوؤ�ش�شي يف بناء وتاأ�شي�س قوة اململكة  على امل�شتوى الدويل 

كما هو بالداخل، ومن اأهم مبادرات امللك �شعود كرائد يف العمل ال�شيا�شي والع�شكري ما يلي:

اأن�شا�س- حمافظة   « الذي عقد يف ق�شر  الأول  الجتماع  و�شيا�شيًا حمنكا يف  لبقًا  دبلوما�شيًا  �شعود  الأمري  �شمو  العربي  ال�شرق  لقد عرف   - 

ال�شرقية- م�شر » بني ملوك وروؤ�شاء الدول علها فيما بعد اجلامعة العربية ، وقد كان �شمو الأمري �شعود يف هذا الجتماع كوكب متاألق وجنم 
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لمع وكان يقي�س على احلا�شرين من ينبوع علمه وثقافته وخربته، مما ترك اأح�شن الأثر واجمل الوقع يف نفو�س اجلميع ، وقد حتدث مندوبوا 

ال�شحف الذين ح�شروا هذه الجتماعات عن العالقة ال�شيا�شية الأخوية ال�شامية التي ن�شاأت بني جاللة امللك فاروق الأول و�شمة الأمري �شعود، 

فكانت اأفكارهما متقاربة ووجهات نظرهما موؤتلفة يف كافة الآراء والق�شايا التي عر�شت عليهم . 

- اأول الأعمال ال�شيا�شية للملك �شعود �شفارته ال�شيا�شية اإلى قطر، عقب موقعة كنزان، قرب الهفوف، �شد قبيلة العجمان، التي جرت يف 14 

�شعبان1333هـ/28يونيه 1915م. 

- املوافقة على ميثاق الدفاع امل�شرتك الذي وقعته كل من م�شر و�شوريا .

- رف�س اململكة واحلكومات العربية الن�شمام اإلى ميثاق الدفاع امل�شرتك عن ال�شرق  الأو�شط الذي دعت اإليه كل من لندن ووا�شنطن .

- اململكة العربية ال�شعودية توؤيد القاهرة تاأييدًا كاماًل وتوقف عمليات �شّخ النفط اإلى كل  من بريطانيا وفرن�شا على اأثر العدوان الثالثي على 

م�شر.

ان الأزمة التي هددت بالإطاحة  بعر�شه. - امللك �شعود يقف اإلى جوار امللك ح�شني عاهل الأردن اإبَّ

- امللك �شعود يعر�س و�شاطته حلل النزاع بني �شوريا وتركيا.

- امللك �شعود يقف اإلى جانب الكويت اإثر تعر�شه خلطر الجتياح العراقي

- اإقرار ع�شوية الكويت يف جمل�س اجلامعة العربية

ومن مطالعة بع�س من ماآثر امللك �شعود يتبني و�شع قواعد العمل املوؤ�ش�شي يف خمتلف جمالت العمل ال�شيا�شي والع�شكري، وكانت له الب�شمة 

الأولى يف كافة املعارك واللقاءات وال�شراكات ال�شرتاتيجية، حيث كان مبادرًا يعمل وفق روؤية جديدة للم�شتقبل، حماوًل حتقيق م�شالح اأبناء 

الوطن الر�شداء، �شريطة اأن يكون متم�شيًا مع م�شاحلهم احلقيقية، ومن يراجع كلماته الذكية والر�شينة يف جمال العالقات ال�شيا�شية يدرك 

رياديته باعتباره ذات �شمات القادة الرياديني، فهو الذي قال باعتباره رجل ال�شيا�شة الفذ يف الع�شر احلديث بعد اأبيه: 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» تقوية اجلامعة العربية من اأوجب الواجبات واألزم ال�شرورات، واجلامعة هي راية الأمة العربية وعنوانها، ويف اليوم الذي ت�شبح فيه الوحدة 

العربية حقيقة واقعة فاإن اجلامعة �شتكون بال �شك قوية«

ويف هذا ال�شدد، يكننا ا�شتخال�س العديد من ال�شمات اخلا�شة برواد الأعمال املوؤ�ش�شيني يف املجال ال�شيا�شي والع�شكري، والتي ات�شم بها جاللة 

امللك �شعود، وكان من اأهمها:

الذكاء الفذ يف التخطيط ال�شيا�شي والع�شكري. •

ل يعرف امل�شتحيل ويوؤمن باأن التخطي ال�شليم من خالل عمل موؤ�ش�شي اأحد اأهم �شمانات النجاح. •

رجل ل يهاب املخاطر لديه ع�شق لالإجنازات. •

ال�شتفادة من العرثات والعتماد على اخلربة ال�شيا�شية لوالده يف احرتاف حل اخلالفات. •
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فهم تام للبيئة املحيطة يف الداخل ال�شعودي ولكثري من الدول وثيقة ال�شلة باململكة. •

�شاحب روؤية والنظرة امل�شتقبلية النافذة. •

له اأفكار ر�شينة تنال الإحرتام من كل اخلرباء الذين تعاملوا مع جاللته. •

خامسا: التطبيقات اإلدارية لريادة األعمال لدى الملك 
سعود

اإن القيمة احلقيقية للتميز يف العمل املوؤ�ش�شي تتمثل يف ممار�شة مهام الإدارة وفق اأ�ش�س تت�شم بالتميز والتجدد والبتكار يف املجالت املختلفة اأو 

عنا�شر العملية الإدارية، والتي تتمثل يف كل من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، حيث عمل امللك �شعود بفكر اإداري �شليم يتوافق ما تو�شي 

به الكتابات الإدارية احلديثة، حيث مار�س عمله املوؤ�ش�شي وفق الت�شور الذ يو�شحه ال�شكل التايل:

�شكل رقم )1( اأن�شطة الإدارة لدى امللك �شعود

وفيما يلي اأهم التطبيقات الإدارية جلاللة امللك �شعود يف كل جمال على حدة، وذلك على النحو التايل:

1- بناء الذات 
اإن اإدارة الذات تعني يف اإدبيات الإدارة: القدرة على اإ�شباع احلاجات الأ�شا�شية للنف�س الب�شرية، خللق التوازن يف احلياة بني الواجبات والرغبات 

والأهداف، حيث اأكدت البحوث العلمية واحلياة الواقعية على اأن القادة املتميزون يف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة/ هم بالأولى كانوا 

يت�شمون بقدرات خا�شة على اإدارة الذات مبا يكنهم من التميز يف ممار�شة عنا�شر العملية الإدارية، ويف �شوء هذا املنظور فقد جتمع لدى امللك 

�شعود درجتني من الهتمام- اهتمام جده واأبيه- وحر�شه الذاتي على اأن يكون رجل ذات قيمة م�شافة ويت�شم بريادة الأعمال املوؤ�ش�شية، ومن 
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اأهم جوانب بناء الذات ما يلي:

حفظ القرآن
 لقد نال امللك �شعود رعاية خا�شة من جده الأمري عبد الرحمن يف الوقت الذي كان امللك عبد العزيز م�شغوًل بفتوحاته لبناء الدولة ال�شعودية، 

ويف اخلام�شة من عمره، �شلمه امللك عبد العزيز اإلى ال�شيخ عبد الرحمن بن نا�شر ليتعلم القراآن ويدر�س اأ�شول الفقه و احلديث والتف�شري، وختم 

القراآن على يديه وهو يف احلادية ع�شرة من عمره.

قربه من مثله األعلى
لزم امللك �شعود والده الذى تفانى يف حبه وكان مثله الأعلى يف احلكم والت�شرف. وقد ربطت بينهما �شداقة قوية كانت م�شربا لالأمثال وذلك 

لتقارب ال�شن بينهما، ثم اإن قربه من جده الذى رباه ولزمه وكان حتت اإمرته حتى وفاته اأك�شبه العادات والتقاليد الأ�شيلة والتم�شك باملبادئ 

الإ�شالمية ال�شمحة.

الهيبة وقوة الشخصية
حر�س امللك �شعود على مرافقة والده والت�شبه به، خا�شة واأنه كان ي�شابه والده يف بنيته القوية_امللك عبد العزيز مرتين و�شبعة �شم/ وامللك 

وحبه  امل�شهور  كرمه  اإلى  بالإ�شافة  و�شهامته  وا�شتقامته  احلميدة  ومزاياه  �شجاياه  من  والعديد  وهيبته  وب�شمته  �شم_  واأربعة  مرتين  �شعود 

لل�شدق، وكان ل�شوته اجلهوري تاأثريا كبري يف املعارك التي خا�شها، ويقول بع�س الذين �شاركوا معه يف املعارك )باأن �شعود �شاحب �شوت قوي 

يوؤثر يف �شامعه كما كان يحفظ الكثري من الق�شائد النجدية والأهازيج احلربية التي كان ين�شدها اأيام احلرب فيدخل احلما�شة والثقة بالنف�س 

اإلى القلوب(، وكان مياًل اإلى العفو اإل اأنه كان حازمًا و�شديدًا يف موا�شع ال�شدة . وكان قليل الكالم ين�شت ملحدثيه اأكرث مما يتكلم .

حب العلم والتعلم
يف اأول زيارة للملك �شعود خارج اململكة حني كان وليًا للعهد ذهب اإلى جمهورية م�شر العربية. زار يف تلك الأيام دور العلم والكتب واملتاحف 

العا�شمة  اأو معهدًا علميًا يف  اأثريًا  ، ومل يرتك مكانًا  والعلماء  ال�شيوخ  اإلى وعظ  وا�شتمع  الدينية  الأزهر  والآثار وح�شر بع�س جل�شات اجلامع 

امل�شرية اإل و�شاهده عن كثب وا�شتجلى غوام�شه وخفاياه حتى اأ�شبح يعرف عن القاهرة يف هذه املدة الق�شرية ما يعرفه امل�شري الذي عا�س 

حياته فيها �شواء ب�شواء. 

وقد جتلى بو�شوح ما بذله امللك �شعود يف بناء ذاته، من خالل يف كلماته يف العديد من املواقفـ - كاإبن، اأبًا، كرجل �شيا�شة، كرجل اقت�شاد، كاإمام 

امل�شلمني، كاإن�شان، وليًا للعهد، ملكًا للبالد_ واإليكم بع�س من كلمات امللك �شعود يف بع�س املواقف وذلك على النحو التايل:
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كلمات الملك سعود كإبن
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» فكّل منا يعلم ويقدّر مقدار الفاجعة العظمى التي فجعنا بها بوفاة جمدد جمدنا ، وباين اأ�ش�س دولتنا الوالد امللك عبد العزيز بن عبد 

الرحمن الفي�شل رحمه اهلل ... واأن ما تركه لنا من الرتاث ومن ال�شمعة الطيبة يف حمافل العامل ، نعتربه ركنًا من اأركان مفاخرنا تتحدث به 

الأيام والع�شور«.

كلمات الملك سعود أبًا
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

»�شعبي العزيز : اإنكم تعلمون مدى اهتمامي مب�شاحلكم ورفع �شاأنكم واإعزاز بالدكم ، واإين عامل لذلك جهدي ثم اإنني اأ�شارككم اآمالكم 

واآلمكم ، واعترب كبريكم اأبًا ،واأو�شطكم اأخًا ، و�شغريكم ابنًا«

 كلمات الملك سعود كرجل سياسة
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» تقوية اجلامعة العربية من اأوجب الواجبات واألزم ال�شرورات، واجلامعة هي راية الأمة العربية وعنوانها، ويف اليوم الذي ت�شبح فيه الوحدة 

العربية حقيقة واقعة فاإن اجلامعة �شتكون بال �شك قوية«

كلمات الملك سعود كرجل اقتصاد
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» وعزمنا على القيام مب�شاريع عمرانية ، واأعمال نافعة ون�شر العلم ،وبناء قوًى للجي�س واقت�شاد قوًي » .

كلمات الملك سعود كإمام المسلمين
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

»فاإلى اإخواننا قاطبة نوجه دعوتنا واإلى اإخواننا امل�شلمني عامة نر�شل نداءنا لتعاون �شادق وت�شامن �شامل ي�شمن لكل حق حقه ويدفع عن 

املظامل ، ويجعل مننا ومن بالدنا اأداة �شاحلة لن�شر احلق وب�شط ال�شالم والأمن بني النا�س »
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كلمات الملك سعود كمعلم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» لقد اأولينا التعليم الق�شط الوافر من اهتمامنا فو�شعنا له برناجمًا طويل الأمد واأن�شاأنا جامعة �شعود واأمرنا بفتح مدار�س للبنات ، ومما اأثلج 

قلوبنا ما �شاهدناه من اإقبال على تلك املدار�س ووجهنا ... التعليم الوجهة ال�شحيحة النافعة التي تتفق مع مبادئنا الدينية ومتطلبات نه�شتنا 

ال�شناعية والزراعية والعمرانية مع الهتمام ب�شفة خا�شة بالتعليم املهني والفني »

كلمات الملك سعود كإنسان
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

    »لقد عزمنا على اأن نثبت ما اأجراه باأين جمد هذه الأمة وموؤ�ش�س كيانها، من عادات ورواتب، وم�شاعدات وقواعد، و�شدقات للرجال وللن�شاء 

والأيتام والأرامل ، يف طول البالد وعر�شها ، يف داخلها وخارجها »

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

»العرب يريدون » بلفور« جديد يعد وعدًا باإن�شاء وطن قومي لإيواء مليون عربي فل�شطيني �شردهم العدوان ال�شهيوين من وطنهم وديارهم ».

رسالته الملك سعود ألبيه عند توليه وليًا للعهد
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» �شاأبذل الجتهاد اإن �شاء اهلل يف �شبيل كلمة التوحيد ، وتقومي ال�شريعة املحمدية ، والن�شح لالإ�شالم وامل�شلمني ظاهرًا وباطنًا ، والن�شح 

لوليتهم والأمر باملعروف والنهي عن املنكر واإقامة ذلك على كل كائن من كان ».

كلمات الملك سعود كملكًا للبالد
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

» اإن الرابطة التي تربط بني احلاكم واملحكوم هي عروة وثقى قوامها الدين والعت�شام بحبل اهلل وبحكم كتابه و�شنة نبيه حممد �شلى اهلل 

علية و�شلم وقوامها اأن يكون القوي عندنا �شعيفًا حتى يوؤخذ احلق منه .. وال�شعيف قويًا حتى يوؤخذ احلق له ».
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ومن هنا ي�شتطيع املتتبع جلهود امللك �شعود يف بناء الذات باأنه رائد اأعمال موؤ�ش�شي، ومن اأهم الدللت على ذلك ما يلي:

ات�شم امللك �شعود باأنه رجل اأعمال وت�شرفات . •

متتع بالتفاين يف العمل. •

تعلم واجتهد يف التعلم حتى �شار مثاًل يحتذي به النبالء واأمراء الأ�شرة احلاكمة. •

ات�شم بالقيادة الريادية. •

ل يعرف امل�شتحيل ول يوؤمن بالف�شل. •

ات�شم باجلراأة. •

ال�شتجابة لحتياجات املواطنني الآنية وامل�شتقبلية. •

هو رجل امل�شتقبل. •

وكل هذه ال�شمات تدل على اأن امللك �شعود اأحد رواد الأعمال يف ع�شره الذين عا�شوا حياتهم بفكر العمل املوؤ�ش�شي لال�شتكمال جهود امللك عبد 

العزيز يف بناء الدولة. 

2- التخطيط
يعترب التخطيط هو العن�شر الرئي�س يف عنا�شر العملية الإدارية من املنظور املتكامل، فالقدرة على بناء اخلطط والتميز يف عر�س بدائل تنفيذها 

ي�شاهم يف حت�شني قدرات القادة يف تنظيم املوارد خلدمة الأهداف املخططة، حيث الهتمام بو�شع هدف رئي�شي يتحقق من خالل اأهداف فرعية 

، مع احلنكة والتميز على بناء املوازنات التخطيطية مبا ي�شمن ح�شد جهود الأفراد ل�شتغالل املوارد يف اجتاه الهدف، ومن ثم يكن النظر 

ملمار�شات املدير باعتبارها منظومة اإدارية متكاملة اأ�شا�شها التخطيط كما يت�شح من ال�شكل التايل. 

�شكل رقم )2(
منظومة العمل الداري

التخطــــــــيط

الرقابة

التوجيهالتنظيم
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اأ�شا�س تلك املنظومة -اإمنا يوؤثر علي جناح  اأن التخطيط يثل  اأي وظيفة من هذه املنظومة - بالرغم من  اإهمال  اأن   هذا ويجب التنويه ايل 

املوؤ�س�سة والدول يف حتقيق اأهدافها، وب�سفة عامة فالعديد من املزايا تعود على  املوؤ�س�سات والدول نتيجة املمار�سة الحرتافية لن�ساط التخطيط.

 ومن اأهم ممار�شات امللك �شعود والتي تدل على متيزه كرجل دولة حمرتف التخطيط بالفطرة، ما يلي:

مر�شوم ملكي بت�شكيل املجل�س الأعلى للتخطيط، لعل هذا املر�شوم كافيًا ودال على منهجية امللك �شعود والتي تتمثل يف« التخطيط كمنهج حكم«. •

يعترب التخطيط هو الركيزة الرئي�شة للعملية الإدارية، ويذكر املقربون جلاللة امللك �شعود رحمه اهلل اأنه كان حري�شا على عدم التخلي عن  •

املبادئ الأ�شا�شية التي ن�شاأ عليها واآمن بها طوال فرتة حياته بدءًا مب�شاعدة والده يف توحيد وتاأ�شي�س اململكة مرورا بوليته للعهد وانتهاء 

بحكمه للبالد و حتى وفاته، وكان من اأهم هذه املبادئ الواقعية، النظرة ال�شاملة، النظرة التكاملية، التن�شيق، امل�شاركة، احل�شا�شية للزمن، 

جتاوز حدود املكان املحدود، واحلر�س على توفري التمويل الالزم ل�شمان تنفيذ الأهداف املحددة، والذي يعي مفهوم التخطيط يجد اأن ما 

ذكرناه ميثل مبادئ يرتكز عليها ن�ساط التخطيط.

متتع امللك �شعود بقدرة متميزة على حتديد الأهداف، وو�شع �شبل الو�شول اليها يف �شكل نتائج حمددة. •

حر�س امللك �شعود يف جميع امل�شاريع التي اأ�ش�شها يف خمتلف مناطق اململكة على اتباع اخلطوات  التالية: •

حتديد املوقف احلايل لختيار نقطة البداية ال�شائبة.. 1

الرتكيز على هدف حمدد وح�شد اجلهود نحوه)ويتجلى ذلك يف م�شاريع التعليم وتاأ�شي�س الأنظمة الإدارية واحلروب(.. 2

درا�شة البدائل املمكنة للوقوف على الطريقة التي �شي�شتعملها لبلوغ الغاية وحتقيق الأهداف . 3

حر�س دومًا على و�شع معايري اإجناز ليتاأكد يقينًا من اأنه و�شل اإلى الهدف املرجو، ومل يكن يكفيه جمرد الأداء.. 4

التخطيط مل�شتقبل العالقات ال�شيا�شية يف املنطقة العربية والدولية، وجتلى ذلك من خالل العديد من املمار�شات مثل: •

التوقيع على ميثاق تاأ�شي�س اجلامعة العربية يف القاهرة.. 1

امللك �شعود اأول زعيم عربي ورئي�س دولة يزور القاهرة بعد ثورة 23يوليو 1952م .. 2

ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع اخلرباء اللبنانيني والأردنيني والأمريكيني.. 3

املوافقة على ميثاق الدفاع امل�شرتك الذي وقعته كل من م�شر و�شوريا .. 4

اململكة العربية ال�شعودية توؤيد القاهرة تاأييدًا كاماًل وتوقف عمليات �شّخ النفط اإلى كل  من بريطانيا وفرن�شا على اأثر العدوان الثالثي على . 5

م�شر.

امللك �شعود يقف اإلى جانب الكويت اإثر تعر�شه خلطر الجتياح العراقي. 6

التخطيط لعملية اإجراء الإ�شالحات الإدارية والداخلية للبالد ابتداء باحلجاز، وذلك بعد اإجراء درا�شة عامة للتعرف على املوقف احلايل،  •

اأ�شهر ون�شف يف احلجاز،  وقد ت�شمنت الإ�شالحات ت�شوية النظم الإدارية واملالية ودرا�شة الأنظمة املتعلقة  اأربعة  حيث بقي جاللته ملدة 

مب�شاريع حيوية وتنموية، واخت�شت هذه الدرا�شة بامل�شاريع اخلا�شة باحلج، وتاأمني املياه، والإذاعة، واجلمارك . 
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البلدية  • ال�شئون  مثل  خمتلفة  جمالت  يف  منهم  لال�شتفادة  العربية  الدول  بع�س  يف  اخلرباء  من  مبجموعة  لال�شتعانة  تنفيذية  خطة  و�شع 

والقت�شادية والزراعية بالإ�شافة اإلى الأمن املدين وال�شئون ال�شحية وو�شع اأ�ش�س نظم للعاملني . 

التخطيط للنمو يف العالقات التجارية •

ة با�شم » �شركة الناقالت  البحرية العربية ال�شعودية.. 1 قرار جريء من امللك �شعود بتاأ�شي�س �شركة بحرية يف جدَّ

ويف الدمام مد ر�شيف اإلى املياه العميقة عرب ج�شر من ال�شلب وممر �شخري لكي يت�شنى للناقالت الكبرية الر�شو على جانبيها ) جمادي . 2

الأول 1369هـ(.

بناء طرق رئي�شة للتي�شري على اأبناء اململكة و�شيوفها واملارين بها.. 3

3- التنظيم 
يعترب التنظيم الإداري من الدعائم التي ي�شتند عليها القادة يف حتقيق النجاح و�شمان توزيع املهام على املخت�شني ب�شورة حتقق الفعالية والتميز 

يف ح�شد اجلهود نحو الأهداف املخططة، وهو الوظيفة الثانية من وظائف الإدارة التي تبني كيفية واأهمية منح ال�شلطات يف مو�شعها واملحا�شبة 

على امل�شوؤولية، لذا فاخلطة اجلدية تتهاوى يف ظل �شياع مهمة التنظيم.، كما اأن اأهم خمرجات التنظيم تتمثل يف و�شوح الأدوارالتنظيمية، والتي 

تتمثل فيما يلي:

حتديد الخت�شا�شات التنظيمية )املهام( للوحدات التنظيمية )اأهداف، �شلطات وم�شئوليات كل وحدة ( •

حتديد ال�شلطات وامل�شئوليات الوظيفية ل�شاغلي الوظائف املختلفة لكل وحدة تنظيمية . •

•  .... الوظيفية   – التنفيذية  ال�شلطة  للموؤ�ش�شة)عالقات  التنظيمي  الهيكل  يف  التابعة  الوحدات   بني  املختلفة  التنظيمية  العالقات  حتديد 

ال�شت�شارية( .

حتديد نظم تدفق عالقات العمل  داخل كل وحدة وبني الوحدات. •

حتديد وتو�شيح تلك الأدوار جلميع العاملني يف �شكل دليل تنظيمي. •

ومن اأهم ممار�شات امللك �شعود والتي تدل على متيزه كرجل دولة حمرتف يف جمال التنظيم، ما يلي:

حر�س جاللة امللك �شعود على معرفة ما هو املطلوب لتاأدية عمل ما)يثل ناجت عملية التخطيط(، وحتديد من امل�شئول عن القيام بهذا الأمر  •

ومنحه ال�شلطة وامل�شوؤولية، كما اأن العادات الطبيعية الفطرية للملك  �شعود  تدل على اأن رجل تنظيم من الطراز الأول، حيث كان له  » برنامج 

» خا�س حلياته ل يتغري ل �شيفًا ول �شتاًء ، ول �شفرًا ول ح�شرًا واأوقاته موزعة توزيعًا دقيقًا لأعماله ل ياأخذ عمل ن�شيب العمل الآخر من 

الزمن املفرو�س له. 

�شدور الأمر ال�شامي من ويل العهد باإعادة تنظيم جمل�س ال�شورى، وهذا يوؤ�شر على الهتمام التام باإدارة اململكة وفق التوجه بالتنظيم كمنهج حياة. •

و�سع اخلطوط العري�سة التي يجب عليه اأن يبت يف اتخاذها بنف�سه كوليًا للعهد، واأولها تاأ�سي�ص جمل�ص خرباء من املخت�سني يف الريا�ص  •
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لدرا�شة جميع اأن�شطة احلكومة يف ال�شئون املالية والقانونية والدينية والجتماعية والنفط ... الخ، على اأن يتم اختيار هوؤلء اخلرباء من الدول 

العربية والدول ال�شديقة واأن يعمل هذا املجل�س حتت رئا�شته، واأن تكون للملك �شلة مبا�شرة بهم ومب�شت�شاريه اأي�شا عند اللزوم.

تخ�شي�س مهام اخلرباء، حيث يندرج ن�شاطهم حتي قيادته، وينح�شر دور اخلرباء يف اإطار التخطيط وامل�شورة ولي�س الإدارة والتنفيذ. •

اإ�شدار جمموعة كبرية من القوانني والأنظمة املنظمة لالإ�شالحات الإدارية التي مت التخطيط لها يف احلجاز والتي عرفت  باإ�شالحات ويل  •

العهد)حمرم1372ه(، وتناولت هذه الإ�شالحات تعيينات جديدة يف عدة دوائر كما اأعاد جاللته تنظيم اإدارة الأمن العام واأدخل حت�شينات 

يف نظم املحكمة ال�شرعية حتى توفر للجميع ت�شهيل اأمورهم، كما األغى بع�س الر�شوم على ختم الوثائق ال�شرعية لكونها غري اإ�شالمية وعزز 

دعم ن�ساط هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك لتب�سيط الإجراءات على جميع املتعاملني.

تعزيز اخت�شا�شات و�شالحيات وزارة املالية و�شيطرتها ومراقبتها على امليزانية والإنفاق والتوفري. •

تاأ�شي�س جمل�س ال�شوؤون القت�شادية لتنظيم مهامه ودرا�شة الق�شايا من منظور قومي. •

اأ�ش�س املديرية العامة ل�شوؤون البرتول واملعادن. •

اأ�ش�س اإدارة لالأ�شغال العامة خمولة باإ�شالح الأرا�شي البور واخلالية لال�شتخدام الزراعي والقيام بحفر الآبار الرتوازية. •

تاأ�شي�س �شركات تعاونية زراعية. •

اإن�شاء اإدارة م�شتقلة وعامة للجمارك . •

 تو�شيع جمل�س ال�شورى يف العا�شمة املقد�شة ويف مر�شوم اآخر من ديوان ويل العهد رقم )331( يف 17 ت�شرين الثاين 1952م اأمر بو�شع نظام  •

ملجل�س ال�شورى وزيادة عدد اأع�شائه من ثالثة ع�شر اإلى ع�شرين ع�شوًا يف مكة املكرمة.

 تاأ�شي�س جلنة مكونة من خم�شة اأع�شاء لالإ�شراف على �شوؤون احلجاز . •

علق ال�شفري الربيطاين بلهام )»Pelha m«( يف تقرير �شري له موؤرخ يف )1372 ه( بتناول هذه الإ�شالحات حيث اأ�شار باأن »امللك �شعود قد 

و�شع البالد يف حت�شن، واأن جميع طبقات املجتمع م�شتفيدة منها وان مل يكن ذلك بن�شب مت�شاوية ».

اإن ما نذكره من جهود لي�شت بالأمر الهني يف ذلك الوقت، كما اأنها نالت الهتمام الكبري، رغبة من امللك �شعود اأن يعيد ترتيب البيت من الداخل 

لكي يتمكن من حتقيق الفاعلية على امل�شتوى الدويل، ف�شعى لتقوية نظمه، واإدارته، ونظمه القت�شادية، وال�شوؤون الجتماعية والإن�شانية ، وحتقيق 

الأمن حتى يكون يف و�شع يخوله م�شاعدة اإخوانه العرب وامل�شلمني يف حمنهم باأ�شلوب فعال مع رغبته ال�شديدة يف النهو�س بوطنه واإي�شاله اإلى 

كل ما ي�شبو اإليه اإل اأنه كان يعلم اأن العملية تتطلب �شربًا وجهدًا متوا�شلني لكي ي�شل اإلى غايته املن�شودة، وبذلك يكون رجل التنظيم الإداري 

الأول الذي يت�شم باأفكاره الغزيرة و�شدة اللتزام والقدرة على جتاوز احلواجز، ليحطم كلمة م�شتحيل وي�شع املمكن وال�شتطاعة بدياًل عنها، 

وذلك خلفًا حلنكة اأبيه جاللة امللك عبد العزيز وا�شتفادة من خرباته.
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التوجيه )القيادة(
ال�شابق  الأدوار  تلك  تلك اخلطط من خالل  تنفيذ  تبداأ م�شرية  التنظيمية مبفهومها،  الأدوار  املختلفة وحتديد  العمل  يتم و�شع خطط  اأن  بعد 

حتديدها. ومن ثم تظهر اأهمية التوجيه يف التنفيذ الفعلي لالأعمال والأن�شطة املختلفة؛ من اأجل حتقيق الأهداف، ول يكن الطمئنان لالإعداد 

اجليد للخطط باعتباره مبثابة الن�ساط الإداري الذى ي�سمن جناح املوؤ�س�سة يف حتقيق تقدمها ومنوها امل�ستمر، كما اأن حتديد الأدوار من خالل 

الآليات التنظيمية على الوجه الأكمل لي�س كافيا لتنفيذ اخلطط، لأن التنفيذ يقوم به العن�شر الب�شري، فاإذا مل يكن هناك توجيه م�شتمر وت�شجيع 

وحتفيز للعاملني فلن تخرج اخلطط ايل حيز التنفيذ واأي�شا لن يتم القيام بالأدوار ال�شابق حتديدها. 

 لذلك تظهر اأهمية التوجيه الذي يتعلق باجلانب ال�شلوكي، والذي يتطلب فهم ال�شلوك الإن�شاين فهمًا جيدًا والتعرف على اأهم دوافعه، كل ذلك 

من اأجل حتويل هذا ال�شلوك من �شلوك �شلبي الى �شلوك اإيجابي يعمل على تنفيذ املهام املحددة بدقة وعناية واهتمام واإخال�س، كما اأن توجيه 

الأفراد من خالل اإ�شدار التعليمات والتوجيهات للمكلفني بالعمل يثل جانبا واحدًا من جوانب هذه الوظيفة. اأما اجلانب الثاين والذي قد يفوق 

اجلانب الأول، يتمثل يف حفز الأفراد وحثهم علي العمل ، ويتم ذلك العمل من خالل جمموعة من الأن�شطة الدارية املتعلقة بالتوجيه ، وهي متثل 

العنا�شر الأ�شا�شية لهذه الوظيفة، وهذه الأن�شطة هي القيادة، واحلفز والت�شالت . فاملدير يف اأي موقع يقرر ا�شتخدام منط قيادة معني بعد 

حتليل ودرا�شة اخل�شائ�س املختلفة ملجموعات العمل ) الر�شمية وغري الر�شمية ( والذي يجب اأن يوؤدي ايل حفز وت�شجيع الأفراد بطريقة فعالة 

وي�شاعد علي تفاعلهم معا ب�شكل مو�شوعي

ومن اأهم ممار�شات امللك �شعود والتي تدل على متيزه كرجل دولة حمرتف يف جمال التنظيم، ما يلي:

ل يختلف اثنان على اأن امللك �شعود من الذين يت�شمون ب�شمات القادة املميزون، حيث كان لدية معرفة تامة بكافة الأمور وبواطنها اأولديه  •

�شفات �شخ�شية توؤهله لمتالك القدرات واملهارات القيادية التي متكنه من توجيه كافة التابعني ب�شهولة وُي�شر، ومبا ي�شمن اإرادة التنفيذ. 

تاأ�شي�س فكرة وحدة الأمر بني جميع القطاعات واملناطق. •

يتم ممار�شة القيادة والتوجيه والتحفيز بغر�س التاأثري يف اأداء جميع امل�شوؤولني ولي�س ملجرد ال�شتمتاع بالرئا�شة. •

َتوا�شل امللك �شعود مع جميع فئات وطبقات ال�شعب ليتعرف على احتياجات املواطنني والعاملني، ويتمكن من توجيه جميع امل�شوؤولني خلدمة  •

والتي�شري على املواطنني.

حر�س امللك �شعود على اأن تكون �شمانات التنفيذ تندرج �شمن املهمة ذاتها، وذلك من خالل تعريف امل�شوؤولني مبهامهم والهدف النهائي  •

لتنفيذ هذه املهام التي يجب عليهم القيام بها، واإي�شاح النتائج املتوقعة نتيجة اإمتام هذا العمل، وهذا تاأ�شي�شًا لعملية املتابعة والرقابة.

اعتمد على التوجيه وقيادة الآخرين وح�شد جهودهم اعتمادًا على حبه لهم وحبهم له، و�شفافية عر�س الأ�شباب الكامنة وراء تنفيذ الأعمال،  •

�شمانًا لغر�س الرغبة يف اإمتام اأعمالهم بفاعلية طبقًا للمقايي�س املحددة، م�شتخدمني طاقاتهم لأق�شى درجة ممكنة.

يت�شم جاللته بجودة التوجيه، حيث كان ماهرًا يف الأمور التالية: 

قيادة النا�س اإلى الطريق ال�شحيح . •
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اإطالع الآخرين مبا عليهم القيام به .  •

بعث احلما�س يف املروؤو�شني ليوؤدوا اأعمالهم بطريقة احرتافية .  •

حر�س على تقوية ال�شلطة املركزية يف اإدارة �شوؤون احلرمني ال�شريفني، حتى يف ظل عدم وجود اأي �شلطة مركزية اإ�شالمية بديلة تناف�شه، نظرًا 

لظروف املوقع وجودة اأداء املهمة، وملا تتمتع به اململكة من اإمكانيات مالية تفوق امكانيات العديد من الدول العربية والإ�شالمية وبالتايل كانت 

قدراته القيادية تدفعه برغبة وحب وا�شتعداده لبذل الغايل والرخي�س يف �شبيل الدفاع عن حقوق وكرامة قومه واأمته.

 لذلك اأعد �شيا�شته الداخلية واخلارجية جتاوبا مع هذه الأدوار القيادية التي لي�س لها �شوى اململكة، على امل�شتوى القومي والإ�شالمي والعاملي، 

حيث املطلوب منه بذل جهد خيايل ليحافظ على اأمن البالد، ويحر�س على غر�س ال�شلم وعدم التدخل يف �شئون الدول الأخرى، والجتهاد للدفاع 

عن كل حق �شرعي.

وعلى امل�شتوى الدويل والعاملي حر�س امللك �شعود على التن�شيق والت�شاور يف الق�شايا الدولية ذات الأبعاد الإقليمية، ففي زيارته لأمريكا حر�س 

امللك �شعود على اللتقاء برئي�س كل من م�شري و�شوريا وملك الأردن، وعقدوا عدة اجتماعات تن�شيقية للت�شاور وال�شتفادة من خرباته للخروج 

بنتائج ثرية من لقائه بالرئي�س الأمريكي.

واملتتبع ملمار�شات امللك �شعود يتبني له اأنه ذات قدرات قيادية رائدة يف جمال التوجيه والتن�شيق داخل الدولة وخارجها مبا ي�شمن احل�شول على 

نتائج م�شمونة التحقق، ويكننا اأن ن�شفه بامتالكه لكافة مقومات القيادة الريادية.

المتابعة )الرقابة(
الرقابة من اأهم من وظائف الإدارة والتي من خاللها ي�شتطيع القادة التاأكد من اأن ما مت ا�شتهدافه قد حتقق بالفعل من خالل التعرف على الواقع 

الذي مت تنفيذه والوعي التام بالأهداف ومن خالل املقارنة بني الواقع وامل�شتهدف يتبني مدى القدرة على حتديد درجة التوافق بينهما، لنتمكن 

من اتخاذ الإجراءات الت�شويبية لالأداء اأو تعديل اخلطط وذلك وفق طبيعة النحراف الذي �شيتم التعرف عليه، ومن ال�شروري ممار�شة املتابعة 

والرقابة على الأ�شخا�س وعلى املوؤ�ش�شات، بجميع �شورها، مثل :

الرقابة ال�شابقة)املانعة/ للفهم وجتنب الوقوع يف اخلطاأ(. •

الرقابة الآنية حتى يكون للفرد رقابة حقيقية ذاتية على اأدائه. •

الرقابة الالحقة للتاأكد من اأن الأداء يتوافق مع امل�شتهدف. •

 واملتتبع مل�شرية امللك �شعود ي�شتطيع اأن يتاأكد من اأنه كان متابع جيد حري�س على حتقيق كل ما مت التخطيط اإليه، ويتبني ذلك من خالل املواقف 

التالية: 

اعتد امللك �شعود على بناء الرقابة الذاتية لدى امل�شوؤولني ليكون الأداء ذات جودة من املرة الأولى.

 حر�س امللك �شعود على اأن يتبني من اأن كل �شيء ي�شري تبعًا للخطة املو�شوعة �شابقًا، وجتلى ذلك يف و�شع حدود للخرباء يف تنفيذ ما مت التخطيط 
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له، وفق معايري اإجناز حمددة.

 كان امللك �شعود يوؤمن باأن غياب الرقابة واملتابع ُتفقد العمل قيمته وتعترب �شمانة لغياب النتائج املرجوة، وهذا يتوافق مع فكرة اأن الإدارة عملية 

دائرية تت�شاوى فيها اأهمية كل الوظائف والتي تعتمد على بع�شها ب�شورة دائمة التتابع.

ومن هذه  دائمًا،  عليها  اأهداف، حر�س  لعد  الأداء حتقيقًا  ولي�س جمرد  الإجنازات  املهام من منظور  كافة  يتابع  اأن  �شعود على  امللك   حر�س 

الأهداف:

التحقق من توجيه كافة اجلهود لتحقيق الأهداف املن�شو�س عليها يف اخلطط. •

التحقق من اأن الأداء الفعلي للعمل يتم على �شوء اخلطط ومعايري الداء املقررة. •

التاأكد من اأن نظم واأ�شاليب العمل والجراءات ت�شاعد على حتقيق الأهداف العامة للمملكة. •

التحقق من �شالحية وكفاءة اأفراد القوى العاملة باململكة واحلر�س على رفع كفاءتهم ب�شفة م�شتمرة.  •

التحقق والتاأكد من ال�شتخدام القت�شادي المثل للموارد املادية واملالية املتاحة. •

التاأكد من توافر التن�شيق والرتابط بني كافة الوحدات املناطق والقطاعات �شمانًا لتحقيق الأهداف  العامة للمملكة. •

اهتم امللك �شعود مبعايري قيا�س الأداء، حيث كان جزء من حواره مع اخلرباء الأمريكيني وال�شوريني وامل�شريني والأردنيني وغريهم يرتكز بعد 

م�شورته على �شرورة التوافق بني اخلطة املو�شوعة والتي مت اإقرارها من اجلهة املخت�شة وبني ما اقرتحوه لتحويله خلطط تنفيذية، ويطالبهم 

بو�شع معايري ترتبط بالأداء واأخرى ترتبط بالإجناز احلقيقي الذي يثل خمرجات لالأداء.

وبذلك يكن القول اأن امللك �شعود جنى ثمار اأبيه وجده ف�شار ريادي يف ممار�شاته ويف قيادته وتوجيهه ومتابعة تنفيذ الأعمال مبا ي�شمن ح�شد 

الإمكانات يف اجتاه اأهداف اململكة و�شعبها.

سادسًا : الخالصة 
يف نهاية هذا ال�شتعرا�س ل�شخ�شية البحث يرحمه اهلل يكن التتبع الوا�شح ملعامل وتطبيقات امللك �شعود جمال ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية، وذلك 

من خالل الطالع على م�شريته يف العمل الوطني خلدمة الوطن واملواطنني، ومن اأهم ال�شمات التي متيز امللك �شعود والتي توؤ�شر لعتباره �شاحب 

اخلطوة املُمَيزة يف ريادة الأعمال املوؤ�ش�شية ما يلي:

اإقامة امل�شروعات اجلديدة داخل املن�شاأة، اأو ا�شتقالل امل�شروعات اجلديدة، اأو ا�شتقالل الوحدات داخل املنظمات. •

ل يعرف امل�شتحيل ويوؤمن باأن التخطي ال�شليم من خالل عمل موؤ�ش�شي اأحد اأهم �شمانات النجاح. •

امتالك القدرة على قيادة التغيري املخطط يف املنظمات احلكومية من وزارات وهيئات وموؤ�ش�شات. •

غر�س ثقافة التوجه بخدمات املواطن يف جميع املبادرات املوؤ�ش�شية بجميع قطاعات اململكة. •

ال�شتجابة لحتياجات املواطنني والرتكيز على فئة العمال املنتجني، دعمًا للتنمية امل�شتدامة. •
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اإعادة التفكري يف توجهات املن�شاأة والفر�س املتاحة لها اأو ما ي�شمى بالتجديد ال�شرتاتيجي.  •

 ال�شتفادة من العرثات والعتماد على اخلربة ال�شيا�شية لوالده يف احرتاف حل اخلالفات. •

فهم تام للبيئة املحيطة يف الداخل ال�شعودي ولكثري من الدول وثيقة ال�شلة باململكة. •

تهيئة املناخ العام ملمار�شة ريادة الأعمال على م�شتوى التنظيم املوؤ�ش�شي. •

له اأفكار ر�شينة تنال الإحرتام من كل اخلرباء الذين تعاملوا مع جاللته. •

الرتكيز على الأعمال والت�شرفات وعدم الكتفاء بكلمات رنانة وكفى. •

ت�شجيع وتبني املبادرات املبتكرة التي يقدمها العاملون يف التنظيم. •

الذكاء الفذ وال�شجاعة يف التخطيط ال�شيا�شي والع�شكري. •

موؤ�ِش�س ل يعباأ بحالت الإخفاق ول يعرف امل�شتحيل. •

يتلك القدرة على رفع الروح املعنوية لكل من حوله. •

ال�شتجابة لحتياجات املواطنني الآنية وامل�شتقبلية. •

رجل ل يهاب املخاطر ولديه ع�شق لالإجنازات. •

ات�شم امللك �شعود باأنه رجل اأعمال وت�شرفات . •

احلر�س على نقل التكنولوجيا واملعرفة لبالده. •

ل ي�شت�شغر املنافع مهما كانت �شئيلة. •

�شاحب روؤية وله نظرة م�شتقبلية نافذة. •

الدراية املتعمقة بكافة مهام عمله. •

مرنًا ل ينجرف وراء املاألوف. •

غر�س ثقافة التوجه بالإجناز . •

ا�شتيعاب البيئة املحيطة. •

التمتع بالتفاين يف العمل. •

ات�شم بالقيادة الريادية. •

اجلراأة. •
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مقدمة:
ريادة الأعمال تعد من املحركات الرئي�شية لأي اقت�شاد عاملي، حيث يتم من خاللها اإن�شاء الرثوة وا�شتحداث الوظائف من قبل الأعمال ال�شغرية 

التي تبداأ باأفراد يتمتعون بعقلية وفكر رواد الأعمال. ومن ح�شن احلظ اأنه يكن تنمية وتعزيز مثل هذا الفكر من خالل منظومة متكاملة داخل 

موؤ�ش�شات التعليم العايل، ُتعنى باجلانب املعريف و املهاراتي على حد �شواء. اإن موؤ�ش�شات التعليم العايل تلعب دورا جوهريا يف تاأ�شيل مبادئ ريادة 

الأعمال وتعزيز بناء الفكر الريادي Entrepreneurial Mindset للطالب وت�شليحهم باملعارف واملهارات لي�شهموا يف ان�شاء �شركات 

اأهمية درا�شة اجلهود التي بذلت يف اجلامعات ال�شعودية نحو دعم ريادة الأعمال. ولعل من  ريادية )Isenberg،2011م(. من هنا تاأتي 

النماذج الكرث مالئمة لدرا�شة هذا املو�شوع هو منوذج منظومة ريادة الأعمال يف اجلامعات.

ولتحقيق هذا الهدف مت تق�شيم البحث اإلى ثالثة اأجزاء رئي�شة. اأول: يناق�س البحث مفهوم منظومة ريادة الأعمال يف اجلامعات، وثانيا: يقدم 

البحث حتليل للو�شع القائم يف اجلامعات ال�شعودية وما بذلته من جهود خللق منظومة حمفزه لريادة الأعمال، فالتوجه الريادي اأ�شبح �شرورة 

واأخريًا  والعاملي.  الوطني،  املحلي  النطاق  واجلماعية على  الفردية  التناف�شية  م�شتوى  زيادة  الذي ترتكه يف  لالأثر  نظرا  اليوم  ملحة جلامعات 

ي�شتعر�س البحث جتربة وجهود جامعة الأمرية نوره يف بناء منظومة ريادة العمال وذلك من خالل ثالثة جوانب رئي�شة هي: اجلانب املنهجي 

)الأكادميي(، وجانب الن�ساط الالمنهجي، واأخريا جانب الدعم امل�ساند. 

 أوال: مفهوم منظومة ريادة االعمال في الجامعات:
اإن لفظ منظومة )ecosystem( ياأتي مبعني النظام الإيكولوجي اي جمموعة من املوارد واجلهات الفاعلة امللمو�شة وغري امللمو�شة والتي 

تعمل ب�شكل مرتابط ومعقد خللق بيئة حمفزه اأو حمبطة )Fetters - other، 2010م(. و يف اإطار ريادة الأعمال يرجع م�شطلح منظومة 

 The« و بالتحديد يف درا�شته  Jude Valdez1988م للكاتب اإلى عام   Entrepreneurship ecosystem ريادة الأعمال 

entrepreneurial ecosystem: Toward the theory of new business formation« و الذي ا�شتخدمه 

منظومة ريادة األعمال في الجامعات السعودية

جامعة االميرة نورة نموذجًا
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يف حماولة منه لتف�شري ظاهرة ال�شركات الريادية النا�شئة. وقد عرف ال�شميمري واملبرييك )2014م( امل�شطلح باأنه »عنا�شر واأفراد ومنظمات 

باأنه »كيـــان نظامـــي تفاعلـــي،  اأبو بكر )2014م(  اأو تعيق توجه الفرد نحو ريادة الأعمال«، بينما عرفه  وجهات حميطة برائد الأعمال تعني 

الأ�شا�شية  والأدوار  امل�شـــوؤوليات  ذلك  يف  مبا  الأعمال  لريـــادة  الأ�شا�شية  للمكونـــات  املت�شمنة  التحتيـــة  البنيـــة  اإلـــى  الداعمة  البيئـــة  وت�شـــري 

للجهـــات اأو الأطراف املخت�شة وامل�شـــئولة عـــن تنميـــة روح التحـــدي واملبـــادرة لـــدى الأفراد و متكينهـــم من العمـــل الريادي.«. ويكن تق�شيم 

هذه املنظومة اإيل منظومة جزئية )Micro-Ecosystem( ومنظومة كلية )Macro-Ecosystem( مو�شحة يف ال�شكل التايل:

�شكل )1(: منظومة ريادة الأعمال )امل�شدر ال�شميمري و املبرييك 2014م(

من اأ�شهر النماذج اأي�شا التي حاولت و�شف اأو حتليل منظومة ريادة الأعمال منوذج ) Isenberg،2011م( و الذي قرر اأن العوامل املحفزة 

الأعمال  لرواد  التمكني  �شيا�شات   ، املجتمع  يف  الأعمال  لريادة  داعمة  ثقافة  رئي�شية:  جمالت  �شتة  يف  جمعها  يكن  الأعمال  ريادة  ملنظومة 

ذكر)  و  التحتية.  والبنية  املوؤ�ش�شي  الدعم  توفر   ، للم�شروع  املالئمة  الأ�شواق  توفر   ، املوؤهل  الب�شري  العن�شر  توفر   ، املنا�شب  التمويل  توفر   ،

Isenberg،2011م( اأن منظومة ريادة الأعمال يف اأي جمتمع يكن و�شفها با�شتخدام هذه العنا�شر ال�شتة الرئي�شية و التي تتفاعل مع  املئات 

من العنا�شر املحلية بطرق معقدة للغاية. مبعني ان مكونات بيئة منظومة الأعمال هي واحدة وم�شرتكة بني كافة املجتمعات اإل اإن خ�شائ�س هذه 

املكونات واآلية تفاعلها تختلف من جمتمع اإلى اأخر ومن بيئة اإلى اأخرى.

 يكن القول اإن بيئة ريادة الأعمال يف جمتمع ما هي فريدة من نوعها. فمع اختالف نوعية ودرجة ندرة املوارد، ومع اختالف اأنظمة احلكم 

املجتمعات  لكل  منطيـــة  لي�شـــت  الأعمال  ريادة  »منظومـــة  اأن  اأي  الأعمال.  ريادة  منظومة  وتفعيل  بناء  واآليات  خ�شائ�س  تختلف  وال�شيا�شة، 
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ومكوناتها لي�شت جامدة، بل مرنة متحركة ويتم ت�شـكيلها ح�شـب خ�شائـ�س وتوجهات كل جمتمـــع علـى حـده، ممـا يتطلـــب اإجراء حتليـــل وتقييم 

بيئـي للمجتمع وحتديد ما به من نقاط قوة ونقاط �سعف وما لديه من فر�ص اأو قيود، ثم يتعامل مع كل ذلك ح�سـب توجهات املجتمـــع واأهدافه« 

)اأبو بكر، 2014(.

وعليه تلعب موؤ�ش�شات التعليم العايل ال�شعودية دورا مهما يف هذه املنظومة، كونها جزء من منظومة اأكرب قد ت�شهم يف ت�شكيل بيئة حمفزه لريادة 

العمال، والتي بدورها تعترب قيمة م�شافة لالقت�شاد كونها تكافح البطالة وتخلق فر�س عمل. ومن هذا املنطلق فاإن تعليم ريادة العمال يف 

موؤ�ش�شات التعليم العايل يدفع عجله التنمية. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن تعزيـز ريادة الأعمال ل يتحقق بالرتكيز على بناء ال�شمات الريادية واملهارات 

الفردية للطالب اجلامعيني فح�شب، واإمنا يتحقق ذلـــك مـــن خالل التفاعل بني الأطراف ذات العالقة يف منظومة بيئية نظامية تتوفر بها البنية 

التحتيـــة املي�شرة لريادة الأعمال داخل اجلامعة )اأبو بكر، 2014(. 

يف درا�شة حتليليه متعمقة لـ )Fetters - other، 2010م( على �شتة جامعات رائدة، بحثت هذه اجلامعات يف جمال النظم الإيكولوجية او 

منظومة ريادة الأعمال على امل�شتوى اجلامعي من اأمريكا ال�شمالية واأمريكا الالتينية واأوروبا واآ�شيا. تو�شلت الدرا�شة اإلى �شبعة عوامل اأ�شا�شية 

لنجاح اأي منظومة ريادة اأعمال داخل اجلامعة University-based entrepreneurship ecosystems لتت�شمن: 

)1( دعم القيادة العليا باجلامعة؛ 

)2( اأع�شاء هيئة تعليمية رياديني وقياديني. 

)3( التزام طويل الأجل لدعم ريادة الأعمال؛ 

)4( تخ�شي�س موارد مالية كبرية. 

)5( اللتزام مبوا�شلة البتكار يف املناهج والربامج؛ 

)6( البنية التحتية التنظيمية املنا�شبة؛ 

)7( اللتزام يف بناء �شبكات تنظيمية و�شال�شل اإمداد ت�شمل كافة الأطراف املعنية يف املجتمع لتوفري ال�شتدامة للم�شاريع الريادية.

 ثانيا: منظومة ريادة االعمال في الجامعات السعودية 
مت اإجراء ا�شتطالع وم�شح مكتبي للعديد من املواقع اللكرتونية اخلا�شة باجلامعات ال�شعودية و ذلك للتعرف على اجلهود التي بذلت لتحقيق 

منظومة ريادة الأعمال ، حيث يلخ�س اجلدول رقم )1( نتائج هذا ال�شتطالع.
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جدول )1(: حتليل منظومة ريادة الأعمال باجلامعات ال�شعودية

ية
وم

حك
ت 

عا
ام

ج



الرخصة الدولية لريادة األعمال

43 المؤتمر السعودي الدولي لريادة األعمال

Entrepreneurship ecosystem in Saudi universities. The case of Princess Nora University

صة
خا

ت 
عا

ام
ج

ية
وم

حك
ت 

عا
ام

ج



المؤتمر السعودي الدولي لريادة األعمال 44

منظومة ريادة األعمال في الجامعات السعودية: جامعة االميرة نورة نموذجًا

 

يت�شح يف اجلدول رقم )1( نتائج ال�شتطالع وامل�شح املكتبي للمواقع اللكرتونية واخلطط الدرا�شية للجامعات ال�شعودية، حيث اأنه من اأ�شل 35 

جامعة )26 حكومية 9 خا�شة ( 41٪ منها فقط لديه مقررات لتعليم ريادة الأعمال. اأربع جامعات تقوم بتدري�س مقررات مماثلة اأو م�شابهه جدا 

ملحتوى مقرر ريادة الأعمال على �شبيل املثال: اإدارة امل�شروعات ال�شغرية، واإدارة امل�شاريع، حتليل جدوى امل�شروعات، اإدارة البتكار. مع مالحظة 

اأنه ل يوجد برنامج م�شتقل اأو متخ�ش�س يف جمال ريادة الأعمال يف اأي من اجلامعات احلكومية، بينما تقدم جامعتني خا�شة ريادة الأعمال 

كربنامج متخ�ش�س ملرحلة البكالوريو�س واملاج�شتري هما: اجلامعة العربية املفتوحة و جامعة عفت. 

�شكل )2(: اجلامعات ال�شعودية التي تقدم مقرر ريادة الأعمال

ومن خالل امل�شح اي�شا، ات�شح تدري�س مقررات ريادة الأعمال يف اخلطط الدرا�شية لكليات العلوم الدارية و اق�شام ادارة الأعمال ، او يف بع�س 

احلالت �شمن اخلطط الدرا�شية لل�شنة التح�شريية. كما ات�شح ان معظم الكليات املعنية بتدري�س التخ�ش�شات الدارية اعتمدت على طرق 

التدري�س التقليدية والتي ت�شمل غالبا القاء املحا�شرات، واعداد خطط العمل ب�شكل نظري.

اإن 37٪ )10 جامعات( من اجلامعات احلكومية لديها البنية التحتية امل�شاندة لريادة العمال والتي ت�شهل عملية دعم ريادة الأعمال يف التعليم 

العايل. حيث تتعدد اأوجه امل�شاندة لرواد الأعمال املحتملني لت�شمل حا�شنات الأعمال، ومركز الإبداع والبتكار، ومراكز البحوث لريادة الأعمال 

والتكنولوجيا، مكتب نقل التكنولوجيا، حدائق املعرفة، ومكتب حقوق امللكية الفكرية.
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�شكل )3(: توفر البنية التحتية واخلدمات امل�شاندة يف اجلامعات ال�شعودية 

وب�شكل عام فاإن التحليل الو�شفي يظهر اأن 41٪ من اجلامعات ال�شعودية تدر�س مقرر ريادة العمال كما اأن العديد منها يحوي برامج اأو وحدات 

م�شاندة لريادة العمال. وعلى �شوء هذه النتائج فاإن منوذج Fetters and others 2010  يعد من ان�شب النماذج املتاحة لإجراء درا�شة 

ميدانية تطبيقية على اجلامعات ال�شعودية.

 ثالثا: منظومة ريادة األعمال بجامعة األميرة نوره:
تعد جامعة المرية نوره رغم حداثة ن�شاأتها من موؤ�ش�شات التعليم العايل ال�شعودية والتي خطت خطوات جيدة نحو بناء ريادة الأعمال يف العديد من 

اجلوانب والتي ت�شمل: املجال الأكاديي و الذي يهدف الى خلق التفكري الريادي Entrepreneurial mindset  لدى الطالبة، واملجال 

 Entrepreneurial التطبيقي متمثال يف الأن�شطة الالمنهجية ، واأخريا توفر اخلدمات امل�شاندة و التي تهدف اإلى تكوين املهارات الريادية

.capabilities

3-1 المجال األكاديمي:
بالعلم  تنمية جمتمع معريف م�شلح  اأجل  اأكادييا من  الأعمال  للم�شاهمة يف دعم علم ريادة  نوره  الأمرية  العديد من اجلهود يف جامعة  بذلت 

وباملوارد التي توؤهله لأن ي�شبح منتجا ورياديا. وبذلك فاجلامعة تعد يف م�شاف اجلامعات ال�شعودية املتقدمة يف هذا املجال.
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جدول )2(: املجال الأكاديي لريادة العمال يف جامعة المرية نوره

كما يظهر من اجلدول رقم )2( فاإن العديد من املقررات الدرا�شية ذات ال�شلة بالبناء املعريف لريادة الأعمال تقدم يف برامج اأكاديية عديدة 

يف جامعة الأمرية نوره �شواء يف مرحلة البكالوريو�س اأو مرحلة املاج�شتري حيث اأن تقدمي هذه املقررات يعد من اخت�شا�س كلية اإدارة الأعمال يف 

اجلامعة. جميع هذه املقررات ت�شاهم يف حتقيق احلد الدنى من املعرفة بريادة العمال وممار�شة العمل احلر. اإن مقرر ريادة الأعمال 352 ادر 

على �شبيل املثال يقدم ب�شكل مكثف وعميق اأما مقرر مبادئ ريادة الأعمال 102 ادر فاإنه يقدم لغري املتخ�ش�شات ب�شكل مب�شط ولكن بطريقة 

عملية تطبيقية. اإن درا�شة اأحد هذه املقررات ت�شمن بالتاأكيد معرفة الطالبة ملعايري ومتطلبات دخول قطاع العمل احلر.

 اإن توفر هذه احلزمة من املقررات الدرا�شية يف اجلامعة يعد م�شاهمة كبرية لدعم ريادة الأعمال والذي ي�شتدعي الوقوف عليها مع الإ�شارة اإلى 

بع�س اخل�شائ�س التي تتمتع بها وما تقدمه من م�شاهمات هامة جدا تتمثل يف الآتي:

اإن توفر هذه املقررات يعد ا�شتجابة من اجلامعة لال�شرتاتيجية طويلة املدى والتي تتبناها وزارة التعليم بالتوجه نحو ريادة الأعمال والبتكار.. 1

امل�شاهمة احلقيقية يف البناء املعريف لعلم ريادة الأعمال لدى الأجيال القادمة والتي ت�شتدعيها املرحلة القادمة يف اململكة العربية ال�شعودية.. 2

الريادي . 3 الفكر  بناء  ل�شمان  كبرية  جهود  فيها  تبذل  ممتعة  ريادية  بطريقة  الأعمال  اإدارة  كلية  قبل  من  املقررات  هذه  تدر�س 

العايل  للتعليم  الدويل  املعر�س  يف  متميزة  عمل  ور�شة  يف  تقديها  مت  فقد  الطريقة  هذه  ولتميز   Entrepreneurial mindset
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والثقة  اجلماعي،  العمل  مهارة  مثل  وال�شخ�شية  الفنية  املهارات  من  ملجموعة  الطالبة  امتالك  ي�شمن  الريادي  الفكر  اإن  حيث  ال�شاد�س. 

بالنف�س، والقدرة على تنظيم الوقت، والتفاو�س والقناع، وغريه.

ل�شمان ال�شلوب الريادي يف تدري�س هذه املقررات فقد مت تدريب فريق من الهيئة التعليمية من خالل تطبيق ور�س عمل م�شتمرة.. 4

بالإ�شافة اإلى م�شاهمة هذه املقررات يف بناء املعرفة العلمية فقد �شاهمت يف تعزيز اجلانب التطبيقي لدى الطالبات من خالل كثافة الأن�شطة . 5

العملية الالمنهجية.

ال�شتفادة من ال�شراكة مع جامعة دبلن �شيتي Dublin City University والتي تدر�س مقرراتها بطريقة تطبيقية عملية.. 6

واأخريا فاإن متو�شط عدد الطالبات امللتحقات يف هذه املقررات يف جميع املراحل تقدر بني 500 اإلى 1000 طالبة كل ف�شل درا�شي وبالتايل . 7

فاإن ا�شتمرار تدري�س هذه املقررات �شي�شمن يف املدى الطويل تقدمي خمرجات واعية مبفهوم ريادة الأعمال واأهميته القت�شادية للمملكة 

العربية ال�شعودية.

3-2 تعزيز ريادة األعمال على مستوى األنشطة الالمنهجية في األندية الطالبية:
اأن�شئ نادي ريادة العمال الطالبي حتت م�شمي ) empower( يف الف�شل الأول من العام اجلامعي 1433–1434، وذلك متا�شيا مع خطة 

كلية اإدارة العمال ال�شرتاتيجية يف تعزيز الفكر الريادي لطالبات جامعه الأمرية نوره و التي تطمح الى ان تكون رائدة يف جمال الأندية الطالبية 

مبا يكفل رفع ا�شم جامعة المرية نوره بني م�شاف اجلامعات ، وذلك عن طريق �شل�شلة متوا�شلة من الأن�شطة والفعاليات وامل�شاريع امل�شممة 

خ�شي�شًا لرفع الوعي بالآثار املرتتبة على البتكار وريادة الأعمال �شواء على م�شتوى الفرد، اأو املجتمع، اأو القت�شاد ب�شكل عام. وا�شتمر النادي 

حتى اللحظة باأن�شطته املتميزة حتت ا�شم نادي ريادة الأعمال.

تتمثل مبادرات النادي يف نطاق اجلامعة وعلى م�شتوى الكليات يف التايل:

 مبادرة تاأ�شي�س بناء قاعدة بيانات اإلكرتونية جلميع رائدات الأعمال على م�شتوي اململكة وذلك لبناء �شبكة عالقات قوية مع �شباب و�شابات  . 1

الأعمال.

2 . ،Junior Achievement Worldwide– التعاون مع اجناز ال�شعودية، والتي تعترب امتدادا ملوؤ�ش�شة جونيور ات�شيفمنت وورلدوايد

وهي اأكرب موؤ�ش�شة تعليمية عامليًا غري هادفة للربحية مت تاأ�شي�شها يف الوليات املتحدة عام 1919م وتتخ�ش�س يف تدريب الطالب ل�شوق العمل 

واإطالق امل�شاريع اخلا�شة واملعرفة املالية من خالل برامج تقوم على التجربة ونقل اخلربات العملية. 

التعاون مع معهد ريادة الوطني والذي يعد اأكرب تنظيم وطني موؤ�ش�شي م�شتقل غري ربحي اأُ�ش�س مببادرة من وزارة البرتول والرثوة املعدنية . 3

واملوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني.

تنظيم رحالت حلا�سنات الأعمال للتعرف على اآلية عملها و�سروط اللتحاق بها.. 4

تنظيم م�شابقة اأف�شل فكرة م�شروع ريادي ب�شكل دوري على م�شتوى الكليات التي تدر�س مادة ريادة الأعمال.. 5

 اإقامة ور�س عمل دورية يف جمالت اإدارة الأعمال الريادية )الت�شويق البتكاري، منوذج الأعمال الريادي، التفكري البداعي( . 6
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جدول )3(: الأن�شطة الطالبية ممثله بنادي ريادة الأعمال

 

كما جتدر الإ�شارة اإلى م�شاركة العديد من اأع�شاء الهيئة التعليمية يف كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة �شنويا يف فعاليات موؤمتر البحث لطالب 

التعليم العايل وذلك يف التحكيم والتدريب ملحور البتكار و ريادة الأعمال.

3-3 تعزيز ريادة األعمال على مستوى الخدمات المساندة وبرامج االحتضان التي يقدمها 
مركز دعم وتطوير األعمال:

العربية  اململكة  املبتكرة يف  الن�شائية  التجارية  الأعمال  لتمكني  وطني  م�شروع  نوره  الأمرية  بجامعة  املبتكرة  الأعمال  وتطوير  دعم  مركز  يعد   

ال�شعودية، ويركز يف املقام الأول على دعم الأعمال التجارية الرائدة واململوكة لل�شيدات داخل وخارج اجلامعة، وت�شويق نتائج البحوث اخلا�شة 

باملبتكرات من خالل تزويدهم مبجموعة من اخلدمات والت�شهيالت ل�شمان جناح م�شاريعهم الواعدة. ويعترب حلقة و�شل بني اجلامعة والقطاع 

اخلا�س ومعزز للجانب الريادي التطبيقي. 

للمركز ثالثة برامج رئيسة:
اأوال: برنامج دعم االبتكار و يهتم حتديدًا بتنمية ثقافة البتكار، الفكر الريادي واقت�شاديات املعرفة من خالل منظومة متكاملة من الأن�شطة 

الهادفة اإلى تطبيق مفهوم املجتمع املعريف والتحول نحو التعليم التطبيقي املنتج ، ي�شتهدف الربنامج يف عمله حتديدًا الطالبات اجلامعيات، 

اأع�شاء هيئة التدري�س، والباحثات واملخرتعات و�شاحبات املبادرة ال�شخ�شية من اأجل تعزيز وبناء قدراتهن ال�شخ�شية، وتقدمي ال�شت�شارات 

اإلى �شحذ  اأي�شًا  الوعي ، كما يهدف  واأن�شطة رفع  الريادية لديهن وذلك من خالل برامج  الروح وال�شخ�شية  والن�شح والإر�شاد لهن، وتطوير 

الأفكار التجارية للمبادرات وتطويرها باإك�شابهن املهارات الالزمة من خالل برامج تدريبية وور�س عمل معدة لذلك الهدف.
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ثانيا: برنامج الرعاية والذي ي�شعى مل�شاندة �شاحبات امل�شاريع التجارية النا�شئة املبتكرة وتطوير ومنو اأعمالهن خالل ال�شنوات الأولى من 

بداية امل�شروع والتي عادة ما متر مبعدلت ف�شل عالية ، من خالل حزمة من الت�شهيالت واخلدمات التي من �شاأنها تخفي�س تكلفة اإن�شاء امل�شروع 

)Start-up Cost( كما يقوم برنامج الرعاية بتقدمي خدمات تطوير امل�شروع، و ربطه بالأ�شواق امل�شتهدفة ، و ربطه بالقنوات وال�شبكات 

اأو عن طريق الحت�شان.  امل�شرعات  اإما عن طريق م�شار  العمل املحفزة؛  بيئة  القانونية الالزمة وتوفري  ت�شهيل الإجراءات  و  املنا�شبة،  املهنية 

برنامج امل�شرعات ُيقام ملدة ثالثة اأ�شهر مت�شلة بحيث ي�شحذ الأفكار الريادية للح�شول على ابتكار منتج قابل للتطبيق والدخول اإلى �شوق ب�شكل 

اأ�شرع. اأما برامج الحت�شان فهي م�شممه لتجمع بني مزيج من خدمات الأعمال التطويرية وت�شهيالت البنية التحتية للم�شاريع الرائدة خالل 

فرتة زمنية معينة ت�شل اإلى ثالثة �شنوات. تنق�شم برامج الحت�شان اإلى ثالث اأنواع:

حا�شنة العمال التقنية )طيف(: متخ�ش�شة يف جمالت الو�شائط املتعددة، ويركز هدفها الرئي�س على احت�شان امل�شاريع التجارية املبتكرة يف 

جمالت اإنتاج حمتوي عربي رقمي متقدم )حتت التاأ�شي�س(.

حا�شنة الإعا�شة الذكية )قوت(: متخ�ش�شة يف احت�شان امل�شاريع التجارية املبتكرة يف جمالت الغذاء والعا�شة، وت�شويق نتائج البحوث ذات 

اجلدوى التجارية يف ذات املجال.

احلا�شنة امل�شرتكة: متخ�ش�شة يف احت�شان امل�شاريع ال�شناعية واخلدمية والتي ل ت�شملها خدمات احلا�شنات ال�شابقة.

ثالثاً: برنامج التمويل الداخلي والذي ي�شاعد على بدء وتطوير وت�شغيل اأول 12 �شهرًا حرجة من عمر امل�شروع وبحد متويل اأق�شى يبلغ 

200 الف ريال يقدم خ�شي�شًا للم�شاريع املبتكرة اململوكة لرائدات الأعمال ل�شد فجوة التمويل البتدائي بحيث يعمل التمويل كج�شر للم�شروع 

من »وادي املوت«

جدول )4(: اإح�شائية خدمات مركز دعم وتطوير الأعمال خالل ال�شنوات الثالث املا�شية
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جدول )5(: اأمثله لبع�س ال�شركات الطالبية النا�شئة املحت�شنة يف مركز دعم وتطوير الأعمال و التي حققت معدل دخل

 2،160،73 ريال �شعودي:

امل�شدر: التقارير ال�شنوية ملركز دعم و تطوير الأعمال بجامعة الأمرية نورة 
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 الخاتمة والتوصيات:
41٪ من  اأن  اإلى  البحث  تو�شل هذا  الو�شفي، فقد  الأ�شلوب  با�شتخدام  ال�شعودية  الأعمال يف اجلامعات  لريادة  القائم  الو�شع   بهدف درا�شة 

اجلامعات ال�شعودية تدر�س مقرر ريادة الأعمال، بينما 37٪ من اجلامعات احلكومية لديها بنية حتتية م�شاندة لريادة الأعمال. كما ا�شتعر�س 

البحث جتربة جامعة الأمرية نوره يف بناء منظومة ريادة الأعمال.

وعلى �شوء هذه النتائج يكن التو�شية بالتايل: 

يف  الأعمال  ريادة  ملنظومة   2010  Fetters and others منوذج  با�شتخدام  ال�شعودية  اجلامعات  على  ميدانية  درا�شة  اإجراء  اأهمية 

اجلامعات.

التكامل يف  يحقق  ب�شكل  العمال  رياده  نحو  للتوجه  والدعم  والتاأهيل  التاأ�شي�س  بغر�س  اجلامعة  داخل  املختلفة  اجلهات  بني  التن�شيق  �شرورة 

اجلانبني الأكاديي والتطبيقي، بحيث يركز اجلانب الأكاديي على تعزيز اجلانب املعريف بالنظريات والأدوات والنماذج امل�شاندة لعمليه بدء 

امل�شروع الريادي. 

خلق منظومة حمفزة لريادة الأعمال داخل اجلامعات يحتاج اإلى تاأهيل املعلمني للتمكن من اأداء دورهم بطريقة متكن الطلبة من تطوير املهارات 

الالزمة لكت�شاف وخلق فر�س امل�شاريع املجدية واملبتكرة، واخلربة الالزمة للبدء بنجاح واإدارة م�شاريعهم اخلا�شة لال�شتفادة من هذه الفر�س.

تو�شي الورقة اأي�شا ب�شرورة ان�شاء اأدلة عملية لكيفية �شياغة وت�شميم واإطالق برامج متكاملة يف جمال ريادة الأعمال.
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1- تقديم:
    اإن تبني م�شاريع التخرج للطالب يف كليات اجلامعة وحتويلها اإلى منتج حقيقي ي�شاهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة واملتوازنة وحتويل املجتمع 

اإلى جمتمع معريف ومنتج، ومبا يدعم جهود التنمية من جانب وي�شاهم يف معاجلة م�شكلة البطالة وجتفيف منابعها من جانب اآخر، يتطلب حتمية 

اإتباع منهج وا�شح متكامل لتفعيل ال�شراكات املجتمعية مع اجلامعات للتوجه نحو ريادة الأعمال.

ولتفعيل هذا التوجه ال�شرتاتيجي املهم، لبد من تهيئة جمالت التعاون بني ال�شركات  ال�شناعية واملوؤ�ش�شات اخلدمية يف املجتمع واجلامعات 

والتن�شيق فيما بينها  لتكون م�شاريع تخرج طالب وطالبات اجلامعة م�شاريع ريادية متكن اخلريجني من تاأ�شي�س م�شاريع �شغرية تدار علي اأ�ش�س 

جتاريةاقت�شادية، ومبا ينمي الفر�س التناف�شية اأمام الطالب لتقدمي اأفكار اإبداعية وروؤي ابتكارية مل�شاريع ريادية ذات جدوى اقت�شادية تدعم 

جهود التنمية من جانب وت�شاهم يف معاجلة م�شكلة البطالة وجتفيف منابعها من جانب اآخر.

2- الرؤية اإلستراتيجية لورقة العمل:
م�شروع التخرج كم�شروع ريادي نقطة اإنطالق ملنهج تفعيل ال�شراكات املجتمعيةمع اجلامعات ملعاجلة ق�شايا املجتمع.

م�شروع التخرج كم�شروع ريادي هو تطبيق عملي لتكون  ريادة الأعمالمل�شار الرئي�شي يف معاجلة البطالة وجتفيف منابعها.

م�شروع التخرج كم�شروع ريادييمثل م�شار اإ�شرتاتيجي يعززتنويعاملواردالذاتيةوينمي القدرات املالية للجامعة .

3- منطلقات موضوع ورقة العمل:
ت�شتند ورقة العمل هذه علي املنطلقات التالية:

 توجه حكومة اململكة  - يحفظها اهلل -  نحو تاأكيد م�شوؤولية اجلامعات للقيام بدورها يف تر�شيخ ثقافة العمل احلر لدي الطالب وتاأهيلهم ليكونوا 

رواد اأعمال ولتحقيق جاهزيتهم لإمتالك واإدارة م�شاريع �شغرية .

منهج التفكيراإلستراتيجي 
للشراكةالمجتمعية 

م�شروع التخرج
 كم�شروع ريادي جتاري
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اأجل  وال�شناعية ومن  الإنتاجية  والقطاعات  اإ�شرتاتيجية بني اجلامعات  �شراكات  وا�شحة ايل اجلامعاتلبناء  التعليم وب�شورة  وزارة  توجيهات 

تفعيل نقاط القوة وتنمية الفر�ص ال�ستثمارية الواعدة يف منطقة كل جامعة من اجلامعات.

املوؤ�ش�شات  حلاجات  الإ�شتجابة  يف  اجلامعات  بحوث  اإ�شتثمار  تخ�س  وم�شاريع  برامج  للجامعات  الإ�شرتاتيجية  واخلطط  الأهداف  ت�شمني 

وال�شركات وللم�شاهمة يف ق�شايا وخطط التنمية املجتمعية. 

ر�شالة اجلامعات يف متكني الطالب من خالل م�شاريع التخرج اإلى اإن�شاء م�شاريع ريادية جتارية خا�شة بهم بعد التخرج بدًل من العتماد على 

وظائف حكومية اأو اأهلية، مما يتطلب تبنياجلامعة اإ�شرتاتيجية اأن يكون م�شروع تخرج الطالب اإبتكاري ريادي يتوافق مع احتياجات �شوق العمل 

ويوؤهل الطالب للعمل احلر يف مراحل مبكرة من مرحلة التخرج. 

التنمية  اإيجابي يف  اأن تكون  م�شاريع تخرج الطالب ذات طابع عملي تطبيقي يحقق عائد وجدوى اقت�شادية ومردود  مبادرات اجلامعات يف 

املحلية من جانب، ويعزز تنويع املوارد املالية الذاتية للجامعة من جانب اآخر.

حتمل  اجلامعات لدورها يف امل�شوؤولية املجتمعية ومبا يتوافق مع م�شمون »ريادة الأعمال الجتماعية« ،والتاأكيد علي م�شوؤولية  اجلامعة عن تر�شيخ 

مفهوم الإبداع وبناء ريادة الأعمال وحمايتهم من دخول �شوق البطالة اأو الوقوف يف �شفوف اإنتظار وظيفة حكومية اأو خا�شة.

4-  الرؤية االستراتيجية للمبادرة:
تتمثل الروؤية ال�شرتاتيجية لهذه املبادرة يف تر�شيخ مفهوم امل�شوؤولية الت�شامنية بني اجلامعة واملوؤ�ش�شات وال�شركات جلعل م�شروع التخرج هو 

نقطة اإنطالق اخلريجني اإيل �شوق العمل كرواد اأعمال وجتنبهم الدخول يف عامل البطالة اأو البحث عن وظيفة حكومية. 

٥- الغاية من هذه المبادرة: 
اأن ي�شبح  خريج اجلامعة رائد اأعمال من خالل م�شروع التخرج، وقادرًا على اأن يخلق ن�شاطًا مربحًا لنف�شه وخلق وظائف حقيقية لالآخرين، . 1

مبا ي�شاهم يف دعم التنمية يف املجتمع با�شتثمار الأفكار البتكارية الطالبية.

اإعداد اأجيال متعاقبة من الطالب لي�شبحوا رواد اأعمال من خالل م�شاريع تخرجهم، كم�شروع ريادي يقدم خدمات ومنتجات يحتاج اإليها . 2

املجتمع. 

معاجلة م�شكلة البطالة وجتفيف منابعها من خالل تن�شئة وا�شتثمار اأفكار الطالب البتكارية وحتويلها اإلى منتجات حقيقية قابلة للت�شويق . 3

وتن�شئة.
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٦- أهداف هذه المبادرة:
)1( تر�شيخ ثقافة العمل احلر وبناء مهارات ريادة الأعمال لدي طالب وطالبات اجلامعة.

)2( التفعيل التطبيقي لتدري�س ريادة الأعمال يف كليات اجلامعة.

)3( حتقيق الربط بني خمرجات العملية التعليمية وق�شايا وحاجات املجتمع ومتطلبات التنمية.

)4( تر�شيخ مفاهيم التنمية يف جمتمع اجلامعة باإ�شتثمار الأفكار الإبداعية والبتكارية الطالبية.

)5( الإ�شتفادة من م�شاريع تخرج الطالب لتحويل م�شاريعهم اإلى منتج حقيقي له قيمة �شوقية.

)6( حتفيز الطالب لي�شبحوا رواد اأعمال يار�شون العمل احلر حل�شابهم اخلا�س من خالل م�شاريع التخرج.

)7( ترويج م�شاريع التخرج الريادية لدي املوؤ�ش�شات وال�شركات يف منطقة وجمتمع اجلامعة.

)8( تفعيل التوا�شل بني طالب اجلامعة ورجال الأعمال من خالل عمل معر�س مل�شاريع التخرج الريادية. 

)9( دعوة ال�شركات واملوؤ�ش�شات لتبني م�شاريع اأو �شراء الأفكار البتكارية الريادية يف م�شاريع التخرج. 

)10( اإحت�شان موؤ�ش�شات و�شركات املجتمع مل�شاريع التخرج لتكون نواة ملن�شاآت �شغرية منتجة.

٧- متطلبات تنفيذ المبادرة:
  تنفيذ مبادرة اأن تكون  م�شاريع التخرج م�شاريع ريادية جتارية يتطلب املتطلبات التالية:

اإبرام �شراكات بني اجلامعة اأو كلياتها مع عدد من املوؤ�ش�شات وال�شركات. . 1

وجود قائمة باملو�شوعات والق�شايا التي تهم هذه املوؤ�ش�شات وال�شركات.. 2

م�شاركة املوؤ�ش�شات وال�شركات يف حتديد مو�شوعات م�شاريع التخرج.. 3

وجود ممثل لتك املوؤ�ش�شات وال�شركات يف جلنة الإ�شراف علي ومناق�شة م�شاريع التخرج.. 4

احت�شان املوؤ�ش�شات وال�شركات للطالب خالل  مرحلة اإعداد امل�شروع.. 5

تبني املوؤ�ش�شات وال�شركات لالأفكار الإبتكارية من م�شاريع التخرج.. 6

دخول املوؤ�ش�شات وال�شركات ك�شركاء مع اخلريجني يف حتويل م�شروع التخرج اإيل واقع عملي.. 7

و�شع وتنفيذ اآلية ل�شتمرار وتوا�شل اجلامعة وكلياتها مع املوؤ�ش�شات وال�شركات لتوفري مقومات جناح امل�شاريع ال�شغرية للخريجني.. 8

اإن�شاء اجلامعة لوحدة تنظيمية تعني بتتبع اخلريجني والتوا�شل معهم ودعمهم فنيا ومهنيا وعلميا.. 9

و�شع معايري لتكون خمرجات هذه ال�شراكات وعوائدها �شمن التقييم املوؤ�ش�شي لكل من موؤ�ش�شات و�شركات املجتمع من جانب واجلامعة . 10

وكلياتها من جانب اآخر.
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٨- شروط ومعاييرمقترحة لقبول مشاريع التخرج كمشاريع ريادية تجارية:
     مبا يحقق روؤية هذه املبادرة واأهدافها ، نقرتح مراعاة ال�سروط واملعايري التالية:

)1( موافقة اإحدى املوؤ�ش�شات اأو ال�شركات علي فكرة م�شروع التخر .

)2( اأن يعالج امل�شروع م�شكلة قائمة اأو م�شروع ذو فكره اأ�شيلة ويخدم املجتمع.

)3( اأن يرتبط امل�شروع مبو�شوع اأو ق�شية تهم  املوؤ�ش�شات الإنتاجية واخلدمية.

)4( اأن ي�شتند امل�شروع على فكرة اإبداعية ابتكارية يكن حتويلها اإلى م�شروع ريادي عملي.

)5( قدرة امل�شروع علي اأن يحقق اإيرادات واأرباح ل�شاحبه ويفتح فر�س عمل لالآخرين.

)6( اأن يكون امل�شروع مكتمل وذو طابع ا�شتثماري وقابل للتطبيق.

)7( قدرة امل�شروع علي التحول اإلى موؤ�ش�شة جتارية ليتم عر�شه على اجلهات امل�شتثمرة.

)8( يقوم امل�شروع على فكرة حتفز اإحدى ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات اأو رجال الأعمال اأن يتبناها ويطورها لتتحول اإلى منتج اأو خدمة يحتاج اإليها 

املجتمع.

)9( اأن يكون امل�شروع مهني اقت�شادي مناف�س.

)10( اأن يتلك امل�شروع مقومات ال�شتمرار والنمو ليخدم فئات م�شتهدفة من املجتمع.

٩- إعداد دليل لمشروع التخرج كمشروع ريادي:
تتمثل اأهمية هذا الدليل فيما يلي:

)1( ي�شاهم الدليل يف تفعيل دور الكليات والأق�شام العلمية يف التوا�شل مع ال�شركات وموؤ�ش�شات املجتمع لتحديد جمالت ومو�شوعات م�شروع 

التخرج.

اإلى م�شاريع  التي حتتاج  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  العملية يف واقع  الق�شايا  ال�شركات وموؤ�ش�شات املجتمع من طرح  الدليل يف متكني  ي�شاهم   )2(

التخرج الريادية ودرا�شة ميدانية من الأق�شام العلمية بالكليات.

)3( ي�شاهم دليل امل�شروع يف بناء ال�شخ�شية الإبداعية البتكارية الريادية لدى اخلريجني.

)4( يوفر الدليل كمر�شد علمي عملي للطالب عند اختيار الفكرة ويف اإعداد م�شروع التخرج.

)5( ي�شاهم الدليل يف جتويد جهود تاأهيل الطالب ليكون رائد اأعمال يار�س العمل احلر حل�شابه بعد التخرج.

)6( يوفر دليل مرجعية ت�شتفيد منها جلان الإ�شراف واملناق�شة والتقييم مل�شاريع التخرج.

)7( ي�شاهم الدليل يف حت�شني العملية التعليمية وتطوير اخلطط الدرا�شية لالأق�شام العلمية.

)8( ي�شاهم الدليل يف تفعيل دور اجلامعات يف ق�شايا وعملية التنمية املتوازنة وامل�شتدامة.
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)9( ي�شاهم الدليل يف تفعيل عملية التخطيط لكل كليات اجلامعة وال�شركات واملوؤ�ش�شات يف املجتمع.

)10( ي�شاهم الدليل يف تطوير معايري التميز املوؤ�ش�شي لكل من اجلامعات و�شركات وموؤ�ش�شاتاملجتمع.

1٠- آلية للتنسيق بين كليات الجامعات مع شركات ومؤسسات المجتمع:
التعاون يف حتديد جمالت ومو�شوعات الأفكار البتكارية مل�شاريع ريادية جتارية وت�شمني م�شاريع التخرج الريادية امل�شتهدفة �شمن خطة . 1

اجلامعة لرتويج الأفكار وامل�شاريع الريادية لل�شركات وموؤ�ش�شات الأعمال.

التوا�شل مع موؤ�ش�شات الأعمال وال�شركات للتعرف على املو�شوعات ذات الأولوية مل�شاريع التخرج للطالب.. 2

التعاون بني الأق�شام العلمية وممثلي ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف فرز م�شاريع التخرج املقدمة من الطالب يف الأق�شام العلمية املختلفة.. 3

التن�شيق الكامل والتوا�شل امل�شتمر بني امل�شرفني على م�شروع التخرج من اأع�شاء هيئة التدري�س وممثلي ال�شركات واملوؤ�ش�شات مبا ي�شمن . 4

توفري خ�شائ�س امل�شروع الريادي.

التن�شيق جلذب رواد اأعمال ناجحني واأ�شحاب م�شاريع ريادية ناجحة لإجراء حلقات نقا�شية مع الطالب حول جمالت ومو�شوعات لأفكار . 5

ابتكارية مل�شاريع تخرج.

التاأكد امل�شتمر من مراعاة العتبارات الفنية يف حمتوى امل�شروع و�شكله ليتم عر�شه يف »معر�س م�شاريع التخرج الريادية« يح�شره ال�شركات . 6

وامل�شتثمرين ورجال الأعمال.

تنفيذ لقاءات دورية م�شرتكة بني اجلامعة وال�شركات وموؤ�ش�شات املجتمع بح�شور ممثلني ملنظومة ريادة الأعمال باجلامعة وامل�شاركة يف . 7

جل�شات مناق�شة م�شاريع التخرج للطالب يف مراحله املختلفة.

 و�سع جمموعة من ال�سروط واملعايري التناف�سية يف »معر�ص م�ساريع التخرج الريادية الإنتاجية« .. 8

التعاون يف تطوير م�ساريع التخرج املنتقاة وتاأهيلها للم�ساركة يف »معر�ص م�ساريع التخرج الريادية الإنتاجية« وفق ال�سروط واملعايري املعلنة . 9

يف وثائق املوؤمتر الطالبي. 

 م�شاركة م�شاريع التخرج امل�شتوفاة للمعايري يف »معر�س م�شاريع التخرج الريادية« والذي يح�شره ممثلون لل�شركات وموؤ�ش�شات الأعمال . 10

وامل�شتثمرين.

11- التوصية:
اأن تتبني  جمعية ريادة الأعمال تنفيذ هذا امل�شروع

من خالل فروعها اأو اأحد وكالئها للرخ�شة الدولية يف ريادة الأعمالوب�شراكة مع اإحدي اجلامعات وحتت رعاية اأمري املنطقة

)مع اإحتفاظنا بحقوق امللكية الفكرية ملنهج 10x5 مل�شروع التخرج الريادي(
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المراجع

اأبو بكر، م�شطفى حممود، عابدين ، �شمر ، ريادة الأعمال ن جامعة طيبة )2015م(. •

اأبو بكر، م�شطفى حممود، ريادة الأعمال وثقافة العل احلر )2013م( الدار اجلامعيةاأ ال�شكندرية. •

اأبو بكر، م�شطفى حممود، اأخالفيات وقيم الأعمال )2010م( الدار اجلامعية، ال�شكندرية. •

اأبو بكر، م�شطفى حممود، التفكري ال�شرتاتيجى واخلطط الإ�شرتاتيجية )2009م( الدار اجلامعية، ال�شكندرية. •

ال�شميمرى، اأحمد بن عبد الرحمن، املبريك، وفاء بنت نا�شر )2010م(، ريادة الأعمال، الريا�س. •

النجار، فايز جمعة �شالح، العلى، عبد ال�شتار حممد )2006م(، الريادة واإدارة الأعمال ال�شغرية، دار احلامد للن�شر والتوزيع، عمان. •

ال�شكارنة، بالل خلف )2008م( الريادة واإدارة منظمات الأعمال، دار امل�شرية للطباعة والن�شر. •

النا�شر، حممد �شعد )2012م(، راأ�س املال املخاطر: منوذج واعد لتمويل امل�شروعات الريادية فى اململكة، بحث مدعوم من كر�شى �شابك  •

لدرا�شات الأ�شواق املالية، ال�شعودية.

هاميل، )2002م(، ريادة الثورة فى الأعمال، مكتبة العبيكان، الريا�س. •

• http://www.riyadah.com.sa :موقع ريادة

• htt://e2center.com/portal :موقع مركز التميز فى ريادة الأعمال

• htt://amideast.org/ar/our-work/elt/2347 :التدريب على ريادة الأعمال مبوقع الأميد اإي�شت

• htt://forum.zyzoom.net/threads/116376 :برنامج اإدارة امل�شاريع الحرتافية/ مدير م�شروع حمرتف، موقع
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اإعداد 
جامعة دار العلوم
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1- مقدمة:
ُيعد التعليم من اأهم الركائز يف نه�شة الدول وتقدمها، وهو معيار تفوق احل�شارات ورقّيها. لذا تويل اململكة اهتمامًا كبريًا للتعليم يف خططها 

التنموية، كما تخ�ش�س للتعليم ن�شيب الأ�شد يف ميزانياتها ال�شنوية. وعند احلديث عن التعليم فاإنه يتبادر للذهن التعليم الأهلي باعتباره رافدًا 

اأ�شا�شيًا للتعليم يف اململكة، ويحظى بدعم الدولة وت�شجيعها للنهو�س بجانب التعليم احلكومي لتحقيق الأهداف ال�شامية املن�شودة. فقد جاء يف 

املادة )175( من ال�شيا�شة العامة للتعليم يف اململكة ما ن�شه »ت�شجع الدولة التعليم الأهلي يف كافة مراحله، ويخ�شع لإ�شراف اجلهات التعليمية 

املخت�شة فنيًا واإداريًا«.

 اإن املتتبع مل�شرية التعليم يف اململكة العربية ال�شعودية يلحظ اأن برامج التعليم مبختلف اأنواعها اأخذت يف النمو كمًا ونوعًا خالل خطط التنمية 

املتعاقبة، ذلك اأن جميع موؤ�شرات التعليم حققت معدلت منو كبرية وذلك بف�شل اهلل ثم بف�شل اجلهود التي تبذلها الدولة لدفع عجـلة التقدم 

العلمـي. ولعل اأهم موؤ�شر على ذلك هو التزايد امل�شتمر للميزانية املخ�ش�شة للتعليم يف ميزانية الدولة والتي و�شلت يف موازنة عام 1436/1435هـ 

واملعلمات،  املعلمني  تاأهيل  واإعادة  التعليمية،  املناهج  تطوير  ت�شمل  التي  التعليم  مل�شاريع  ريال  مليون   31،160 منها  ريال.  مليون   207،62 اإلى 

وحت�شني البيئة التعليمية، وغريها.

اإن التطور التعليمي الذي ن�شهده ونلم�شه حاليًا ناجت عن ت�شافر جهود املوؤ�ش�شات التعليمية املختلفة، ويعترب التعليم الأهلي من اأهم املوؤ�ش�شات 

التعليمية ذات الأثر الفعال يف الرتبية والتعليم، حيث ي�شكل التعليم الأهلي رافدًا هامًا وموؤثرًا وم�شاندًا جنبًا اإلى جنب مع التعليم احلكومي يف 

اإجناح ر�شالة التعليم يف اململكة وم�شاركًا يف م�شرية التنمية بتنفيذ �شيا�شة التعليم باململكة. واملتتبع لق�شايا التعليم يلم�س تعاظم اأهمية التعليم 

الأهلي يف اململكة وتزايد ال�شتثمار فيه، وبلغة الأرقام وبح�شب ما جاء يف اإح�شاءات وزارة التعليم العايل فقد بلغ عدد اجلامعات الأهلية يف 

اململكة نحو 8 جامعات، كما بلغ عدد الكليات الأهلية نحو 20 كلية اأهلية.

اإن التعليم احلكومي على ما يقدم من خدمات جليلة للمجتمع اإل اأنه ل ي�شعى اإلى حتقيق غايات ا�شتثمارية. بل اإن الدولة تتحمل العبء كاماًل 

يف جمال نفقات التعليم مبختلف م�شتوياته، يف حني اأن التعليم الأهلي يعمل على حتقيق الربحية مع احلر�س التام على حتقيق الر�شالة الرتبوية 

مقومات اساسية 
في بناء الجامعة الريادية 

في التعليم األهلي
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املنوطة به. ومن هنا ندرك مدى اأهمية حر�س قطاع التعليم اجلامعي الأهلي على التكامل ما بني ا�شتثمار العقول و�شناعة الرجال، اإلى جانب 

توظيف الأموال وا�شتثمارها من خالل ال�شتخدام الأمثل للموارد املتاحة واملمكنة، بغر�س رفع الكفاءات والفاعلية يف الأداء وحتقيق الأف�شل من 

املخرجات الرتبوية والتعليمية، وحتقيق الأهداف والغايات املرجوة للنهو�س باملجتمع.

2- أهداف ورقة العمل:
تتمثل اأهدف ورقة العمل يف التايل:

التعرف على مقومات اجلامعة الأهلية الناجحة و�شبل تفعيلها.. 1

تقدمي نظم تعليمية متقدمة يف جمال العلوم والتكنولوجيا تراعي احتياجات املجتمع  وتواكب اأعلى املقايي�س العاملية. . 2

ت�شجيع اإقامة اجلامعات الأهلية الناجحة للم�شاهمة يف تخفيف ال�شغط على اجلامعات احلكومية للمحافظة على نوعية التعليم فيها. . 3

تطوير املعرفة يف املجالت املختلفة عن طريق القيام بالبحث العلمي وت�شجيعه وتوظيفه يف حل م�شكالت املجتمع وق�شايا التنمية فيه.. 4

امل�شاهمة يف �شناعة التعليم العايل ونقل وتطوير املعلومات وتوطني التكنولوجيا واملهارات العلمية من خالل اإن�شاء جامعات اأهلية ناجحة.. 5

الإ�شهام يف اخلطط التنموية يف اململكة العربية ال�شعودية من خالل اإن�شاءات جامعات اأهلية ناجحة تعمل على تاأهيل ال�شباب ال�شعودي.. 6

توثيق الروابط مع اجلامعات والهيئات واملوؤ�ش�شات العلمية حمليًا وعربيًا واإ�شالميًا وعامليًا.. 7

تخطيط وتنفيذ الربامج التعليمية والبحثية يف جمال العلوم والتكنولوجيا. . 8

3- التعريف بنشاط التعليم األهلي:
يحظى التعليم يف اململكة العربية ال�شعودية على جميع م�شتوياته باهتمام بالغ ورعاية كرية منذ عهد املغفور له امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل 

اإلى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل- الذي �شخر كافة الإمكانات لدعم التعليم ب�شفة عامة والتعليم 

العايل ب�شفة خا�شة، ي�شانده يف ذلك �شمو ويل عهده الأمني الأمري �شلطان بن عبد العزيز -حفظه اهلل.

القطاع  م�شاركة  خالل  من  العايل  التعليم  قاعدة  بتو�شيع  الهتمام  اأهدافها  �شمن  )1415-1420هـ(  للتنمية  ال�شاد�شة  اخلطة  ت�شمنت  وقد 

اخلا�س بافتتاح الكليات الأهلية، حيث ت�شمن قرار جمل�س الوزراء رقم 33 ال�شادر عام 1418هـ املوافقة على متكني القطاع الأهلي من اإقامة 

موؤ�ش�شات تعليمية ل تهدف اإلى الربح وذلك على اأ�ش�س اإدارية وعلمية واقت�شادية ومالية �شليمة للم�شاهمة يف تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك 

الدور الذي تقوم به اجلامعات احلكومية.
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3-1 ن�شاأة التعليم  اجلامعي الأهلي وتطوره يف اململكة:

أ - جاءت فكرة التعليم اجلامعي الأهلي امتدادا لتوجه الأهايل اإلى اإقامة من�شاآت تعليمية اأهلية حتملت يف البداية العبء الأكرب يف تعليم ال�شكان 

يف اململكة قبل ظهور النظام التعليمي الذي اأن�شاأته الدولة، على �شوء الربامج الإ�شالحية التي نفذت بعد توحيد اململكة.

ففي منطقة مكة املكرمة كانت توجد 4 مدار�س اأهلية هي املدر�شة ال�شولتية واأ�ش�شت عام 1292هـ واملدر�شة الفخرية واأ�ش�شت عام 1296هـ  •

ومدر�شتي الفالح اأ�ش�شت اإحداهما بجدة عام 1323هـ والأخرى  يف مكة عام 1333هـ.

ويف املدينة املنورة ظهر عدد كبري من املدار�س يف الفرتة التي �شبقت توحيد البالد قدر عددها بنحو 17 مدر�شة من اأبرزها املدر�شة املحمدية  •

ومدر�شة ب�شري اأغا ومدر�شة ال�شفاء واملدر�شة الح�شائية.

ويف املنطقة ال�شرقية تاأ�ش�س عدد حمدود من املدار�س كان من اأ�شهرها مدار�س النجاح. •

اأماكن للتعريف  • اإلى جانب امل�شاجد  اإلى جهود العلماء الذين جعلوا من بيوتهم  اإ�شافة   ويف منطقة جند كان يعتمد التعليم على الكتاتيب 

مببادئ الدين الإ�شالمي احلنيف وحتفيظ القراآن الكرمي وجتويده.

وعقب تويل املغفور له باإذن اهلل امللك عبد العزيز مقاليد احلكم حظي التعليم الأهلي بجل عنايته و�شجع املواطنني على اإن�شاء املدار�س الأهلية اإلى 

جانب املدار�س النظامية التي اأن�شاأتها الدولة، وبعد اإن�شاء مديرية املعارف يف غرة رم�شان عام 1344هـ عنيت بتنظيم ممار�شة التعليم الأهلي 

وفق النظام التعليمي للدولة مع توفري الدعم املادي للتعليم الأهلي والإ�شراف الرتبوي عليه.

وبعد اإن�شاء وزارة املعارف عام 1373هـ والتي كان خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد يرحمه اهلل اأول وزير لها، لقي التعليم اهتمامًا كبريًا يف 

برامج التنمية املبكرة مع اإعطاء اأولوية للتعليم الأهلي يف برامج الدعم املمنوحة من الوزارة واإحكام التنظيم والتن�شيق مع املن�شاآت التعليمية 

الأهلية من خالل اإن�شاء اإدارة خا�شة للتعليم الأهلي.

ب - اأثمر اهتمام الدولة بالتعليم عن انت�شار التعليم العام وارتفاع عدد خريجيه وزيادة رغباتهم يف ا�شتكمال التعليم العايل مبا يفوق الطاقة 

املتاحة يف ذلك الوقت لبتعاث خريجي املرحلة الثانوية اإلى م�شر وبع�س الدول العربية والأجنبية ال�شديقة.

 ويف اإطار اجلهود التي رعاها خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد يرحمه اهلل -وزير املعارف اآنذاك - لتطوير وحتديث التعليم وتو�شعته اأفقيًا 

وراأ�شيًا اجتهت الدولة اإلى اإن�شاء اجلامعات يف اململكة بدءا بجامعة امللك �شعود عام 1377هـ.

وانطالقا من جتربة الأهايل يف اإقامة املدار�س الأهلية، تقدمت جمموعة من اأهل جدة اإلى جاللة امللك في�شل يرحمه اهلل بفكرة م�شروع اإن�شاء 

جامعة اأهلية يف مدينة جدة حتمل ا�شم امللك عبد العزيز وت�شهم يف اإتاحة فر�س التعليم العايل يف املنطقة الغربية، وقد ت�شافرت جهود املواطنني 

لتنفيذ امل�شروع بت�شجيع من الدولة التي قامت مبنح الأر�س الالزمة لإقامة مباين اجلامعة، وبداأت جامعة امللك عبد العزيز ن�شاطها كجامعة 

اإليها يف ذلك الوقت، ثم  اإلى �شم كليتي ال�شريعة والرتبية مبكة املكرمة  اأهلية عام 1387هـ  مكونة من كليات الآداب والعلوم والإدارة اإ�شافة 
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حتولت هذه اجلامعة عام 1391هـ اإلى جامعة حكومية ملواجهة الطلب املتزايد للتو�شع يف اإن�شاء الكليات والتخ�ش�شات.

جـ - توالى اإن�شاء اجلامعات احلكومية يف اململكة لت�شبح ثماين جامعات ت�شرف عليها وزارة التعليم العايل التي اأن�شئت عام 1395هـ، بالإ�شافة 

اإلى 35 كلية للبنات ت�شرف عليها الرئا�شة العامة لتعليم البنات التي اأن�شئت عام 1390هـ، ومع  زيادة عدد خريجي الثانوية العامة وخريجاتها 

)اأكرث من 165 األف خريجًا وخريجة عام 1420/1419هـ مقابل 3745 خريجًا وخريجة عام 1390/1389هـ( واجهت موؤ�ش�شات التعليم العايل 

القائمة �شغطا �شديدا اإزاء قبول الطالب من هوؤلء اخلريجني واخلريجات حيث فاقت اأعدادهم طاقاتها ال�شتيعابية.

و�شعيا لعالج هذا الأمر �شدرت يف 18�شفر 1418هـ قرارات جمل�س الوزراء ب�شاأن تنظيم وتر�شيد �شيا�شة القبول يف اجلامعات وما يف حكمها 

مت�شمنة ما يلي:

اأن تقوم وزارة التعليم العايل باإعداد ت�شور لإن�شاء كليات اأهلية يف �شوء اأحكام نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات ورفعها للمجل�س. •

متكني القطاع الأهلي من اإقامة موؤ�ش�شات تعليمية ل تهدف اإلى الربح على اأ�ش�س �شليمة للم�شاهمة يف تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك  •

ما تقوم به اجلامعات احلكومية.

ت�شجيع القطاع الأهلي على امل�شاهمة يف متويل برامج ومراكز ومنح درا�شية يف اجلامعات وفق �شوابط تنظيم ذلك. •

وقد قام القطاع اخلا�س عقب �شدور هذه القرارات بالإ�شهام يف اإن�شاء )8( جامعات،  )20( كلية اأهلية مت الرتخي�س بها من قبل وزارة التعليم 

العايل وهي:

جامعة الأمري �شلطان الأهلية بالريا�س.. 1

اجلامعة العربية املفتوحة بالريا�س.. 2

جامعة الأمري حممد بن فهد بالدمام.. 3

جامعة الفي�شل بالريا�س.. 4

جامعة اليمامة  بالريا�س.. 5

جامعة عفت جدة.. 6

جامعة دار العلوم الأهلية بالريا�س.. 7

جامعة الأمري فهد بن �شلطان الأهلية تبوك .. 8

كليات الق�شيم الأهلية.. 9

كلية دار احلكمة الأهلية بجدة.. 10

كلية الأمري �شلطان لل�شياحة والإدارة باأبها.. 11
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كلية الباحة الأهلية للعلوم.. 12

كلية اإدارة الأعمال الأهلية بجدة.. 13

كلية الدكتور �شليمان فقيه للعلوم الطبية بجدة.. 14

كليات الريا�س لطب الأ�شنان وال�شيدلة بالريا�س.. 15

كلية ابن �شينا الأهلية للعلوم الطبية بجدة.. 16

كلية الأمري �شلطان لل�شياحة والإدارة بجدة .. 17

كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا الأهلية بجدة.. 18

كلية �شعد للتمري�س والعلوم ال�شحية الأهلية باخلرب.. 19

كلية الريادة للعلوم ال�شحية الأهلية بجدة.. 20

كلية املعرفة للعلوم والتقنية الريا�س - الدرعية.. 21

كليات بريدة الأهلية.. 22

كلية حممد املانع الأهلية للعلوم الطبية باخلرب.. 23

الكليات الأهلية العاملية بالريا�س.. 24

كلية الفارابي لطب الأ�شنان والتمري�س جدة، الريا�س.. 25

كليات الغد الدولية للعلوم ال�شحية )الريا�س، جدة، بريدة، املدينة، الدمام، تبوك، اأبها، جنران(.. 26

كليات �شليمان الراجحي الأهلية البكريية.. 27

كليات الفي�شل للدرا�شات العليا  بالأح�شاء.. 28

وي�شتخل�س من العر�س ال�شابق اأن الهتمام بالتعليم الأهلي اجلامعي قد جاء متاأخرًا وفر�شته واقع الزيادة املطردة يف اأعداد 

خريجي وخريجات الثانوية العامة مبا يفوق وب�شكل كبري الطاقة املتاحة لقبول الطالب مبن�شاآت التعليم العايل احلكومي.
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4- مبررات االستثمار في مجال التعليم العالي األهلي:
4-1 املربرات الأ�شا�شية:

اإن من املربرات الأ�شا�شية يف ال�شتثمار يف جمال التعليم العايل الأهلي ما يلي:

ازدياد الطلب على التعليم العايل بوجه عام. 

و�شول معظم اجلامعات ال�شعودية اإلى طاقتها ال�شتيعابية. 

وجود فجوة بني خمرجات التعليم العايل واحتياجات �شوق العمل.

جلوء بع�س الطلبة اإلى الدرا�شة يف اخلارج لعدم احل�شول على القبول يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة.

4-2 الدعم واحلوافز الت�شجيعية التي تقدم لقطاع التعليم العايل الأهلي:

واملوؤازرة  عامة  ب�شفة  التعليم  مل�شرية  اهلل  ال�شريفني حفظه  توليه حكومة خادم احلرمني  الذي  الكبري  والهتمام  ال�شخي  الدعم  من  انطالقًا 

الكرية لت�شجيع القطاع اخلا�س يف مزاولة خمتلف الأن�شطة القت�شادية فقد �شدرت عدة قرارات ت�شب يف �شالح التعليم العايل الأهلي وت�شجع 

امل�شتثمرين على تو�شيع ن�شاطاتهم فيه، ومن اأمثلة ذلك الدعم ما يلي:

�شدور قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 87 وتاريخ 1423/4/6هـ باملوافقة على تاأجري الأرا�شي احلكومية باأ�شعار رمزية، لإقامة كليات اأهلية وذلك 

مبوجب عقد اإيجار يربم بني الكلية الأهلية واجلهة احلكومية ذات العالقة.

تقدمي قرو�س مي�شرة من قبل وزارة املالية للكليات الأهلية املرخ�س لها، اأ�شوة بامل�شت�شفيات الأهلية ال�شادر ب�شاأنها قرار جمل�س الوزراء رقم 

1832 وتاريخ 1394/9/27هـ

موافقة املقام ال�شامي برقم 6304/م ب وتاريخ 1427/8/18هـ على قرارات جمل�س التعليم العايل على م�شروع املنح الدرا�شية لطالب التعليم 

العايل الأهلي.

تقوم الدولة مبنح امل�شتثمرين يف التعليم قطع اأرا�س تتنا�شب مع حجم امل�شروع. 

4-3 التوازن يف التوزيع على التخ�ش�شات املتاحة:

بني  التوازن  اختالل  اإلى  اأدى  مما  ال�ستيعابية،  طاقتها  عن  تزيد  اأعداد  النظرية  الكليات  قبول  اإلى  اجلامعات  على  الكبرية  ال�سغوط  اأدت 

التخ�ش�شات النظرية والعلمية، فحوايل ثلثي جمموع الطالب الناجحني يف ال�شهادة الثانوية قبلوا يف املجالت النظرية، مما نتج عنه زيادة يف 

اأعداد اخلريجني من هذه الكليات بدرجة تفوق حاجة �شوق العمل لذا فاإن اإعادة التوازن بني التخ�ش�شات يف موؤ�ش�شات التعليم العايل اأ�شبح يثل 

�شرورة ملحة متليها الظروف احلالية واحتياجات التنمية وهو ما يهدف اإليه م�شروع الكلية الأهلية املقرتحة.
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4-4 الكفاءة الداخلية واخلارجية:

اأدت الزيادة املفرطة يف اأعداد املقبولني باجلامعات مبا يفوق طاقتها ال�شتيعابية، اإلى انخفا�س يف الكفاءة الداخلية واخلارجية، ويتمثل ذلك 

يف زيادة عدد ال�شنوات التي يق�شيها الطالب يف اجلامعة قبل اأن يتخرج، وعدم الن�شجام بني موؤهالت اخلريجني يف بع�س التخ�ش�شات وتلك 

التي يحتاج اإليها �شوق العمل، لذا اأ�شبح من ال�شروري تكثيف اجلهود خالل خطة التنمية احلالية والتالية لتح�شني الكفاءة الداخلية واخلارجية 

لهذا القطاع.

4-5 احتياجات القطاع اخلا�س:

اأظهرت حتليالت الو�شع الراهن اأن م�شتوى التكامل والتفاعل بني موؤ�ش�شات التعليم العايل والقطاع اخلا�س ما زال دون الطموحات امل�شتهدفة، 

مما اأ�شعف مقدرة القطاع اخلا�س على ا�شتيعاب وتوظيف الأعداد املتوقعة باخلطة من اخلريجني وعلى ذلك فاإن الدولة حتاول ب�شتى الطرق 

معاجلة ذلك من خالل:

الربط بني برامج التعليم ومتطلبات التنمية واحتياجات �شوق العمل، وتفعيل دور القطاع اخلا�س يف امل�شاركة يف تدريب الطالب يف موؤ�ش�شاته، 

واحت�شاب مدة التدريب اإحدى متطلبات التخرج.

اإعادة النظر يف برامج تاأهيل اخلريجني وامل�شاركة يف تقومي الأداء من قبل القطاع اخلا�س.

4-6 التعليم امل�شتمر:

مل يحظ التعليم امل�شتمر بالهتمام املاأمول من قبل بع�س موؤ�ش�شات التعليم العايل على الرغم من اأنه يعد و�شيلة مهمة من و�شائل تنمية القوى 

العاملة ومواكبة التطورات العملية والتقنية املتالحقة، حيث ينح�شر دوره يف تقدمي املعرفة للمتخ�ش�شني وغريهم دون الهتمام بتنفيذ برنامج 

درا�شي ملنح »�شهادة اأو دبلوم«، بل يكون الهدف منه تلقي الفرد معرفة متطورة ومتكيفة يف جمال تخ�ش�شه ملواكبة الظروف التقنية واملهنية 

املتغرية، علمًا باأن هذا النوع من التعليم ينا�شب فئات عديدة من املجتمع، وي�شهم يف حت�شني الإنتاجية وكفاءة الأداء للعمالة الوطنية مب�شتوياتها 

املختلفة، لذا فاإنه من املتوقع اأن ت�شهد الفرتة القادمة اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من التعليم.

من اأعاله يت�شح لنا �شرورة اإ�شهام القطاع اخلا�س يف ال�شتثمار يف جمال التعليم العايل وعلى وجه اخل�شو�س التخ�ش�شات التي 

يحتاج اإليها �شوق العمل ال�شعودي على �شبيل املثال: جمال العلوم والتكنولوجيا.
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٥ - إحصائية عن التعليم العالي األهلي حسب الجهة:
يو�شح اجلدول التايل خال�شة اإح�شائية عن التعليم العايل الأهلي ح�شب اجلهة باململكة العربية ال�شعودية لعام 1435/1434هـ كالتايل:

خال�شة اإح�شائية عن التعليم العايل الأهلي ح�شب اجلهة لعام 1435/1434 هـ
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اأن  اأنها تبلغ نحو 10،659 طالب يف حني  الكليات الأهلية من الطالب امل�شتجدين )ذكور( لعام 1435/1434هـ جند  ومبقارنة ا�شتيعاب 

ال�شوق املتاح واملتمثل يف خريجي الثانوية العامة لنف�س العام بلغ نحو 219،893 طالب لنف�س العام )متثل 4.8٪ من حجم ا�شتيعاب الكليات 

الأهلية من الذكور(.

وكذلك بالن�شبة للطالبات فقد بلغ عدد الطالبات امل�شتجدات )اإناث( لعام 1435/1434هـ نحو 11،199 طالبة يف حني بلغ عدد اخلريجات 

من الثانوية العامة لنف�س العام نحو 186،048 طالبة )متثل ن�شبة 6.0٪ من حجم ا�شتيعاب الكليات الأهلية من الإناث(.
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 1-1 مقياس الجامعة الناجحة:
هناك مقيا�ص عاملي يقا�ص به اجلامعات لتكون ناجحة. واجلامعة الناجحة بالن�سبة لهذا املقيا�ص هي التي توفرت فيها ال�سروط التالية.

الإدارة الرتبوية القادرة على تطبيق املبادئ الرتبوية للتعليم العايل. •

 احلرم املالئم للدرا�شة ، بحيث يت�شع لالأن�شطة املختلفة التي حتتاج اإليها اجلامعة. وكما يجب اأن يكون موقعها بعيدا عن ال�شو�شاء. •

 مدر�شون اأكفاء لديهم مهارة اأكاديية ومهارة فنية ، وكذلك قوة الإبداع. •

 منهج مالئم يلبي حاجات الطالب فكريًا وعلميًا . •

 القيام بندوات علمية بني الطالب لتنمية مواهب الطالب وقدراتهم. •

 لتمتع بالإعرتاف الر�شمي من الدولة، واأن تكون على عالقة مع اجلامعات الأخرى. •

 وجود نظام حتديد اجلودة ، واملراقبة امل�شتمرة . •

 وجود املختربات واملعامل لتطبيق نظريات التعلم. •

 وجود املكتبات التي تت�شمن جميع املراجع املطلوبة يف الدرا�شة واملطالعة. •

 وجود األت الطباعة والن�شخ. •

 توفر خدمة النرتنت للجامعة . •

 تدريب الطالب وتوجيههم ب�شكل م�شتمر. •

 بناء �شخ�شية املواطن وجعله مقتنعا بدينه وجن�شيته ووطنه .حيث ل يتطلع اإلى بلد اآخر. •

1-2 مقومات الجامعة الناجحة:
      يعد التعليم اجلامعي من اأهم موؤ�ش�شات التعليم يف املجتمعات، ملا له من دور فّعال ومميز يف �شناعة الأجيال احل�شارية، التي متتلك مقومات 

النجاح ومتطلبات الع�شر، وتطوير املجتمعات مبا لديها من طاقات ومعارف علمية حديثة متكنها من بناء م�شاريع نه�شوية وتطويرية، »كما 

تعترب اجلامعة البداية الرئي�شية التي متر من خاللها اأ�شاليب التطوير والتقدم يف املجتمع، فالتقدم العلمي والتكنولوجي على كافة ال�شعد يخرج 

من بوابة اجلامعة، وامليادين التي ت�شهد بهذا كثرية مثل: الطب، والهند�شة، والّذرة، والفلك، والعلوم الإن�شانية، والزراعة، وغريهم. اإذ تدور يف 
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اجلامعة حركة بحثية ن�شطة تعطي الفر�شة للمخت�شني واخلرباء ملمار�شة كافة اأن�شطتهم البحثية بهدف الإبداع والبتكار » )ع�شقول، 2004، 

�س 58(.

      لذا اأ�شبح من ال�شروري ربط التعليم اجلامعي بالهتمامات واحلاجات اليومية للمجتمعات، مما يتطلب اإعادة النظر يف وظائف اجلامعات 

امل�شتفيد  باعتباره  املجتمع  تطور  مع  اأدائها  وتطوير  اجلامعات  ربط  �شرورة  على  والتاأكيد  العمل  ل�شوق  مالئمة  خمرجات  لتوفري  والتخطيط 

اخلارجي الأول من اخلدمة التعليمية، ول يكن احل�شول على م�شتوى الر�شا اإل اإذا مت التعرف على احتياجات اأفراد املجتمع ملا يريدون توفره 

يف اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل، واللتزام بها يف �شبيل ال�شعي لإيجاد م�شتويات عالية للخريجني وبيئات تعلم منا�شبة داخل اجلامعة 

)امل�شهراوي، 2004، �س 145(. وهذا ما ي�شتلزم اأن جنند للجامعات كافة الإمكانيات الب�شرية واملادية؛ لكي حتقق دورها، فما قيمة اجلامعة 

دون ميزانيات، واأجهزة، واأدوات، ومواد، واأبنية جمهزة جتهيزًا يّكن من اإقامة املختربات، وغرف العر�س، والور�س؟ وما قيمة ذلك كله اأجمع 

يف غياب الكفاءات والكوادر الب�شرية التي توظف الإمكانيات املادية نحو حتقيق اخلدمة احلقيقة للعن�شر الب�شري.

�شواء، ومن �شور هذا الهتمام  والنامية على حد  املتقدمة  الدول  وا�شع يف  باهتمام  العايل وموؤ�ش�شاته حظيت  التعليم  اأن  ُيلحظ        من هنا 

ظهور وكالت ال�شمان واجلودة والعتماد ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، والتي تعنى بكافة مكونات البيئة اجلامعية، من اأهداف ور�شالة املوؤ�ش�شة، 

والإمكانيات املادية املتوفرة يف داخلها، وم�شتوى خريجيها، والكوادر الب�شرية من كوادر اأكاديية وغريها ممن يعملون داخل املوؤ�ش�شة )دياب، 

2005، �س 30(. وقدمت تلك الوكالت قوائم مبعايري اأعدتها بوا�شطة خرباء وباحثني يف جمال التعليم العايل وموؤ�ش�شاته لت�شكل مبجملها قوائم 

تقومي لتلك املوؤ�ش�شات من اأجل الرتقاء مب�شتوى موؤ�ش�شات التعليم العايل وخريجيها، وهذا ما مل يغفله العديد من الباحثني يف ميدان الرتبية؛ اإذ 

قام العديد من الباحثني باإجراء اأبحاث تربوية حول هذا املجال ملعرفة مدى توفر هذه املعايري يف موؤ�ش�شات التعليم العايل مثل الطالع )2005(، 

وقام باحثون اآخرون بتقدمي ت�شورات ومقرتحات تت�شمن قوائم معايري جديدة مثل دياب )2005(، ومنهم من اأكد الدور الكبري الذي تلعبه البيئة 

اجلامعية يف العملية التعليمية مثل الكحلوت )2005(.

2-1 مفهوم الجامعة الريادية:
تعرف اجلامعة الريادية على اأنها م�شدر لبناء اقت�شادي قوى يقوم على اأحد اأهم موارد البالد وهي القوى العاملة، وتعمل على امل�شاهمة يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة للبالد من خالل بناء اقت�شاد املعرفة كم�شدر خللق الرثوة احلقيقية للوطن. وما يجب التنبه اإليه هو دور اجلامعات يف 

تنمية الروح الريادية عند الطالب والطالبات وتطوير قدراتهم على اأن يكونوا رجاًل و�شيدات اأعمال ناجحني، ناهيك عن دور اجلامعة يف اإنتاج 
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املعرفة وحتويلها اإلى اأفكار جتارية يكن اأن جتد �شبيلها اإلى التطبيق يف ال�شوق ب�شهولة.

وعندما ننظر اإلى جامعاتنا اليوم يف اململكة جند اأنه مطلوب منها لعب دور ريادي فاعل بحيث تكون العن�شر املحفز على التنمية يف اململكة من 

خالل بناء جمتمع املعرفة الذي يعترب امل�شدر احلقيقي لقت�شاد املعرفة والذي يقوم على اإنتاج معارف فعالة ت�شهم يف ظهور ثقافة وروح العمل 

الريادي على كل امل�شتويات. ويجب اأن ي�شتمد التوجه الريادي للجامعة مرجعيته من ا�شتعدادات الأكادييني والباحثني لإجراء البحوث املعمقة 

والأ�شيلة للخروج باأفكار اإبداعية ريادية ت�شاعد يف الو�شول اإلى براءات اخرتاع يكن حتويلها على اأفكار جتارية، وكذلك قدرة الطالب على 

حتويل اأفكارهم الإبداعية اإلى واقع عملي ملمو�س. وهذا كله ما يكن اأن ينتج كفاءات وقدرات فعاله ت�شمح لل�شباب باأن يكونوا خالقني ومبدعني، 

كما متنحهم الثقة باأنف�شهم حتى يكونوا رياديني، وي�شاهموا يف اإن�شاء اأعمال واأن�شطة اإنتاجية وخلق ثروة حقيقة يف املجتمع.

اإن ثقافة اجلامعة الريادية مل تزل حمدودة يف جامعاتنا ال�شعودية حيث اكتفت بع�س اجلامعات ببع�س املواد الدرا�شية اأو بع�س املراكز اأو املعاهد 

بالرغم من اأن ذلك مل ينت�شر حتى يف بع�س اجلامعات ال�شبع الأقدم يف اململكة، بل اإن ذلك مازال مقت�شرًا على تخ�ش�شات العلوم الإدارية 

والعلوم القت�شادية. وبهذا فاإن التحدي الذي يجب مواجهته اليوم يف جامعة امللك �شعود  مثاًل  هو كيفية تطبيق اإ�شرتاتيجيات الريادة املعتمد 

العاملية  التنمية والريادة  باأن  القول  اأخريا، يكن  اإلى حقيقة ماثلة.  امللك �شعود  العاملية جلامعة  الريادة  باإمكانها حتويل  اأن  والتي نرى   2030

عن�شران �شديدا التاأثر بالوعي مبتطلبات الريادة العاملية �شواء على م�شتوى البحث اأو طرق التدري�س، فالبحث ل بد اأن يكون مب�شتوى عاملي وطرق 

التدري�س يجب اأن ت�شجع على طرح املبادرات الريادة وجتربتها وطرح وحتليل التجارب التي يكن اأن ت�شهم يف بناء الريادة العاملية كعامل م�شاعد 

على التنمية احلقيقية املناف�شة وتطوير الر�شيد املعريف على م�شتوى اجلامعة واملجتمع.

2-2 مقومات ومتطلبات نجاح الجامعة الريادية:
املتطلبات الأ�شا�شية لبناء جامعة ريادية Entrepreneurial University هذا املفهوم اجلديد الذي بداأ يت�شكل علميًا يف بداية الألفية 

اجلديدة وانت�شر يف اأوروبا واآ�شيا بعد اأن انطلق من اأمريكا قبل ذلك بعقد من الزمن، ويدعو هذا املفهوم اإلى اأن اأحد اأهم الأدوار الرئي�شة للجامعة 

امل�شاهمة يف التنمية القت�شادية من خالل اإطالق امل�شاريع البتكارية املنتجة. 

اأما بالن�شبة ملتطلبات بناء وجناح اجلامعة الريادية فقد مت ح�شرها يف خم�شة حماور رئي�شة هي: 

 اأوًل: حتويل دور اجلامعة من الرتكيز على التوظيف اإلى الرتكيز على مبداأ خلق فر�س العمل. وهناك فارق كبري بينهما، فاجلامعات التقليدية 

ت�شعى اإلى البحث عن توافق خمرجاتها مع متطلبات التوظيف يف �شوق العمل، يف حني اأن اجلامعة الريادية تبني وت�شمم مناهجها وتخ�ش�شاتها 
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لتخريج طالب قادرين على خلق فر�س العمل يف ال�شوق. وهو التوجه الذي اأدركته اأوروبا حني اعتربت عقدي ال�شبعينيات والثمانينيات عقدي 

التوظيف يف حني اأن الت�شعينيات وما تالها من �شنني هي حقبة تغري �شيا�شة التعليم العايل لرتكز على مبادئ خلق فر�س العمل وثقافة العمل احلر 

يف بناء الأجيال القادمة. وهذا الدور اجلديد يعني اأن تتمحور مناهج وطرق التدري�س حول ا�شتثمار الأبحاث والأفكار واملخرتعات لتمكن اجلامعة 

من اأن ت�شهم يف التناف�شية العاملية للدولة. وُتعد خريجها اإلى حياة عملية اأكرث تعقيدًا واأقل ا�شتقرارًا تتوافق مع طبيعة الوظيفة املوؤقتة، وعقد 

العمل املبني على اجلدارة، والتنقل الدويل، والتوا�شل الثقايف، والنتماء لل�شركات متعددة اجلن�شيات، والعتماد الأعظم على توظيف الذات. 

وبهذا املعنى تتحول ال�شهادة اجلامعية من كونها وثيقة التوظيف امل�شتدمي اإلى كونها جمرد بطاقة دخول اإلى عامل العمل. 

ثانيا: ال�شراكة احلقيقية مع اأ�شحاب امل�شلحة من القطاعات العامة واخلا�شة واخلريجني. فاملناداة بال�شراكة مع اأ�شحاب امل�شالح املحيطني 

باجلامعة مطلب قدمي ت�شعى كثري من اجلامعات اإلى احلر�س على تطبيق بع�س مالحمه. لكن املطلوب هو ال�شراكة املتوازنة التي تتيح للجامعة 

ال�شتفادة والتفاعل مع ال�شرائح املختلفة يف املجتمع املحلي والتي ياأتي على راأ�شها اخلريجون الذين يعتربون اأ�شوًل ا�شتثمارية �شخمة حني حت�شن 

اجلامعة التوا�شل معهم مبفهوم التمحور حول العميل. هذا اإ�شافة اإلى اأهمية الرتكيز على �شراكة املن�شاآت ال�شغرية، ورواد الأعمال، واجلمعيات 

غري الهادفة للربح، والتو�شع يف اإن�شاء امل�شاريع امل�شرتكة، واملن�شاآت ال�شغرية املعززة لبناء ثقافة ريادة الأعمال يف املجتمع املحلي. اإن الرتكيز 

فقط على التوا�شل مع ال�شركات الكربى رمبا حتقق معه امل�شاريع الكبرية لكن ن�شر الثقافة امل�شتدية لريادة الأعمال يحتاج اإلى عدم اإغفال 

املن�شاآت ال�شغرى. كما اأن احل�شول على التمويل للم�شاريع من خالل ال�شركات الكربى هو اإجناز بال �شك �شي�شهم يف دعم امل�شاريع الريادية، 

لكن بناء ثقافة املنظمة وال�شلوك التنظيمي للجامعة يتطلب الرتكيز على املجتمع املحيط والرواد املحليني. 

ثالثًا: نقل التقنية واملعرفة ويتم ذلك بالتوا�شل الوثيق مع اجلامعات الغربية وال�شرقية املتقدمة يف جمالت ريادة الأعمال. ومن و�شائل نقل 

اإقامة الواحات العلمية، ومراكز البتكار وبرامج امللكية الفكرية واحلا�شنات الفرتا�شية واحلقيقة متنوعة الأغرا�س والأحجام. تلك  التقنية 

املكتبية  والتجهيزات  ال�شت�شارية  اخلدمات  بتقدمي  مرورًا  اجلامعة  داخل  ال�شغرية  احلرة  الأعمال  ت�شجيع  من  دورها  يتد  التي  احلا�شنات 

وحتى ا�شت�شافة امل�شاريع ورعايتها حتى تتخرج من اجلامعة. ومن خاللها يتم جت�شيد ما ي�شمى بنظرية احللزون الثالثي املرتكز على اجلامعات 

وقطاعات الأعمال واحلكومة واملعزز بالتواأمة املدرو�شة مع اجلامعات املتقدمة يف املجالت املن�شودة. 

رابعًا: التعليم القائم على الإبداع والبتكار، فالأ�شاليب التقليدية للتعليم القائم على التلقني واحلفظ مل تعد تنا�شب التعليم اجلامعي احلديث 

ف�شاًل على اأنها عائق كبري اأمام بناء اجلامعة الريادية. فريادة الأعمال تتطلب تعليمًا قائمًا على توليد الأفكار والتاأمل والبتكار، واإطالق العنان 

لالإبداع املتحرر من النمطية، والتفكري املوؤطر، والتدرج املنطقي الرتيب. كما يتطلب التفكري الريادي اأن يتمحور الطالب على مفهوم »املن�شاأة« 
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اأثناء الدرا�شة اجلامعية. هذا املفهوم الذي يوجه التفكري والإبداع اإلى مكونات واأن�شطة ومهارات بناء »املن�شاأة«  وي�شبح التعليم التطبيقي املجال 

ال�شائع لأ�شاليب التعليم اجلامعي. وقد �شبقت اأوروبا كثريًا من الدول يف هذا املجال، حيث ا�شتحدثت منذ عام 1988م عددًا كبريًا من الربامج 

الت�شجيعية ملفهوم »املن�شاأة«  يف التعليم العايل ب�شراكة ودعم من �شركات القطاع اخلا�س على امل�شتوى املحلي والإقليمي. وكانت ثمرته اأن اأعدت 

جياًل من ال�شباب يتلك روح الريادية. 

كما اأن التعليم البتكاري القائم على الإبداع والبتكار يتطلب تبني النظام التعليمي متعدد التخ�ش�س الذي يتيح للطالب فر�شة تعدد التاأهيل 

والختيار من بني التخ�ش�شات املتنوعة مما ينمي �شعة الأفق، ورحابة التفكري، وربط الأفكار، ويوجد مناخًا تعليمًا متعدد الأبعاد التخ�ش�شية 

ي�شهم يف الو�شول اإلى فكرة يكن حتويلها اإلى م�شروع منتج. 

خام�شًا: القيادة القادرة على توفري الإمكانات املادية واملعنوية لرواد الأعمال فوجود الإدارة الواعية باأهمية التوجه نحو ريادة الأعمال واملقتنعة 

باآليات بناء جيل املعرفة والتحول نحو القت�شاد املعريف هو اأحد اأهم عنا�شر بناء اجلامعة الريادية. فن�شر ثقافة ريادة الأعمال يتطلب وقتًا طوياًل 

وبرامج متنوعة وتعهدًا م�شتمرًا. هذه القيادة يجب اأن تتميز بالإيان العميق بالفكرة، والتبني اجلاد ملفهوم اجلامعة الريادية، وو�شع اخلطط 

ال�شرتاتيجية لها، والربامج التنفيذية ملراحلها. ومن ذلك ا�شتحداث الربامج الداعمة لبناء رواد الأعمال يف التعليم اجلامعي مثل مراكز التميز 

لريادة الأعمال، والأندية وال�شركات الطالبية، ومناف�شات خطة العمل، وزمالة الأعمال وم�شابقات م�شاريع ريادة الأعمال. وختاما: فاإن ما يبعث 

على الأمل ويزيد من التفاوؤل اأن مفهوم اجلامعة الريادية ل يزال يف عقوده الأولى يف اأمريكا واأوروبا فيمكن للجامعات اجلادة يف وطننا الغايل 

اأن تلحق بالركب وتخت�شر الزمن وت�شع لنف�شها موقعا تناف�شيا بالتميز عن طريق ريادة الأعمال.
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٦- الدرسات السابقة:
      اهتم العديد من الباحثني بالبيئة اجلامعية، وتقويها، وحتديد املعايري الواجب توافرها فيها، حيث اأجريت العديد من الدرا�شات يف هذا 

الإطار، وفيما يلي عر�شًا موجزًا لبع�س هذه الدرا�شات:

      درا�شة �شالح و�شبيح )2008( هدفت اإلى تقومي برنامج تربية الطفل بكلية جمتمع العلوم التطبيقية من وجهة نظر الطالبات اخلريجات، 

ولتحقيق ذلك مت اإتباع املنهج الو�شفي التحليلي، وقد مت تطبيق ا�شتبيان على عينة قوامها )93( خريجة، ومت ح�شاب التكرارات، والن�شب املئوية، 

واأ�شاليب  للربنامج، طرق  والب�شرية  املادية  الإمكانيات  الطفل،  تربية  برنامج  واملتمثلة يف: خطة  ال�شتبيان  الطالبات حول جمالت  وتقديرات 

التدري�س، التدريب امليداين، التقومي امل�شتخدم يف الربنامج، تقومي الربنامج، وقد تو�شلت الدرا�شة اإلى و�شوح خطة برنامج تربية الطفل، واأن 

م�شتوى ر�شا اخلريجات عن الربنامج جيد ب�شكل عام، من حيث م�شاقاته، والطاقم الأكاديي املوؤهل الذي ينوع يف اأ�شاليب التدري�س، وا�شتخدام 

التقنيات احلديثة يف التعليم، والإدارة املتفهمة املتعاونة مع الطالبات، اإل اأن هناك بع�ص نقاط ال�سعف يف الربنامج، مثل: قلة اإمكانيات املكتبة، 

التكرار يف مفردات بع�س امل�شاقات املطروحة يف الربنامج، كرثة عدد الطالبات يف ال�شعب الدرا�شية، وغياب التوجيه والإر�شاد. 

      دياب )2005( هدفت اإلى حتديد معايري لتمثل موؤ�شرات اجلودة يف التعليم اجلامعي الفل�شطيني، وقام الباحث بت�شنيف وحتديد موؤ�شرات 

اجلودة يف التعليم اجلامعي الفل�شطيني يف ثمانية حماور رئي�شة يندرج حتت كل حمور جمموعة من املوؤ�شرات الفرعية، واملحاور الرئي�شية هي: 

الطالب، اأع�شاء الهيئة التدري�شية، املناهج الدرا�شية، الإدارة اجلامعية، الإمكانيات املادية، اجلامعة واملجتمع، ا�شتقاللية اجلامعات، التنوع 

والتباين بني اجلامعات.

      الطالع )2005( هدفت اإلى الك�شف عن مدى توافر عنا�شر منوذج الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف 

جامعات قطاع غزة، باأبعاده الأحد ع�شر: الر�شالة والأهداف العامة، هيكلية الربنامج وم�شمونه، البيئة الرتبوية التعلمية التعليمية، نوعية الطلبة 

املقبولني، نظام الدرا�شة واملنهاج، ن�شب النجاح، اخلريجون، الهيئة التدري�شية، املرافق التعليمية التعلمية، التوا�شل اخلارجي والتبادل املعريف، 

التقييم الداخلي للنوعية وذلك تبعًا للمتغريات التالية: ا�شم اجلامعة، ونوع الكلية، ونوع الربنامج، وامل�شمى الوظيفي، واأقدمية الربنامج. ووزع 

الباحث ا�شتبيان على عينة من الأ�شاتذة تكونت من )130( اأ�شتاذًا، وتو�شل الباحث اإلى ما يلي: وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تبعًا ملتغري ا�شم 

اجلامعة وملتغري امل�شمى الوظيفي وذلك ل�شالح ع�شو جلنة اجلودة مقارنة مع رئي�س الق�شم ومتغري اأقدمية الربنامج وذلك ل�شالح الأقدمية اأكرث 

من 16 �شنة وذلك يف جمالني فقط هما املرافق التعلمية التعليمية، والتوا�شل اخلارجي والتبادل املعريف، ول توجد فروق دالة اإح�شائيًا بني كليات 

العلوم الطبيعية وكليات العلوم الإن�شانية يف توافر عنا�شر منوذج الهيئة الوطنية، وبني برامج البكالوريو�س وبرامج الدرا�شات العليا يف توافر هذه 

العنا�شر بني ع�شو اجلودة والعميد.
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      الكحلوت  )2005( هدفت اإلى تو�شيح اأثر البيئة التعليمية على الأداء الأكاديي لطلبة اجلامعة الإ�شالمية، بغزة، حيث قام الباحث بتوزيع 

ا�شتبيان على طلبة ق�شم الهند�شة املعمارية يف اجلامعة الإ�شالمية بغزة، وت�شمن ال�شتبيان ثالثة حماور، وهي: البيئة اخلارجية وت�شمنت بيئة 

امل�شكن واجلانب القت�شادي وبيئة الطريق، والبيئة الداخلية يف اجلامعة، وثالثًا: م�شاكل الطالب الذاتية. وك�شفت النتائج عن اأن اأ�شباب م�شاكل 

التح�شيل العلمي للطالب وانخفا�س م�شتوياتهم وتغيبهم تعود اإلى اأمور كثرية منها: البيئة اخلارجية والداخلية وبيئة الطالب الذاتية. ويف نهاية 

البحث قدم الباحث جمموعة من القرتاحات ركزت على تطوير البيئة الداخلية يف اجلامعة لرتتقي مب�شتوى ي�شجع الطالب على التعلم، وتطوير 

اأنف�شهم، وُتعالج بع�س الأ�شباب التي تتعلق بالبيئة اخلارجية وبيئة الطالب الذاتية.

      درا�شة اأبو �شنينة )2004( هدفت اإلى تقدمي اأ�ش�س تقييم موؤ�ش�شات وبرامج التعليم العايل يف فل�شطني، من اأجل التاأ�شي�س ل�شيا�شة التطوير، 

التنظيم  والتقومي،  التخطيط  واأهدافها،  يلي: ر�شالة اجلامعة  لتقومي والعتماد مبا  الباحث )11( معيارًا  املوؤ�ش�شات، وقدم  والتح�شني يف تلك 

والإ�شراف على املوؤ�ش�شة، الربامج والتدري�س، اأع�شاء هيئة التدري�س، اخلدمات الطالبية، املكتبة وم�شادر املعلومات، امل�شادر املادية واملبنى 

الأ�شا�شي، امل�شادر املالية، النفتاح اأمام اجلمهور، النزاهة. كما اأ�شار الباحث اإلى خ�شائ�س و�شمات التطورات احلديثة يف العتماد ب�شكل عام 

ويف فل�شطني ب�شكل خا�س، وقدمًا نقدًا لها، ومن ثم قدم الباحث روؤية جديدة ل�شيا�شة العتماد يف فل�شطني.

واأكاديية خمتلفة  درا�شية  م�شتويات  الأكاديي يف  للمناخ  والطالبات  الطالب  اإدراك  الك�شف عن  اإلى  املحبوب )2003( هدفت  درا�شة        

وفقًا للمتغريات التالية: اجلن�س، وامل�شتوى الدرا�شي، والتخ�ش�س الأكاديي، ولختبار �شحة الفرو�س قام الباحث با�شتخدام ا�شتبيان املناخ 

الأكاديي على عينة مكونة من )234( طالبًا وطالبة من امل�شتوى الرابع يف التخ�ش�شات العلمية والأدبية من كلية الرتبية بجامعة امللك في�شل 

وذلك بعد حتديد درجة ال�شدق والثبات. وك�شفت النتائج عن وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تبعًا ملتغري اجلن�س وامل�شتوى الدرا�شي وتفاعل 

متغري اجلن�س والتخ�ش�س الأكاديي ومتغريي امل�شتوى الدرا�شي والتخ�ش�س الأكاديي يف ا�شتجابة اأفراد العينة من الطالب والطالبات لإدراك 

وتفاعل  الدرا�شي  وامل�شتوى  اجلن�س  متغري  وتفاعل  الأكاديي  التخ�ش�س  ملتغري  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ول  الأكاديي.  املناخ 

متغريات اجلن�س وامل�شتوى الدرا�شي والتخ�ش�س الأكاديي يف اإدراك املناخ الأكاديي.

      درا�شة �شتانلي )1995( هدفت اإلى الك�شف عن موؤ�شرات اجلودة والأداء يف اجلامعات ال�شرتالية، ومت التو�شل اإلى ثمانية موؤ�شرات مرتبطة 

بجودة التعليم العايل، وهي: م�شتوى اخلريج، اإنتاجية اأع�شاء هيئة التدري�س يف ن�شر بحوثهم، حجم املوؤ�ش�شة التعليمية، عدد الطلبة يف املوؤ�ش�شة 

التعليمية، ومعدلت اأع�شاء هيئة التدري�س بالن�شبة للطلبة، القبول والنتقاء للطلبة، ال�شمعة وال�شهرة التي يح�شل عليها اأع�شاء هيئة التدري�س، 

الظروف املالية والإنفاق على كل طالب، تكلفة كل طالب يف العملية التعليمية، كما قام الباحث بالرجوع للدرا�شات ال�شابقة يف حتديد املعايري 

واملوؤ�شرات التي ت�شاعد على اإيجاد املوؤ�ش�شة الرتبوية الفاعلة ومنها: املدخالت الأ�شا�شية ال�شرورية، وتتمثل يف: املنهاج، املواد والتجهيزات، وقت 

التعلم، الت�شهيالت. 
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التعليق على الدراسات السابقة«
ركزت الدرا�شات ال�شابقة على اإبراز دور البيئة اجلامعية مبكوناتها املادية والأكاديية يف العملية التعليمية التعلمية؛ وذلك من خالل 

تقومي موؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شوء معايري اجلودة، اأو تقدمي معايري جديدة لت�شكل عنا�شر تقومي لتلك املوؤ�ش�شات فيما بعد. اتبعت 

الدرا�شات ال�شابقة املنهج الو�شفي التحليلي؛ اإذ اعتمدت على الأدب الرتبوي يف حتديد الأ�ش�س واملعايري الواجب توافرها يف اجلامعات 

وانطلقت يف �شوئها بتحديد ما يجب اأن يكون اأو تقومي واقع كائن. وتتفق هذه الدرا�شة مع العديد من الدرا�شات يف اأهدافها، حيث 

ت�شعى الدار�شة احلالية اإلى اإبراز وحتديد مقومات اجلامعة املثالية كما يحددها الطالبات الفل�شطينيات اللواتي يعتربن عن�شر هام 

واأ�شا�شي يف العملية التعليمية، ولكنها متيزت باأنها اقت�شرت على الطالبات الفل�شطينيات فقط، كما اقت�شرت على املقومات املادية 

والأكاديية التي مت حتديدها يف ال�شتبيان. 
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٧- الجامعات األكثر ريادية وابتكاًرا بالعالم:
يف ت�شنيف لوكالة النباء رويرتز حول اأكرث 100 جامعة عاملًيا ابتكاًرا يف العامل فازت اجلامعات الأمركية بن�شيب الأ�شد حيث ا�شتحوذت على 

ن�شبة 50٪ من اإجايل عدد اجلامعات واحتلت الت�شع مراكز الأولى بالت�شنيف  ، يف حني تلتها كوريا ال�شمالية باملركز الثاين حمتلة املركز العا�شر 

ثم اجنلرتا حمتلة املركز احلادي ع�شر ، يف حني تلتها من حيث عدد الكليات اليابان باإمتالكها 9 جامعات يف الت�شنيف تلتها كاًل من كوريا 

ال�شمالية وفرن�شا باإمتالكهما 8 جامعات لكل دولة .

اجلامعات الأكرث ابتكارا يف العامل

اأف�شل 100 جامعة - الت�شنيف العاملي لعام 2015
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 ٨- النتائج والتوصيات:

اإن درا�شة التجارب العاملية وحماولة ال�شتفادة من مقومات جناح تلك التجارب وتفادي عرثتها هو اأمر هام وي�شب يف �شالح حت�شني جودة تلك 

املوؤ�ش�شات اإل اأنه يجب الأخذ يف احل�شبان اأن التجارب العاملي لها ظروف وبيئة تختلف عن ظروف وبيئة التجربة املحلية فعند النظر للتجارب 

العاملية جند اأن الغالبي العظمى من املوؤ�ش�شات اخلا�شة تغطي نفقاتها من دعم القطاعات ال�شناعية الكبرية لها التي يعنيها البحث العلمي يف 

تلك اجلامعات لال�شتفادة منه يف �شوء غياب دور القطاع اخلا�س يف تبني م�شاريع البحث العلمي، كما اأن النظرة لتلك اجلامعات يف جمتمعاتنا 

اأدنى من  يكونون  ما  لهذه اجلامعات عادة  املنت�شبني  الطلبة  اأن  وثقافة  املعايري  ازدواجية  الغربية وذلك يف �شوء  العربية تختلف عن نظريتها 

قرائنهم يف اجلامعات احلكومية. 

كما اأن هناك نق�س اأق�شام اأو نظام للدرا�شات العليا يجعل اجلامعات اخلا�شة ل ت�شتطيع اأن تقدم نظاًما تعليمًيا جيًدا موازًيا للجامعات احلكومية.

ويف �شوء احلقائق التي مت ا�شتعر�شها �شالًفا يكن اقرتاح التو�شيات التالية :

 تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للجامعات األهلية ويتمثل الدعم المباشر في:
التن�شيق بني وزارة التعليم العايل و اجلهات واإعداد درا�شة حول تقدمي حوافز خا�شة لإن�شاء كليات اأهلية يف املناطق التي حتتاج اإليها ول  •

يقدم عليها امل�شتثمرون من تقدمي قرو�س مي�شرة للكليات الأهلية املرخ�س لها، الإعفاءات اجلمركية لتجهيزات الكليات الأهلية، الإعفاء 

من ر�شوم التاأ�شريات اأو تخفي�شها، تخفي�س ر�شوم املنافع العامة .

الدعم احلكومي من خالل �شياغة خطط للتمويل والدعم من ال�شركات الكربى يف اململكة . •

امكانية ال�شتفادة من اخلربات الدولية  وخا�شة التجربة الرتكية التي اعتمدت على ا�شتخدام نظام الوقف يف متويل اجلامعات الأهلية  •

اخلا�شة .

يف حني يتمثل الدعم غري املبا�شر يف:

تقدمي اإعانات اأو قرو�س للطلبة الدار�شني يف الكليات الأهلية  •

تقدمي املنح الداخلية للطالب املتميزين للح�شول على فر�س يف موؤ�ش�شات التعليم العايل الأهلي يف التخ�ش�شات التي يحتاجها �شوق العمل •

ولتفادي المخاطر التي تصاحب إنشاء الجامعات األهلية الخاصة يمكن اقتراح اآلتي:
توعية الطالب باأن التعليم العايل الأهلي ينبغي اأن يكون جماًل للتميز ل للرتاخي و الت�شيب والربح ال�شريع. •

اإعداد قوانني ولوائح تنفيذية تت�شم باملرونة للتعليم الأهلي وتعمل على املوازنة بني الربح والتميز الأكاديي وحتقق ومتابعة تنفيذ تلك اللوائح. •
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العاملية يف  • بالتزامهم مبعايري اجلودة  ا�شتثمارهم مرتبط  اأن جناح  الأهلي  التعليم  امل�شتثمرين يف  الأموال  روؤو�س  اأ�شحاب  اأن يدرك  لبد 

التعليم اجلامعي واأن عليهم عدم التنازل عنها ل خوفا من رقابة الوزارة واإمنا اإيانا بالتميز والتنوع الذي ينبغي اأن يكون هو الهدف من 

ن�شر التعليم العايل الأهلي .

فالدور احلقيقي للجامعات الأهلية الذي اأفرزته املتغريات على ال�شاحة العاملية ومنها العوملة عظم دور التعليم العايل يف بناء اقت�شاديات  •

املعرفة اأكرث من ذي قبل ، حيث ا�شبح التعليم العايل نقطة مركزية يف خلق القدرات الفكرية التي ت�شاعد على اإنتاج املعرفة وال�شتفادة منها 

وكذلك الدفع اإلى ممار�شات ما بعد التعليم من خالل التعليم امل�شتمر والتي باتت �شرورية اإلى حتديث وتطوير املعرفة ال�شاملة. 

القدرة على ال�شتجابة بفعالية حلاجات التعليم والتدريب املتغرية وتكثيفها مبا يالئم املتغريات التي طراأت على كل التعليم العايل وتبني  •

اأ�شاليب و�شيغ من النظـم الوظائفية تت�شم بقدر اأكرب من املعرفة.

العلمية  • واملرجعيات  لت�شكيل اخلربات  ن�شاطها  بداية  الأهلي خا�شة يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  و  التعاون بني اجلامعات احلكومية  دعم 

الالزمة  يف التعليم اجلامعي املتخ�ش�س.

والب�شرية  • املادية  الإمكانات  توفري  يوجب  الذي  الأمر  وهو  ما يحقق خمرجات متميزة  متميزة هو  الأهلي   العايل  للتعليم  توافر مدخالت 

املمتازة املتمثلة يف الأ�شاتذة الأكفاء واملباين التعليمية واملختربات واملعامل واحلا�شبات الآلية واملكتبة ... اإلخ 

ارتباط التخ�س�سات املتاحة يف التعليم العايل الأهلي باحتياجات �سوق العمل والعمل على اتباع اأ�ساليب اجلامعات العاملية وال�ستناد اإلى  •

اقت�شاديات املعرفة.
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التحديات 
ومفاتيح النجاح

اإعداد 
د. فهد بن �شالح ال�شلطان
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مقدمة حول ريادة األعمال
يرجع مفهوم ريادة الأعمال لالقت�شادي الفرن�شي كانتيلون Cantillon حيث عرف الريادة باأنها » التوظيف 

الذاتي بغ�س النظر عن الطبيعة اأو الجتاه، وذلك مع حتمل املخاطر وتنظيم عوامل الإنتاج لإنتاج �شلعة اأو 

خدمة مطلوبة يف ال�شوق.

ويعرف رائد الأعمال باأنه »املبادر الذي يقبل املخاطر والفر�س«

تعرف ريادة الأعمال يف ال�شوق ال�شعودي باأنها العملية التي يتم من خاللها خلق اأن�شطة اقت�شادية جديدة من 

خالل عمليات البحوث والتطوير والإنتاج والتوزيع �شواء املنتجات اأو اخلدمات املبتكرة. 

ظهر مفهوم اجلامعة الرائدة  »Entrepreneurial University« يف اأوروبا واأمريكا يف نهاية الت�شعينات امليالدية

الأربعني جامعة الأولى Top 40 يف اأمريكا تدر�س مواد »Entrepreneurship« ولديها مراكز رياده.

يف عام 2005 اأ�شبح حوايل 80٪ من جامعات اأمريكا لديها مراكز ريادة مب�شميات خمتلفة. 

ادركت اجلامعات اأهمية التج�شري بني النظرية والتطبيق ونقل النظرية واملعرفة اإلى ميدان العمل 

يف عام 2000 كان  60٪ من طالب ماج�شتري اإدارة الأعمال MBA يف اأمريكا واأوروبا يدر�شون مواد 

»Entrepreneurship« ثم قفز العدد عام 2005 لي�شل اإلى ٪85. 

التحديات ومفاتيح النجاح

ريادة األعمال : 
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ما هي ريادة األعمال؟
تاأ�شي�س عمل جتاري جديد بجهد متوا�شل من الأحالم والتنفيذ والتغيري  - تفعيل الدافعية وال�شغف لتاأ�شي�س 

وتطبيق اأفكار جديدة وحلول اإبداعية. تت�شمن:

ال�شتعداد لالإقدام على املخاطرة يف املال والوقت والوظيفة •

املقدرة على تاأ�شي�س فريق عمل فاعل وامتالك املهارة الإبداعية ل�شتقطاب املوارد املطلوبة •

امتالك الروؤية للتعرف على الفر�س بينما يرى غريه التناق�س والغمو�س - حب التحدي •

ا�شتقاللية الراأي واتخاذ القرار وحل امل�شاكل •

مؤشرات اقتصادية حول أهمية ريادة األعمال
ت�شكل م�شاريع رواد الأعمال ال�شغرية ما ن�شبته 90٪ من امل�شروعات القت�شادية على م�شتوى العامل وت�شغل  •

ما بني 50-60٪ من اإجمايل قوة العمل، كما ت�شاهم بن�شبة ما بني 25-35٪ من ال�شادرات العاملية للمواد امل�شنعة. •

حتقق م�شاريع رواد الأعمال ال�شغرية ما يزيد على 47 ٪ من اإجمايل املبيعات الكلية،. وت�شهم مبا ن�شبته  •

50٪ من الناجت املحلي الإجمايل الأمريكي وت�شل هذه امل�شاهمة اإلى 62٪ يف فرن�شا و43٪ يف كوريا اجلنوبية و56 ٪ يف تايوان و60 ٪ يف  •

ال�شني و70 ٪ يف هوجن كوجن . 

ت�شاهم م�شاريع رواد الأعمال ال�شغرية يف عملية البتكار اأكرث من ال�شركات الكبرية ما بني 13-14 مرة، وقد  •

حققت الدول التي تبنت هذا النموذج جناحًا كبريًا ا�شتطاعت به اأن ت�شاعف نتاجها الإجمايل بن�شب تتفاوت بني 50 اإلى ٪70.  •
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مقارنة ريادة األعمال والمؤسسات الصغيره 

صاحب المنشأة الصغيرةريادي األعمالمجال المقارنة

مخاطرة محدودةعالي المخاطرةالمخاطرة

االبتكار
أساس القيمة المضافة ويكون في 
الفكرة أو نموذج العمل أو طريقة 

التنفيذ
ليس من األهداف األساسية

حجم الثروة 
المستهدفة 

طموح عالي لحجم الثروة
في البداية استبدال راتبه الشهري بأرباح 

متواصلة

سرعة النمو
نمو متسارع يؤدي إلى نجاح مستهدف 

عالي
نمو متدرج يظهر أثره على المدى البعيد
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10 نقاط قوى لرياديِّ األعمال
Entrepreneurial  StrengthsFinder طورت موؤ�ش�شة غالوب يف 2014 مقيا�ص نقاط القوى يف املقدرة الريادية

Inc. 500 72،000 ريادي اأعمال و 155 من 
معايريهم ال�سابقة لنقاط القوى ال�سخ�سية جتاوزوا 20 مليون

تو�شلوا ل10 نقاط قوى اأ�سا�سية يف ريادي الأعمال 
Inc. 500 متيز 3 منها يف امل�شاركني من

معناهانقاط القوىم

التركيز على األولويات1
أن تتخذ قرارك كرائد لألعمال استناًدا إلى التأثير الفعلي أو المتوقع على 

األرباح

أنت تعرف نفسك بالضبط وتفهم من حولكالثقة2

مفكر مبتكر3
تستخدم االبتكار في تناول فكرة أو منتج موجود بالفعل والعمل على 

تحويله لشٍئ أفضل

ُمَفِوْض4
حيث تؤمن بأنك ال يمكن أن تقوم بنفسك بكل شئ، وأنك على 

استعداد للتغّير في األسلوب والتحكم

اإلصرار5
أثناء الصعاب أنت صامد ومثابر، وإن واجهت أشد العوائق التي يبدو أنه ال 

يمكن تجاوزها

أنت على استعداد ألن تبذل كل جهد ممكن في سبيل إنجاح شركتكمستقل٦

أنت دائًما ما تبحث عن المعلومات المتعلقة بتطوير عملك باحث عن المعرفة٧

ز٨ ج لهمعزِّ أنت أفضل من يتحدث عن عمله وُيَروِّ

ن٩ ُمَكوِّ
لديك وعي اجتماعي مرتفع ومقدرة مميزة لبناء العالقات تفيد فرص 

المؤسسة في البقاء والنمو

أنت تعرف بالفطرة كيف تتعامل مع المواقف ذات المخاطر العاليةُمخاِطر10
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Inc. 500 ِّأعلى 3 نقاط قوى لريادي

معناهانقاط القوى

أن تتخذ قرارك كرائد لألعمال استناًدا إلى التأثير الفعلي أو المتوقع على األرباحالتركيز على األولويات

اإلصرار
أثناء الصعاب أنت صامد ومثابر، وإن واجهت أشد العوائق التي يبدو أنه ال يمكن 

تجاوزها

أنت تعرف بالفطرة كيف تتعامل مع المواقف ذات المخاطر العاليةُمخاِطر
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تميز بمهارات القيادة
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االقتصاد الخالق

امل�شتقبل �شيكون من ن�شيب الأعمال الإبداعية اخلالقة . •

حجم القت�شاد العاملي = 70.4 تريليون دولر ، يثل القت�شاد اخلالق منه ٪6.1  •

عدد العاملني يف القت�شاد اخلالق 144.4 مليون عامل •

اكرب واأكرث الأعمال التجارية تطورا يف الع�شر �شنوات املا�شية كانت من ن�شيب الأعمال الإبداعية واملبادرات اخلالقة. )مايكرو �شوفت،  •

جوجل، اأبل، �شام�شوجن جالك�شي.....(

البداع ليعتمد فقط على الذكاء اأو املوهبة اأو احلظ بل على العمل املتوا�شل واجلهد واملثابرة •

التحوالت الجذرية في ابعاد العمل 
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Blue Ocean 
Strategy



الرخصة الدولية لريادة األعمال

97 المؤتمر السعودي الدولي لريادة األعمال

ريادة األعمال : التحديات ومفاتيح النجاح

مفاتيح النجاح

1. القبول بالتغيري والتعامل معه مبو�شوعية

2. القبول بالف�شل و النظر الى التعرث  كاأحد خطوات النجاح

3. القدام وعدم اللتفات الى النقد ال�شلبي

4. ل جتر عيوبك: ل حتمل عيوبك و اخطائك وخ�شائرك معك.

5. كن انت كما انت

6.  اللتزام بالتميز

7. تطوير الذات

Discipline    8. الن�سباط

9. وجود حلم وا�شح وطموح 

10. عدم الكرتاث بالأمثال واملوروثات ال�شعبية املثبطة

11. اأعمل بذكاء

12. اعمل يف جمال حتبه

13. احلذر من الرتميم  والرتكيز على البناء من ال�شفر

14. ت�شجيع البداع وتقبل الراأي الآخر

15. العملية والتنفيذ

16. الرتكيز على المور اجلوهرية وال�شا�شية

17. الت�شلح باأ�شلحة العمل الرئي�شة : املعلومات

18. عدم الت�شبث بالوظيفة

19. الأمانة والنزاهة
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20. الحت�شاب يف العمل  وعدم انتظار �شكر الآخرين

21. ال�شرب على اأذى الآخرين  والنت�شار على النف�س

22. البتعاد عن الظلم  وعن �شراعات العمل

23. تقدير اأعمال الآخرين

24. الإح�شان اإلى الآخرين

25. القيادة بالقدوة والقناع

26. التعرف على �شفات وخ�شائ�س الآخرين

27. تاأكد من اأن الن�شطة والقرارات ت�شيف قيمة للمن�شاأة

28. ل تعتمد كليا على الجهزة احلكومية ودعم الدولة

29. ركز على البناء املوؤ�ش�شي وتبني مبادئ احلوكمة 

30. اطلق عنان ب�شرك وانظر اإلى العاملية خارج املحلية

ضع قدميك على األرض وانظر إلى السماء
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٢٠١٦ م
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الجامعات الريادية

مدخل القدرة 
التنافسية 
المستدامة 

كنظام

اإعداد
د / اأين عادل عبد الفتاح عيد

اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم اإدارة الأعمال- كلية القت�شاد 

والإدارة - جامعة الق�شيم
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مقدمة:
توجهًا باملفهوم املو�شع لفكر وثقافة ريادة الأعمال، والذي يرتبط باخلروج من فكرة القت�شار على جمرد اإن�شاء م�شروع ريادي)املفهوم التقليدي 

ال�شيق(، انطالقًا لفكرة ريادة الأعمال املجتمعية واملوؤ�ش�شية، والت�شويق الريادي والقيادة الريادية، والربح الريادي واملوارد الريادية، وانطالقًا 

من نتائج بع�س الدرا�شات التي متت على بيئة ومناخ اجلامعات العربية من منظور ريادي والتي بينت واقع اجتاهات الطالب ببع�س اجلامعات 

العربية نحو ريادة الأعمال، والتاأكيد على اأهمية مقدمي اخلدمة التعليمية يف حت�شني م�شتوى امتالك الطالب لل�شمات الريادية وتفعيل ممار�شات 

الطالب لتت�شم بالريادية، لذا نتبنى يف هذه الورقة البحثية مدخل القدرة التناف�شية امل�شتدامة كنظام قناعة من الباحث باأن اجلامعات الريادية 

بالريادية يف خمتلف جوانبها،  تت�شم  واملالية، من خالل عمليات  واملادية  الب�شرية  بكامل جوانبها  واملتعددة  املتنوعة  ُيكنها حتويل مدخالتها 

بغر�س حت�شني خمرجات اجلامعات من طالب واأنظمة وثقافات وفعاليات بيئية وبحوث اأ�شا�شية وتطبيقية وات�شامها بالريادية، كل ذلك يهدف 

للتح�شني امل�شتدام للو�شعية التناف�شية للجامعات العربية من منظور نظام متكامل .

ومن اأجل حتقيق هذا الهدف يتم مناق�شة اجلوانب التالية:

اأوًل: اأهمية ريادة الأعمال يف القت�شادات القومية:

ثانيًا: مدخل القدرة التناف�شية امل�شتدامة كنظام كنموذج مقرتح لبناء اجلامعة الريادية.

ثالثًا: واقع اجتاهات طالب اجلامعات العربية نحو ريادة الأعمال.

رابعًا: ثقافة الإيجابية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني من اأجل بناء وتنمية ال�شمات الريادية لدى الطالب باجلامعات العربية يف ظل مناخ 

تنظيمي داعم.

خام�شًا: تو�شيات وتطبيقات عملية  لتنفيذ متطلبات دعم القدرة التناف�شية امل�شتدامة للجامعة الريادية كنظام.

بناء  وتنمية الجامعات الريادية
مدخل القدرة التنافسية المستدامة كنظام
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وفيما يلي بيان تف�شيلي لكل جانب  على حدة وذلك على النحو التايل:

أوالً: أهمية ريادة األعمال في االقتصادات القومية:
لبيان اأهمية ريادة الأعمال يف القت�شادات القومية نتناول باخت�شار عدد من اجلوانب والتي تتمثل يف:

املنظور ال�شيق لريادة الأعمال. •

املنظور املو�شع لريادة الأعمال. •

كيف ن�شاأت احلاجة لريادة الأعمال كحل ي�شاهم يف اإحداث طفرة يف القت�شادات القومية؟ •

وفيما يلي بيان خمت�شر لكل جانب، وذلك على النحو التايل:

املنظور ال�شيق لريادة الأعمال:
 ي�شري اإلى القدرة والرغبة يف اإن�شاء واإدارة وتطوير م�شروع جديد يت�شم بالإبداع  مع �شيء من املخاطرة من اأجل حتقيق الربح، وهذا يوؤكد على 

عملية القت�شار يف تناول ريادة الأعمال على اأنها جمرد اإن�شاء م�شروع ريادي.

املنظور املو�شع لريادة الأعمال: 
الريادي  للعمل  التي متثل مدخالت  لي�شمل كافة اجلوانب  املفهوم  الأعمال، و حتويل  لريادة  ال�شيق  املنظور  ب�شالمة  واليقني  الإيان  ويت�شمن 

وعمليات وخمرجات متثل قيمة م�شافة لالأفراد واملجتمع وت�شري نحو النطالق لفكرة ريادة الأعمال املجتمعية واملوؤ�ش�شية، والت�شويق الريادي 

والقيادة الريادية، والربح الريادي واملوارد الريادية، وذلك كما هو مبني بال�شكل رقم)1(.

امل�شتدامة  التناف�شية  القدرة  دعم  بغر�س  الريادية،  اجلامعة  وتنمية  بناء  بغر�س  الباحث  يتبناه  الذي  املدخل  مع  يتوافق  املو�شع  املفهوم  وهذا 

للجامعة واملجتمع.

�شكل رقم)1(

املنظور املو�شع لريادة الأعمال
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كيف ن�شاأت احلاجة لريادة الأعمال كحل ي�شاهم يف اإحداث طفرة يف القت�شادات القومية؟

ل�شنوات عديدة مت العتماد على امل�شروعات ال�شغرية باعتبارها العامل احلاكم يف بناء اقت�شادات م�شتقرة يكنها حتقيق طفرات، ولكن بعد 

فرتة تبني اأن ذلك يثل وهم حقيقي نظرًا لتعر�س امل�شروعات ال�شغرية للعديد من امل�شكالت والتي تركزت جلها حول اإمكانات)�شمات وقدرات 

ومهارات( �شاحب امل�شروع ال�شغري، وهذه كانت نقطة التحول احلقيقية نحو ريادة الأعمال باعتبارها ذات اهتمام بامل�شروع وب�شاحب امل�شروع 

يف اآن واحد، وعدم القت�شار على الهتمام بامل�شروع ذاته، وبذلك كان احلل هو اأن يتم الرتكيز على امل�شروع و�شاحب امل�شروع، وي�شاهم يف بيان 

هذه الفكرة ال�شكل التو�شيحي رقم)2( التايل:

�شكل رقم )2(

التحول من امل�شروعات ال�شغرية اإلى امل�شروعات الريادية

ثانيًا: مدخل القدرة التنافسية المستدامة كنظام كنموذج مقترح 
لبناء الجامعة الريادية.

بناء اجلامعة  ونادى بدعم  بادر  واأول من  العمل  رائد هذا  اأن  الريادية  ببناء اجلامعة  ال�شلة  وثيقة  الأدبيات  للباحث من خالل مراجعة  تبني 

الريادية)ال�شميمري، 2015(، والذي اأكد على اأن اأحد اأهم الأدوار الرئي�شة للجامعة، يتمثل يف امل�شاهمة يف التنمية القت�شادية من خالل اإطالق 

امل�شاريع البتكارية املنتجة، وقد اقرتح عدد من املتطلبات �شمن خم�شة حماور رئي�شة يبينها ال�شكل رقم)3( التايل
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اإذا كان نقل التقنية واملعرفة خطوة بداية متهيدًا لإنتاجها توجهًا باملنهج  اإل  اإنتاج املعرفة ولي�س نقل التقنية،  اأننا نوؤكد يف مبادرتنا على  اإل   

الياباين :

�شكل رقم)3(

جمالت متطلبات بناء اجلامعة الريادية

أوالً: تحويل دور الجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق فرص 
العمل ...............) جزء من العمليات التشغيلية(.

ثانيا: الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة 
والخريجين.................) جزء من العمليات التشغيلية(.

ثالثًا: نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية 
والشرقية المتقدمة في مجاالت ريادة األعمال..) جزء من العمليات التشغيلية(.

رابعًا: التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار....) جزء من العمليات التشغيلية(.

خامسًا: القيادة القادرة على توفير اإلمكانات المادية والمعنوية لرواد األعمال .................
..............................................)جانب من المدخالت(.
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والباحث يتبنى مدخل النظم الذي يرتكز يف اأب�شط �شورة ومكوناته وعنا�شره على اعتبار اأن للنظام عدة عنا�شر يو�شحها ال�شكل رقم )4( 

التايل:

�شكل رقم)4(
عنا�شر النظام

حيث يرى الباحث يف هذا ال�شدد اأن بناء اجلامعة الريادية يجب اأن يتم تاأ�شي�شه وفق مدخل النظم ليحقق القيمة امل�شافة املتوقعة، وحتى تتمتع 

التناف�شية  القدرة  الباحث  يتناول  لذا  لالأخطاء،  الآين  والكت�شاف  تتوازن  اأو  ت�شتمر  اأن  ت�شتطيع  النظام حيث  بخ�شائ�س  الريادية  اجلامعات 

باعتبارها خُمرج نهائي للعديد من املُدخالت - حمددات تنمية القدرات التناف�شية- والعمليات التي تتم داخل اجلامعات وخارجها خا�شة يف ظل 

املناف�شة احلادة بني اجلامعات، حيث اأ�شبح البحث عن املزايا التناف�شية امل�شتدامة هو التحدي الأكرب للقيادات اجلامعية خا�شة يف ظل املتغريات 

العاملية، وحتى يتحقق التميز التناف�شي امل�شتدام للجامعات ب�شكل ي�شمح بتحقيق موقع متقدم يف ترتيب اجلامعات، ومبا يحقق التفوق وامل�شتدام، 

ويحقق اأحد اأهم الأدوار الرئي�شة للجامعة والتي تتمثل يف امل�شاهمة يف التنمية القت�شادية من خالل اإطالق امل�شاريع البتكارية املنتجة.

وفى �شوء هذا الت�شور ملحددات تنمية القدرات التناف�شية للجامعات من منظور مدخل النظم يتبني اأن الأ�شا�س يف تنمية القدرات التناف�شية 

امل�شتدامة للجامعات يتمثل يف بع�س املدخالت واملزيج من العمليات، مبا يكنها من امل�شاهمة يف التنمية القت�شادية من خالل اإطالق امل�شاريع 

البتكارية املنتجة، وال�شكل رقم )5( التايل يو�شح ذلك.
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�شكل رقم)5(
النظام املتكامل لبناء وتنمية اجلامعة الريادية) منوذج القدرة التناف�شية امل�شتدامة كنظام(
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ثالثًا: واقع اتجاهات طالب الجامعات العربية نحو ريادة األعمال.
للتعرف على الواقع احلقيقي لجتاهات طالب اجلامعات العربية نحو ريادة الأعمال، وحماولة التو�شل ملجموعة من العوامل التي ت�شاهم يف بناء 

اجتاهات قوية نحو ريادة الأعمال مبفهومها املو�شع، يتم تناول مو�شوعني هما:

العوامل املوؤثرة على الجتاهات نحو ريادة الأعمال. •

واقع اجتاهات طالب اجلامعات العربية نحو ريادة الأعمال. •

وفيما يلي بيان خمت�شر لكل مو�شوع، وذلك على النحو التايل:

١- العوامل املوؤثرة على الجتاهات نحو ريادة الأعمال:

ت�شري العديد من الدرا�شات ال�شابقة  التي اهتمت بالتو�شل لأهم العوامل املوؤثرة على الجتاهات نحو ريادة الأعمال)رم�شان 2012، ال�شميمري 

 ،2011  Todd and others  ،2009  Bosma- Veronique  ،2008  Cachon- Cotton  ،2007  Harris and Others  2014

 Catia- ،2013 Rantanen- Toikko ،2013 Tala- and others ،2013 Andersson- Ghannad ،2012 Strobl and others

الوالدين،  ال�شائدة،  املجتمعية  الثقافة  الأعمال،  ريادة  ثقافة  لن�شر  والتعليم  التدريب  برامج  يتمثل يف  العوامل  اأهم هذه  اأن   ،)  2014  Janis

التوا�شل بني الأجيال وال�شتفادة من خرباتهم، ومدار�شة جتاربهم، الدافع الذاتي لتح�شني وتغيري الو�شع القت�شادي للفرد وحتقيق ال�شتقالل 

املايل، مدى �شهولة احل�شول على راأ�س املال الداعم لرائد الأعمال، تنفيذ الطالب مل�شروعات تخرج اأو تطبيقات عملية باعتبارها خيار وظيفي 

م�شتقبلي، درجة امليل للمخاطرة، مدى توافر فر�س العمل للتوظيف، الإر�شاد الأكاديي، مدى ات�شاع قاعدة التوظيف احلكومي امل�شتقر، الإعالم.

٢- واقع اجتاهات طالب اجلامعات العربية نحو ريادة الأعمال.

وحتى ُيكننا بناء جامعة ريادية، ا�شتوجب التعرف على واقع اجتاهات طالب اجلامعات العربية نحو ريادة الأعمال، وقد تو�شل الباحث يف اأحد 

الدرا�شات ال�شابقة والتي مت تطبيقها على بع�س اجلامعات العربية ملقيا�س الجتاهات نحو ريادة الأعمال)( والتي يو�شحه اجلدول رقم)1( على 

النحو التايل:
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جدول رقم)1(

اأبعاد الجتاهات نحو ريادة الأعمال
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وقد تو�شلت الدرا�شة لبع�س النتائج والتي تو�شحها بيانات جدول رقم )2( على النحو التايل:

جدول رقم )2(

اجتاهات طالب اجلامعات العربية باختالف نوع ملكيتها نحو ريادة الأعمال

وقد تبني اأن :

متو�شط اجتاهات الطالب نحو ريادة الأعمال اإجماًل يبلغ )2.93( بن�شبة )58.6٪(، يف حني بلغ )2.75( بن�شبة )55٪(،) 2.65( بن�شبة 

)53٪(، )3.39( بن�شبة )67.8٪(لكل من جامعة مدينة ال�شادات، جامعة النه�شة، اجلامعة الأمريكية بالقاهرة علي الرتتيب، وهذا ي�شري 

اإلى �شعف ن�شبي يف اجتاهات الطالب باجلامعات العربية حمل الدرا�شة نحو ريادة الأعمال، رغم ارتفاعها بفرع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

عن غريها من اجلامعات.



المؤتمر السعودي الدولي لريادة األعمال 110

بناء وتنمية الجامعات الريادية مدخل القدرة التنافسية المستدامة كنظام

اأما بالن�شبة ملكونات اجتاهات الطالب نحو ريادة الأعمال كٍل على حدة فقد تبني وجود اختالف ذو دللة معنوية لكل من معرفة الطالب بريادة 

الأعمال وميل الطالب نحو ال�شلوك  الريادي، واأن الختالف حول رغبة و�شعور الطالب نحو ريادة الأعمال غري دال اإح�شائيًا.

وهذا يفيد يف كيفية البدء يف بناء ثقافة ريادة الأعمال لدى الطالب باجلامعات العربية.

وفيما يتعلق بقيا�س اجتاهات طالب اجلامعات العربية نحو ريادة الأعمال وفق مرحلة العتماد الأكاديي الدويل باختالف مرحلة م�شرية الكلية 

يف العتماد الأكاديي الدويل-ح�شلت على العتماد الأكاديي الدويل/ تقدمت لالعتماد / مل تتقدم- فقد تبني وفق جدول )3( ما يلي:

جدول رقم )3(
اجتاهات طالب اجلامعات العربية وفق مرحلة العتماد الأكاديي الدويل نحو ريادة الأعمال

بلغ متو�شط اجتاهات الطالب نحو ريادة الأعمال اإجماًل يبلغ )3.15( بن�شبة )63٪(، يف حني بلغ ) 2.75( بن�شبة )55٪(،)3.57( بن�شبة 

)71.4٪(، )2.98( بن�شبة )59.6٪( لكل من جامعة مدينة ال�شادات، جامعة الق�شيم، جامعة الكويت علي الرتتيب، وهذا ي�شري اإلى حت�شن 

الق�شيم عن  بدرجة ملحوظة بجامعة  ارتفاعها  الأعمال، رغم  ريادة  نحو  للدرا�شة  العربية اخلا�شعة  باجلامعات  الطالب  ن�شبي يف اجتاهات 

غريها من اجلامعات.
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دال  غري  اإجماًل  الأعمال  ريادة  نحو  الدويل  الأكاديي  العتماد  مرحلة  باختالف  العربية  اجلامعات  طالب  اجتاهات  يف  الختالف  اأن  تبني 

اإح�شائيًا .

اأما بالن�شبة ملكونات اجتاهات الطالب نحو ريادة الأعمال كٍل على حدة فقد تبني وجود اختالف جوهري حول ميل الطالب نحو ال�شلوك  الريادي، 

واأن الختالف حول كل من معرفة الطالب بريادة الأعمال و�شعور الطالب نحو ريادة الأعمال)املكون العاطفي( غري دال اإح�شائيًا. 

واإجماًل فقد تو�شل الباحث اإلى عدد من النتائج التي تتعلق باجتاهات امل�شتق�شي منهم نحو ريادة الأعمال والعوامل املوؤثرة عليها والتي متثلت يف:

انخفا�س م�شتوى املعرفة بريادة الأعمال ب�شفة عامة لدى طالب اجلامعات العربية.. 1

انخفا�س قدرة اجلامعات العربية على زيادة عدد امل�شاريع الريادية التي ُين�شئها الطالب مبا يقلل من القيمة امل�شافة للجامعات العربية . 2

يف جمال خدمة املجتمع.

امل�شروعات . 3 وبناء  الرغبة يف املحاكاة  تنمية  الناجحة يثل قيمة حقيقية للطالب من خالل  البتكارية  امل�شروعات  اأ�شحاب  ال�شراكة مع 

الريادية. 

تزداد الجتاهات الإيجابية نحو ريادة الأعمال لدى الطالب الذين ينفذون م�شاريع تخرج اأو لديهم متطلبات عملية يف بع�س مقررات ريادة . 4

الأعمال عن غريهم من الطالب.

الدافع الذاتي لدى الطالب باأن يكونوا رياديني ذات تاأثري اإيجابي خفي على امتالكهم ال�شمات الريادية وحت�شني اجتاهاتهم نحو ريادة . 5

الأعمال.

ارتباط اأ�سلوب بناء وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بالثقافة ال�سائدة يف املحيط الجتماعي للطالب.. 6

مت التو�شل لعدد من العوامل املوؤثرة على الجتاهات نحو ريادة الأعمال، والتي اأ�شاف اإليها طالب اجلامعات العربية عدد من العوامل . 7

التي توؤثر على تلك الجتاهات- تو�شل الباحث لعدد)12( عامل من خالل مراجعة الدرا�شات ال�شابقة، واأ�شاف الطالب)6( �شتة عوامل 

اأخرى- ووفق نتائج التحليل الو�شفي للبيانات ُيكن تناول العوامل مرتبة وفق درجة التفاق على تاأثريها على الجتاهات كما يلي:

)1/7( العوامل التي مت التو�شل اإليها من خالل الدرا�شة ال�شتطالعية والدرا�شات ال�شابقة:

الثقافة املجتمعية ال�شائدة. •

التوا�شل بني الأجيال وال�شتفادة من خرباتهم، ومدار�شة جتاربهم. •

الدافع الذاتي والإ�شرار على امتالك عمل �شخ�شي لتح�شني وتغيري الو�شع القت�شادي للفرد وحتقيق ال�شتقالل املايل. •

الوالدين. •

مدى توافر فر�س العمل للتوظيف.  •
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مدى �شهولة احل�شول على راأ�س املال الداعم لرائد الأعمال. •

مدى ات�شاع قاعدة التوظيف احلكومي امل�شتقر. •

برامج التدريب والتعليم لن�شر ثقافة ريادة الأعمال. •

تنفيذ الطالب مل�شروعات تخرج اأو تطبيقات عملية باعتبارها خيار وظيفي م�شتقبلي. •

الإر�شاد الأكاديي. •

درجة امليل للمخاطرة. •

الإعالم. •

)2/7( العوامل التي مت التو�شل اإليها من خالل الدرا�شة امليدانية: 

جهود الدولة لدعم رواد الأعمال)دعم فني، دعم لوج�شتي، دعم مايل(. •

مبادرات دعم البتكار. •

البنية التحتية املوؤ�ش�شاتية)حكومية- قطاع خا�س(. •

ق�ش�س النجاح الواقعية. •

ال�شعور بالتهمي�س) الفئوي- اجلغرايف- وفق اجلن�س الب�شري....(. •

دعم القيادة الريادية. •

رابعًا: ثقافة اإليجابية لدى أعضاء هيئة التدريس والموظفين من أجل 
بناء وتنمية السمات الريادية لدى الطالب بالجامعات العربية في ظل 

مناخ تنظيمي داعم.
قام الباحث بدرا�شة م�شتفي�شة لدرا�شة العالقة بني ثقافة الإيجابية وبني ال�شمات الريادية لدى الطالب يف ظل مناخ تنظيمي داعم باجلامعات 

العربية ، وقد تبني من خالل الدرا�شة ما يلي)(:

 وجود عالقة دالة اإح�شائيًا بني اأبعاد ثقافة الإيجابية وبني كل من ال�شمات الريادية لدى الطالب واأبعاد املناخ التنظيمي باجلامعات العربية، 

وت�شري نتائج حتليل العالقة الإجمالية)مبا�شرة، غري مبا�شرة( بني ثقافة الإيجابية وبني ال�شمات الريادية لدى الطالب يف ظل مناخ تنظيمي 

داعم باجلامعات العربية، ب�شكل اإجمايل وفق نتائج حتليل اآمو�س والتي يو�شحها �شكل رقم)6( التايل: 
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�شكل رقم )6(

نتائج حتليل اآمو�س للعالقة بني متغريات الدرا�شة وفق النموذج الو�شفي املقرتح 

حيث تبني اأن النموذج الو�شفي للبحث لدرا�شة العالقات بني متغرياته ذات دللة معنوية ويوؤكد على اإمكانية العتماد على اأبعاد ثقافة الإيجابية 

يف تف�شري التغريات يف م�شتوى توافر ال�شمات الريادية، يف ظل مناخ تنظيمي داعم، وقد تبني من حتليل مدى توافر ال�شمات الريادية اأن:

بن�شبة)٪77.8(،)3.08(   )3.89( بلغ  حني  يف  بن�شبة)٪68.8(،  اإجماًل)3.44(  الدرا�شة  حمل  الريادية  ال�شمات  توافر  متو�شط  بلغ 

بن�شبة)61.6٪(،) 4.39( بن�شبة)87.8٪( جلامعة مدينة ال�شادات، جامعة الق�شيم، وجامعة الكويت علي الرتتيب، وهذا ي�شري لرتفاع ن�شب 

توافر �شمات رواد الأعمال بجامعة الكويت عن م�شتوى توافرها يف جامعتي مدينة ال�شادات و الق�شيم على الرتتيب.

تبني اأن الختالف حول توافر ال�شمات الريادية اإجماًل ذو دللة معنوية. 

اأما بالن�شبة لكل ُبعد من الأبعاد على حدة فقد تبني وجود اختالف ذو دللة معنوية فيما يتعلق بتوافر كافة اأبعاد ال�شمات الريادية، با�شتثناء 

مهارات رواد الأعمال الذي ي�شري لعدم معنوية توافر �شمات رواد الأعمال بني اجلامعات العربية حمل الدرا�شة. وفيما يلي نتناول معنوية الفروق 

لكل ُبعد على حدة)�شفات رواد الأعمال/ قدرات رواد الأعمال/ مهارات رواد الأعمال( كما يلي:

�شفات رواد الأعمال: تتوافر �شفات رواد الأعمال  ب�شورة اإجمالية مبتو�شط)3.50( بن�شبة توافر)٪70(. 

 قدرات رواد الأعمال: بلغ متو�شط توافر اأبعاد التفكري الإيجابي حمل الدرا�شة اإجماًل )3.51( بن�شبة )٪70.2(،.

مهارات رواد الأعمال: بلغ متو�شط توافر مهارات رواد الأعمال اإجماًل )1.85( بن�شبة )٪37(.

واإجماًل فقد تو�شل الباحث اإلى عدد من النتائج التي تتعلق بتاأثري ثقافة الإيجابية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني على بناء وتنمية ال�شمات 
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الريادية لدى الطالب باجلامعات العربية يف ظل مناخ تنظيمي داعم، وكان من اأهم هذه النتائج ما يلي:

يوجد توافق بني ن�شب توافر اأبعاد ثقافة الإيجابية لدى اجلامعات الثالثة ب�شورة اإجمالية، وب�شورة تف�شيلية كانت امل�شاعر الإيجابية بجامعة 

الق�شيم ذات الن�شبة الأعلى، رغم اأن ذات اجلامعة كانت اأقل من مثيالتها من حيث التفكري وال�شلوك الإيجابي، ويبني ذلك جدول رقم)3( 

التايل:

جدول رقم )3(

ن�شب توافر اأبعاد ثقافة الإيجابية يف اجلامعات العربية حمل الدرا�شة 

كما تبني اأنه رغم ارتفاع ن�شبة التفكري الإيجابي بجامعة مدينة ال�شادات اإل اأن انخفا�س ن�شب توافر اأبعاد املناخ التنظيمي اأدت لرتاجع ن�شب 

ال�شلوك الإيجابي لذات اجلامعة وتفوق جامعة الكويت على اجلامعتني الأخرتني يف ن�شب توافر ال�شلوك الإيجابي نظرًا لرتفاع ن�شب توافر اأبعاد 

املناخ التنظيمي، ويبني ذلك بيانات اجلدول رقم)4( التايل:

جدول رقم )4( 
ن�شب توافر اأبعاد املناخ التنظيمي وال�شمات الريادية يف اجلامعات العربية حمل الدرا�شة
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مبقارنة ن�شب توافر كل من �شمات وقدرات ومهارات رواد الأعمال يتبني اأنه رغم تزايد ن�شب القدرات عن ن�شب توافر ال�شمات- وهذا ا�شتنتاج 

منطقي- ويعطي موؤ�شر لتوقع ن�شب توافر املهارات، اإل اأن مهارات رواد الأعمال اأتت منخف�شة عن ن�شب كل من ال�شمات والقدرات- وهذه نتيجة 

غري منطقية- وفق ت�شل�شل البيانات حيث اأثبتت بع�س الدرا�شات باأن توافر ال�شمات يوؤدي لتح�شني القدرات وبتفاعلهما معًا تتح�شن املهارات 

ب�سورة تفوق عن ن�سب توافر كل من ال�سمات والقدرات على حدة ولكن ب�سرط توافر البيئة املنا�سبة)عيد2003(، اإل اأن ال�سرط الذي مت حتديده 

هو الذي جعل النتيجة منطقية، حيث اأن املناخ التنظيمي هو ال�شبب يف انخفا�س ن�شب املهارات عن كل من ال�شمات واملهارات، كما يرى الباحث 

اأهمية كبرية يف تفعيل ال�شمات والقدرات لمتالك قدرات رواد الأعمال ب�شكل  اأبعاد للمناخ التنظيمي مل يتم تناولها ولها  اأنه قد تكون هناك 

منطقي، ويبني ذلك بيانات اجلدول رقم)4(. 

تبني اأن جامعة مدينة ال�شادات ذات ن�شب توافر اأعلى لأبعاد ثقافة الإيجابية يليها جامعة الكويت ثم جامعة الق�شيم، ولكن انخف�شت ن�شب توافر 

ال�شمات الريادية بجامعة ال�شادات وتفوق عليه جامعة الكويت تاأثرًا باملناخ التنظيمي، وفق ما يتبني من بيانات اجلدول رقم)5( .

جدول رقم )5(
ن�شب توافر متغريات البحث يف اجلامعات العربية حمل الدرا�شة

املناخ  اأهمية  على  يوؤكد  وهذا  الإيجابية،  ثقافة  توافر  عن  الريادية  ال�شمات  توافر  حيث  من  اجلامعات  ترتيب  يغري  التنظيمي  املناخ  اأن  تبني 

التنظيمي كمتغري و�شيط يف التاأثري على اأبعاد ثقافة الإيجابية لتح�شني ال�شمات الريادية.

ويف �شوء ما �شبق يف كل من جانب اجتاهات الطالب نحو ريادة الأعمال و�شبل حت�شني م�شتوى توافر ال�شمات الريادية لدى طالب اجلامعات 

العربية باعتبارهما من العمليات التنفيذية والت�شغيلية لبناء وتنمية اجلامعات الريادية، تبني اأن املمار�شات التي نتوقعها من اجلامعة الريادية 

يجب اأن تنطلق من نتائج درا�شة واقع ريادة الأعمال باجلامعات العربية حتى تتمكن من اإحداث الطفرة املتوقعة وغر�س القيمة املتوقعة من جامعة 

ريادية ذات قيمة م�شافة حتقق التميز امل�شتمر جلميع العاملني بها ولطالبها وخريجيها وللمجتمع املحلي، باعتبارهم جميعًا عنا�شر متكاملة 

�شمن منظومة اجلامعة الريادية. 
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خامسًا: توصيات وتطبيقات عملية  لتنفيذ متطلبات دعم القدرة 
التنافسية المستدامة للجامعة الريادية كنظام.

كل  م�شتوى  ومعرفة  حالتهم  درا�شة  ثم  الأعمال،  رواد  لكت�شاف  مبادرات  ت�شميم  يتطلب  وا�شحة  ب�شورة  متميزين  اأعمال  رواد  وتنمية  بناء 

اأعمال  للح�شول على رواد  لكٍل منهم ح�شب م�شتواه  وتنمية  وال�شلوكية  ثم ت�شميم برامج رعاية  ال�شخ�شية  بالن�شبة خل�شائ�شه  واحد منهم 

احرتافيني ... وهذا يوؤكد على الأهمية البالغة لربامج التعليم الريادي، وتعليم ريادة الأعمال لتقوم اجلامعة الريادية بدورها يف بناء وتنمية رواد 

الأعمال)عيد2014(، وفيما يلي بع�س التو�شيات التنفيذية التي ُيكن ال�شرت�شاد بها يف بناء اجلامعات الريادية اأو ال�شرت�شاد بها يف عملية 

التحول نحو اجلامعة الريادية.

تو�شيات خا�شة باجتاهات الطالب نحو ريادة الأعمال و�شبل ال�شتفادة التطبيقية منها، ومن اأهم هذه املقرتحات ما يلي:

ت�شميم عدد من الربامج التوعوية لن�شر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطالب، من خالل روؤ�شاء الأق�شام العلمية وحتت اإ�شراف وكيل الكلية . 1

ل�شوؤون التعليم والطالب.

تدري�س ريادة الأعمال من خالل مقررات متخ�ش�شة مع الهتمام بدرجة اأكرب بطريقة تدري�شها مبا ينا�شب طبيعتها، وذلك من خالل . 2

عمداء الكليات وجلان القطاع لإقرار هذه املقررات، وكذلك من خالل روؤ�شاء الأق�شام لالهتمام بطريقة تدري�س ريادة الأعمال مبا يتنا�شب 

مع طبيعة التخ�ش�س وذلك حتت اإ�شراف وكيل الكلية ل�شوؤون التعليم والطالب، وفيما يلي ت�شور مقرتح ملخرجات تعليم ريادة الأعمال 

وذلك كما يو�شحها ال�شكل رقم)7( التايل

�شكل رقم)7(

خمرجات تعليم ريادة الأعمال
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ت�شميم برامج �شراكة جمتمعية تركز يف اأحد جوانبها على التوا�شل مع اأ�شحاب امل�شاريع الريادية، وذلك من خالل روؤ�شاء الأق�شام العلمية . 3

وحتت اإ�شراف وكيل الكلية ل�شوؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.

اإطار . 4 ويف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  مع  بالتعاون  التخرج  م�شاريع  يف  ريادية  مل�شروعات  كنواة  املبتكرة  الأفكار  انتقاء  على  الطالب  ت�شجيع 

التن�شيق مع روؤ�شاء الأق�شام العلمية باعتباره توجه عام حاكم لختيار اأفكار امل�شروعات.

الرتكيز على بناء وتنمية الدافع الذاتي لدى الطالب باأن يكونوا رواد اأعمال، وذلك من خالل الربامج التوعوية التي يتم اإعدادها لهذا . 5

الغر�س بالتعاون مع وكيل الكلية ل�شوؤون التعليم والطالب وفعاليات اإدارة رعاية ال�شباب.

�شرورة مراعاة الثقافة املجتمعية نظرًا لأهميتها يف غر�س ثقافة ريادة الأعمال مبا ي�شاهم يف حت�شن فاعلية هذه الربامج، وذلك من خالل . 6

التن�شيق بني كل من وكيل الكلية ل�شوؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ووكيل الكلية ل�شوؤون التعليم والطالب.

الرتكيز على عوامل بناء الجتاهات الإيجابية نحو ريادة الأعمال والتي مت التو�شل اإليها من خالل البحث يف بناء وتنفيذ الربامج التوعوية . 7

والتثقيفية والفعاليات امل�شاندة لتح�شني الجتاهات اليجابية نحو ريادة الأعمال.
تو�شيات لبناء وتنمية رواد الأعمال، من خالل توجه اجلامعات بكل من اختبار ال�شمات الريادية والإيجابية كمتغريات حاكمة 
يف اختيار من�شوبيها وتنميتها لدى كل من اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني احلاليني، والذي بدوره ي�شاهم يف تفعيل دور ثقافة 
الإيجابية يف بناء وتنمية طالب ميتلكون اخل�سائ�ص ال�سخ�سية وال�سلوكية لرواد الأعمال ب�سرط توافر بيئة تنظيمية داعمة 

وراعية و�شراكات بيئية داعمة وراعية، وهذا يتطلب:
اعتماد اختبار ال�شمات الريادية كاأ�شا�س مبدئي لالختيار التمييزي بني اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، وامل�شاهمة كاأ�شا�س يف اختيار . 1

الطالب املتقدمني للدرا�شة باجلامعة الريادية، وذلك اأ�شوة باختبارات القبول يف الكليات الريا�شية والرتبية الفنية ..... وغريها  من خالل 

)اإدارة املوارد الب�شرية بالتعاون مع املتخ�ش�شني يف جمال بناء وتنمية ريادة الأعمال(.

اعتماد اجلامعات للم�شاعر والتفكري وال�شلوك الإيجابي من املتخ�ش�شني، لبناء منوذج متكامل وُمعتَمد لعتباره اأ�شا�س يف الختيار والتعيني . 2

لأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني اجلدد ....من خالل )اإدارة املوارد الب�شرية بالتعاون مع املتخ�ش�شني يف جمال بناء وتنمية الإيجابية(.

ت�شميم برامج تدريبية لبناء وتنمية الإيجابية لدى من�شوبي اجلامعات مبا ي�شجع على بناء وتنمية طالب يتلكون اخل�شائ�س ال�شخ�شية . 3

وال�شلوكية لرواد الأعمال ....من خالل )مراكز تنمية قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، عمادة تطوير املهارات(.

البحث الدائم من منظور ريادي عن اأبعاد املناخ التنظيمي التي ت�شاهم يف تنمية الإيجابية وال�شمات الريادية لدى جميع من�شوبي اجلامعة . 4

مع  بالتعاون  الب�شرية  املوارد  وم�شوؤويل  بالكليات  العموم  )مدراء  خالل  ....من  والطالب  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  العاملني  من  الريادية 

امل�شوؤولني الأكادييني(. 
زيادة الهتمام باملقررات وثيقة ال�شلة بريادة الأعمال يف مرحلة البكالوريو�س وو�شع مو�شوعات ريادة الأعمال �شمن جمالت اهتمام . 5
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الطالب واأع�شاء هيئة التدري�س ....من خالل )عمداء الكليات بالتعاون مع روؤ�شاء الأق�شام العلمية وجلان القطاع املتخ�ش�شة(.
و�شع مو�شوعات ريادة الأعمال �شمن الأولويات البحثية لأع�شاء هيئة التدري�س، مبا يجعلهم داعمني لبناء وتنمية اخل�شائ�س ال�شخ�شية . 6

وال�شلوكية لرواد الأعمال ....من خالل)روؤ�شاء الأق�شام العلمية وعمداء الكليات تن�شيقًا مع وكالء البحث العلمي وعمادة البحث العلمي 
ووحدة بحوث ريادة الأعمال(.

اإ�شراك من�شوبي اجلامعة الريادية من املوظفني بفاعليات ريادة الأعمال التي يتم تنفذها ... من خالل )مدير عام الكلية وعمداء الكليات(.. 7
درا�شة وحتليل اإجراءات ونظم العمل بالكليات واجلامعات لتعديل ما يكن منها مبا يدعم بناء وتنمية الطالب الرياديني ... من خالل . 8

)مدراء الكليات وم�شوؤويل املوارد الب�شرية بالتعاون مع امل�شوؤولني الأكادييني(.
لدى . 9 الأعمال  رواد  مهارات  لتح�شني  والقدرات  املعارف  ا�شتثمار  على  يعمل  مبا  الأعمال  ريادة  ثقافة  حول  نقا�س  وحلقات  ندوات  تنفيذ 

الطالب، ومبا يجعلهم م�شاهمني اقت�شاد جامعتهم وبيئتهم املحلية ودولته .... من خالل)روؤ�شاء الأق�شام العلمية وعمداء الكليات(. 
تغيري املمار�شات التطبيقية لتغيري الوزن الن�شبي ملدخالت العملية التعليمية التي متثل �شمانات بناء القدرة التناف�شية امل�شتدامة للجامعة . 10

الريادية، حيث الرتكاز على الإدارة ذات روح املبادرة واملعرفة بدرجة اأولى من باقي املدخالت، ويبني ذلك كل من �شكل رقم )8(،)9(، 

وذلك على النحو التايل: 
�شكل رقم)8(

املدخالت من منظور اقت�شادي

�شكل رقم)9(
املدخالت من منظور ريادي
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ريادة األعمال والفـرص الضــائعة:

 الملخص

هدفت هذه الدرا�شة اإلى التعرف على الفر�س ال�شائعة لرواد الأعمال باململكة العربية ال�شعودية، رغم الإمكانات الهائلة لالقت�شاد 

ال�شعودي وحاجته للتنوع وعدم العتماد على م�شدر دخل قومي واحد. وقد مت ا�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي الذي من خالله 

مت التطرق لنقاط القوة يف القت�ساد ال�سعودي، وحماولة تلم�ص الأ�سباب التي اأدت اإلى اإ�سعاف م�ساركة رواد الأعمال يف اإيجاد 

م�شاريع ت�شاهم يف خلق فر�س لالبتكار وريادة الأعمال. وقد خل�شت الدرا�شة اإلى بع�س النتائج وختمت ببع�س التو�شيات التي قد 

ت�شاعد على فهم الظاهرة واإيجاد احللول لها.

دراسة حالة المملكة العربية 
السعودية
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المقدمة
اإ�شرتاتيجيات  الأعمال يف  ريادة  ت�شكلها  باتت  التي  الق�شوى  الأهمية  يدرك  �شواء  على حد  واملتقدمة  النامية  الدول  اقت�شاديات  لواقع  املتتبع 

و�شيا�شات هذه الدول؛ ملا اأفرزته من حراك اقت�شادي وجمتمعي. ففي اجلانب القت�شادي اأ�شهمت ريادة الأعمال ب�شكل كبري يف اقت�شاديات 

الكثري من البلدان الأمر الذي اأدى اإلى زيادة الناجت املحلي الإجمايل )GDP( بالن�شبة لها من ناحية، و�شاهم يف خف�س ن�شبة البطالة بدرجات 

متفاوتة من ناحية اأخرى، وفوق هذا وذاك اأف�شى اإلى توليد امل�شروعات واحدًا تلو الآخر. 

ومما ل �شك فيه اأن اهتمام هذه الدول ممثلة يف موؤ�ش�شاتها القت�شادية والعلمية والبحثية وقطاعها اخلا�س بريادة الأعمال مل ياأت من فراغ، 

فعامل اليوم هو عامل ال�ستفادة من الفر�ص التي يوفرها هذا النوع من الن�ساط، م�ستفيدًا من الواقع العاملي اجلديد يف ظل ازدياد وعي املنتجني 

اأذابت متامًا كافة احلواجز  وامل�شتهلكني بتعظيم منافعهم القت�شادية واحلياتية ب�شكل عام، خا�شة واأن الأنظمة التكنولوجية واملعلوماتية قد 

البينية. فاملحيطات واحلدود ونقاط التفتي�ص ما عادت تقف حائاًل لإيقاف الهجرة الق�سرية ل�سحايا احلروب والفقر على �سبيل املثال. وهجرة 

عوامل الإنتاج من عمل )Labor( وراأ�س مال )Capital( وتنظيم )Entrepreneurship( ما عاد لها وطن �شوى الفر�شة الأف�شل، حتى 

عرب  مبا�شرة  ب�شورة  يتم  اأخرى  اإلى  دولة  من  وخرياتها  تربتها  خ�شوبة  انتقال  اأ�شبح  املهمة  الإنتاج  عنا�شر  من  كواحدة   )Land( الأر�س 

ال�شتثمارات املختلفة. 

اإن املتاأمل لواقع اململكة العربية ال�شعودية القت�شادي والجتماعي، يدرك النقلة النوعية التي حظيت بها يف كافة امليادين، فانت�شار اجلامعات على 

م�شتوى املناطق، والتو�شع يف م�شاريع البنى التحتية، واإن�شاء املدن ال�شناعية، وارتفاع وترية النمو القت�شادي والتنمية القت�شادية والجتماعية. 

اإلى الت�شاوؤل عن عدم مواكبة ريادة الأعمال لهذا الكم الهائل من الإمكانات املادية والرغبة الأكيدة لكل من اجلانب الر�شمي  كل ذلك يقود 

وال�شعبي )املجتمعي(. وناأمل اأن جتيب هذه الورقة عن جزء من هذا الت�شاوؤل امل�شروع.
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منهجية الدراسة
مشكلة الدراسة

يف ظل رغبة وتوجه الدولة نحو زيادة وتنويع م�شادر دخلها القومي. ووفقًا ملا ي�شري اإليه خرباء القت�شاد واملال من جهة، ونتيجة للتقلبات املتتالية 

يف اأ�شعار البرتول يف ال�شوق العاملية من جهة اأخرى. بالإ�شافة اإلى ما اأفرزه اإن�شاء العديد من اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية العامة واخلا�شة من 

كفاءات وطنية تبحث عن فر�شها للتوظيف، مقابل ما يعج به القطاع العام من بطالة مقنعة اأ�شبحت ال�شمة املالزمة لقت�شاديات دول املنطقة 

نتيجة لإدراك احلكومات بدورها الوطني جتاه مواطنيها. حتاول هذه الدرا�شة الإجابة عن �شوؤالها التايل:

ر�شمية  ورغبة  وب�شرية  مادية  واإمكانات  لديها من فر�س  يتوفر  ما  ال�شعودي رغم  القت�شاد  الأعمال يف  ريادة  م�شاهمة قطاع  �شبب �شعف  ما 

وجمتمعية؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�شة لإيجاد اأجوبة علمية ومنطقية لالأ�شباب احلقيقية وراء نكو�س قطاع ريادة الأعمال للقيام بدوره يف رفد القت�شاد الوطني 

من خالل زيادة الناجت املحلي الإجمايل )GDP( من ناحية وامل�شاهمة يف تنويع م�شادر الدخل وتوفري فر�س عمل. 

أهمية الدراسة
وتنويع  ال�شعودي،  القت�شاد  يف  حدوثها  املتوقع  الكبرية   للم�شاهمة  الأعمال  رواد  قطاع  تطوير  من  املرجوة  الأهمية  من  الدرا�شة  اأهمية  تنبع 

م�شادره، وما يوؤديه ذلك من اأثر على زيادة رفاهية املجتمع، بل وازدهار اقت�شاديات دول اجلوار واملنطقة، خا�شة يف ظل توجه الدولة واإدراكها  

لأهمية دورها القت�شادي وال�شيا�شي لي�س يف املنطقة فح�شب، بل يف اخلارطة العاملية.

مفهوم ريادة األعمال
حاول العلماء والباحثون ب�شكل متواتر حتديد مفهوم ريادة الأعمال، ومازال هذا املفهوم يتطور ويت�شع لذلك، وعلى �شبيل املثال جاءت بع�س 

 -1988 ،Gartner -1985 ،Stevenson -1985 ،Drucker( التعريفات لبع�س الباحثني موؤكدة ما ذهبنا اإليه ومن ذلك ما اأورده كل من

Fenkataraman -1997 ،Timmons، 1997 ( ، عن ريادة الأعمال، فهي بالن�شبة لهم عمل ينطوي على البتكار ومنح املوارد املوجودة 

قدرات اإنتاجية جديدة ، وكذلك هي العملية التي ي�شتطيع الأفراد من خاللها متابعة وا�شتغالل الفر�س بغ�س النظر عن املوارد التي ي�شيطرون 

عليها حاليا، وهي عملية اإن�شاء منظمات، وهي العملية التي من خاللها تاأتي منظمات جديدة اإلى حيز الوجود، وريادة الأعمال هي طريقة التفكري 
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واملنطق والتمثيل املحرك للفر�شة، ويحوي نهجا �شامال، وقيادة متزنة، كما اأنها ُتعَنى بالكيفية، وعلى يد من، وباأي الفر�س متت الت�شحية لإيجاد 

واكت�شاف واإن�شاء ا�شتخدام �شلع وخدمات امل�شتقبل.

وما جاء يف حيثيات برامج الإعالم اخلارجي لوزارة اخلارجية الأمريكية والذي ي�شري اإلى ريادة الأعمال كم�شطلح ا�شتخدم منذ القرن ال�شابع 

ع�شر، كما اأ�شارت اإلى ذلك العديد من املراجع واأدبيات البحث، ويعني للبع�س متلك ال�شخ�س لعمله اخلا�س، ولكن بالن�شبة لالقت�شاديني فاإن 

ريادة الأعمال تتعدى ذلك بكثري.

والباحثون، فِقدم امل�شطلح وات�شاله بقرون طويلة قد خلت،  العلماء  األفها  التي  التعريفات  العديد من  تتعدى بكثري  الأعمال  اإن ريادة  وفعاًل، 

اأ�شعدت الب�شرية ورفعت  يتوافق متامًا ب�شالحه ومالءمته لتطور احتياجات الإن�شان نف�شه عرب الأزمنة املختلفة، فالبتكارات اجلوهرية التي 

دوًل و�شعوبًا وجعلتها دول متقدمة، وحطت اأخرى وجعلتها دوًل ترزح حتت خط الفقر، ما هي اإل نتاج طبيعي لتطلع تلك ال�شعوب، وال�شتفادة 

من مواردها الطبيعية والب�شرية والعناية بالبحث العلمي وتطبيقاته. يقول مهدي )2014( اإن ريادة الأعمال تختلف باختالف النماذج التي مت 

تطبيقها واأثبتت جناحًا اأ�شاف قيمة اقت�شادية اأو اجتماعية لالأفراد اأو اجلماعات واملجتمعات. وهذا يعني اأنها حركة حياتية م�شتمرة واآلية من 

اآليات اإعمار الأر�س، ومتثل وعاًء مطاطا �شالح لكل زمان ومكان يت�شع ملحاولت املبتكرين وطرق الإنتاج اأو التوزيع اجلديدة وغري املاألوفة لل�شلع 

واخلدمات.

الدراسات السابقة
تقول تاتارو )Tataru، 2013( »اإن ريادة الأعمال هي العملية التي من خاللها ي�شتطيع الأفراد حتديد الفر�س املتاحة، ومن ثم توطني املوارد 

واإ�شافة قيمة«. كما ت�شيف »اإن الريادي الناجح ي�شتطيع حتديد الفر�شة من خالل م�شكلة ما وينظر للم�شكل كفر�شة متاحة ويتخذ اإجراًء لو�شف 

حاًل لها، ويحدد العمالء الذين يدفعون لهذا النوع من احللول«.

Self-( الذاتي  التوظيف  ملعنى  مرادفًا  اأ�شبح  �شوره  اأب�شط  يف  الأعمال  رائد  م�شطلح  اأن  اإلى   )2006  ،Montanye( مونتاين  وي�شري 

التجريبي،  الدليل  تقدم  �شابه ذلك، ومعظمها ل  ما  اأو  التجارية  امل�شاريع  نحو  القت�شادية ت�شنفه  املوا�شيع  وتقريبًا كل   ،)employment

وكل ما على ال�شاحة يعيد �شياغة نف�س املفهوم بطريقة ما، وتقريبًا كل ما يقال عن ريادة الأعمال فقد قيل ب�شكل اأو باآخر. والتعريف الإجرائي 

املحدد واملبا�شر - ح�شب و�شفه  هو: »ريادة الأعمال هي العملية التي ي�شتطيع الأفراد من خاللها اكت�شاب امللكية )حقوق امللكية( كريع اقت�شادي 

لبتكارهم«. وهذا املعنى ي�شري اإلى كل اإبداع ول يكون ذلك ح�شريا على الأعمال التجارية.  
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وي�شري امل�شح القت�شادي ملنظمة التعاون والتنمية يف الرنويج )2014(  اإلى دور الدولة يف تطوير ال�شناعة البحرية الذي �شاحب دولة البرتول 

يف �شتينيات القرن املا�شي، والذكاء الذي ا�شتخدم اأثناء اإعطاء رخ�س ال�شتك�شافات يف ربطها بتنمية القدرات الرنويجية رغم �شاآلة مواعني 

القطاع اخلا�س اآنذاك ولكن الرتكيز على البحث العلمي والتنمية والبتكار كل ذلك كان م�شاحبًا لجتاه نوعية املوارد املكت�شفة اإما ب�شكل مبا�شر 

عن طريق الدولة اأو عن طريق �شركات القطاع اخلا�س والعام م�شحوبًا ذلك كله بال�شيا�شات العامة الداعمة واملحفزة. كما اأ�شار الباحث اإلى 

عظم م�شاهمة املن�شاآت ال�شغرية يف الناجت املحلي الإجمايل )GDP( يف الوقت الراهن رغم حماولت ال�شواب واخلطاأ التي �شاحبت التجربة 

واملعوقات التي واجهتها اإل اأن اجلهود احلكومية املت�شلة قد �شاهم يف جني ثمارها. 

ويف درا�شتهم عن اأهم املعوقات التي تواجه ريادة الأعمال يف ال�شعودية اأ�شار كل من ال�شميمري واملحيميد )2014( اإلى اأنه »وبالرغم من حر�س 

الدولة على م�شاهمة هذا القطاع اإل اأن دوره ل يزال حمدودًا مقارنة مبا تلعبه هذه املن�شاآت يف البلدان املتقدمة. كما يواجه هذا القطاع العديد 

من العوائق واملحددات التي ت�شعف من م�شاهمته الفاعلة يف القت�شاد املحلي وتربز العوائق التمويلية من �شمن اأهم تلك العوائق التي تواجه 

الرواد املن�شاآت ال�شغرية يف ال�شعودية«.

واأ�شار رود و �شكوق�شرتم   )Roed - Skogstrom، 2014( اإلى اأن عدم التوظيف جتربة قا�شية وحمبطة، وي�شيف »ولكن البطالة اأي�شًا توؤدي 

Self-( اإلى الإبداع، اإذ من املمكن اأن تعزز روح املبادرة، وهناك عدد من الدرا�شات توؤكد اأن عددًا مقدرًا من الداخلني على التوظيف الذاتي

employment( قد كانوا عاطلني عن العمل، واأن احتمالت هوؤلء لبداية م�شاريعهم اخلا�شة اأكرب من احتمالت نظرائهم املوظفني، اإل اأن 

ذلك ل يعني اأن البطالة حتقق ريادة الأعمال. 

وقد اأعطى كوروتوف واآخرون  )Korotov et. Al.  2011 ( بع�س الأمثلة ملهن غري عادية )Unusual careers( وقد عربت نتيجة لريادة 

الأعمال، كالرجل الرو�شي يف بدايات ال�شتني من عمره والذي تخلى عن وظيفته كباحث وي�شبح نواة راأ�شمالية �شلبة ويجد �شركة ات�شالت، 

والإداري ال�شيني الذي تولى من�شب رئي�س املوارد الب�شرية يف �شركة �شناعية اأملانية كبرية على عك�س ما هو ماألوف يف التقاليد الأملانية اأن رئا�شة 

مثل هذه الوظيفة تكون لأملاين، وبروف�شور الأدب الأ�شباين الأمريكي الأ�شل والذي عمل يف �شوق الأوراق املالية بعد �شن الأربعني، والهندي حامل 

درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من اإحدى كربيات اجلامعات الأمريكية والذي قرر ا�شتخدام معرفته ومهاراته لقيادة واإن�شاء حركة �شيا�شية 

يف بلده. وذاك الذي طرد من اجلامعة واأن�شاأ �شركة تقنية معلومات م�شهورة ...الخ.
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على  يعتمد  اقت�شادها  اأن  اأظهرت  قد  الأوربية  ومنها  القوية  القت�شاديات  بع�س  على  اأجريت  التي  الدرا�شات  فاإن   )2010( زايد  ذكر  وكما 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، حيث باتت متثل ن�شبة كبرية من جمموع املوؤ�ش�شات العاملة يف معظم دول العامل واأ�شبحت كذلك م�شئولة عن 

ن�شبة كبرية من الإنتاج الوطني بالإ�شافة اإلى توفريها لفر�س العمل. 

كما اأو�شح كل من �شتولك وبول�س )Stalk - Bolch، 2012( اأنه على امل�شتوى الجتماعي، فاإن املن�شاآت الأ�شرة وب�شكل كبري جتد رواجًا و�شط 

الأكادييني واأجهزة الإعالم عند حدوث الأزمات القت�شادية.

الفرص التي تتيحها إمكانات المملكة العربية السعودية
تتمتع اململكة العربية ال�شعودية بالكثري من امليزات القت�شادية الهائلة وال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني واملجتمعي، مقارنة بنظرياتها من دول العامل 

اأجمع، ويكن اإجمال ذلك يف الآتي:

1- تعترب اململكة الدولة الأولى يف العامل من حيث احتياطيات البرتول يف العامل، وهي الدولة الأولى من حيث الت�شدير، ومتتلك قدرات اإنتاجية 

 .)GDP( ومعرفية كبرية يف هذا املجال. ويثل هذا امل�شدر 85٪ تقريبًا من ناجتها املحلي الإجمايل

من  اثنني  على  تطل  كذلك  وهي  العامل،  خريطة  يتو�شط  جغرايف  مبوقع  ومتيزها  املختلفة  مناطقها  ومناخ  بيئة  وتنوع  اململكة  رقعة  ات�شاع   -2

امل�شطحات املائية ذات الأهمية الكربى للتجارة العاملية، وجماورتها للعديد من الدول العربية ذات التاريخ واحل�شارة امل�شرتكة.

3- متتع اململكة بُلحمة وطنية واإرادة �شيا�شية وا�شتقرار اأمني و�شيا�شي قل نظريه يف عامل اليوم – رغم ما اعرتى ذلك من تفلتات اإرهابية �شهدها 

العامل موؤخرا - بالإ�شافة اإلى توحد اللغة والعقيدة.

اإن�شاء هذا الكم الهائل من موؤ�ش�شات التعليم العايل الوطنية مبختلف مناطق اململكة،  4- انت�شار التعليم وارتفاع ن�شبة خمرجاته خا�شة بعد 

م�شحوبًا ذلك بالإنفاق العام على اجلامعات ومراكز البحث العلمي ب�شكل كبري وب�شورة منتظمة وفقًا للميزانيات الكبرية املعتمدة من الدولة، 

وما توفره الكرا�شي العلمية من اإمكانيات تعمل على ت�شجيع البحث العلمي والبتكار. 
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جدول )1(: تطور ميزانية وزارة التعليم العايل واجلامعات من عام 1419/18ه – 1435/34ه

5- الإجنازات ال�شخمة يف جمال البنى التحتية، خا�شة تلك التي لبت احتياجات مناطق اململكة املختلفة وعملت على ربطها مع بع�شها البع�س 

من طرق وات�شالت وو�شائل نقل، و�شاهمت ب�شكل كبري يف زيادة قدرة القت�شاد الوطني على النمو والتطور، يف ظل توفر اأ�شباب مناولة ال�شادر 

والوارد من ب�شائع اململكة عرب املوانئ البحرية املجهزة باأف�شل ما اأنتجه العامل من و�شائل.

وهذا ما اأ�شار اإليه �شندوق النقد الدويل )2015( »... ظل اأداء اململكة جيدا من حيث بيئة الأعمال والبنية التحتية، واحلوافز املقدمة لت�شجيع 

ال�شادرات، وتنظيم �شوق العمل، والتعليم. غري اأن التحديات ل تزال قائمة يف اإنفاذ العقود وت�شوية حالت اإع�شار ال�شركات، ويف التكامل التجاري 

رغم حوافز الت�شدير.

لرواد  الإبداعية  الأفكار  الكثري من  ا�شتيعاب  والتي يكن من خاللها  الدولة،  الدينية احل�شرية على هذه  لل�شياحة  اململكة مب�شادر  6- تفرد 

الأعمال. 

7- مرونة القوانني املنظمة لال�شتثمار والأعمال التجارية والقوانني املنظمة للعمل، خا�شة يف الفرتات الأخرية، و�شعي الدولة اجلاد وتوجهها 

لتطبيق كل ما من �شاأنه الرتقاء باقت�شاد واإن�شان هذا الوطن.

8- دول جوار اململكة يف حميطها العربي والآ�شيوي والإفريقي، وفر�س تبادل امل�شالح القت�شادية امل�شرتكة. 
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دراسة وتحليل أسباب ضعف مساهمة ريادة األعمال في االقتصاد 
السعودي؟

يت�شح من ال�شرد ال�شابق لبع�س احلقائق القت�شادية والإمكانات املادية والإ�شرتاتيجية عن اململكة، �شخامة ما تتمتع به هذه الدولة من اإمكانات 

هائلة ت�شتطيع من خاللها اإجناز حتولت اقت�شادية كبرية ت�شاعد يف التنوع القت�شادي املن�شود. اإل اأن نكو�س القطاع اخلا�س وخا�شة قطاع 

ريادة الأعمال عن الدور املنوط به، قد اأ�ساع وبن�سب كبرية ــ مقارنة مبا يتوفر لديه من اإمكانات ــ فر�سة اململكة ال�ستفادة من اجلو العام املالئم 

لال�شتثمار. وهذا ما يعك�شه الإ�شرار امل�شتمر للدولة لتح�شني بيئة الأعمال. ومن ذلك ما اأ�شار اإليه تقرير �شندوق النقد الدويل )�شبتمرب 2015(  

اإلى العديد من النقاط املهمة واملتعلقة مبحاولت اململكة امل�ستمرة لتح�سني وحتفيز البيئة ال�ستثمارية،  » ... حيث مت تخفي�ص عدد الأيام التي 

ي�شتغرقها بدء م�شروع جديد من اأكرث من 70 يوما يف عام 2004 اإلى 25 يوما يف عام 2013، وهو حت�شن مل يتحقق خالل نف�س الفرتة اإل يف 

اإندوني�شيا والهند. ومت تخفي�س تكاليف بدء امل�شروعات اجلديدة )كن�شبة مئوية من ن�شيب الفرد من اإجمايل الدخل القومي( من 60٪ اإلى ٪5 

فقط، كما مت تخفي�س عدد اإجراءات ت�شجيل امل�شروعات من 14 اإجراء اإلى 9 اإجراءات على مدار ال�شنوات الع�شر املا�شية. ويف مايو 2013 مت 

ا�شتحداث عملية تقدمي الطلبات عرب الإنرتنت فانخف�س عدد الإجراءات مرة اأخرى اإلى 7 اإجراءات وانخف�س عدد الأيام الالزمة ل�شتكمال 

الإجراءات اإلى 23 يومًا.« و�شاهمت قوة اإجراءات حماية امل�شتثمرين يف اململكة يف تهيئة بيئة داعمة لالأعمال ت�شغل اأعلى مرتبة على م�شتوى دول 

جمل�س التعاون اخلليجي وبلدان خمتارة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. »

ولكن ال�شوؤال املهم الذي يطرح نف�شه بو�شوح واإحلاح �شديدين، ما ال�شر وراء �شعف قطاع ريادة الأعمال ال�شعودي، رغم ما ذكر وما مل يذكر عن 

ريادة القت�شاد ال�شعودي وقوته بل وم�شاهمته يف رفع اقت�شاديات الكثري من دول العامل ملا يوفره من فر�س عمل كبرية ملواطنيها؟ ويكن حتديد 

بع�ص النقاط التي ميكن ا�ستخال�سها من حتليل هذه املفارقة واملتمثلة يف اإمكانات القت�ساد ال�سخمة، ووجود اإرادة التغيري نحو اقت�ساديات 

ال�شوق واملتمثلة يف دعم القطاع اخلا�س باأ�شكال خمتلفة، و�شعف م�شاهمة هذا القطاع يف اإحداث التغري املن�شود. وهذا القول يوؤكد ما ذهب اإليه 

ال�شميمري واملحيميد )2014( اإلى اأنه »وبالرغم من حر�س الدولة على م�شاهمة هذا القطاع اإل اأن دوره ل يزال حمدودًا مقارنة مبا تلعبه هذه 

املن�ساآت يف البلدان املتقدمة«. وميكن حتديد بع�ص النقاط التي يرى الباحث اأن لها دورًا فاعاًل يف عدم فاعلية قطاع ريادة الأعمال باململكة ومن 

ذلك:
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1- ثقافة املجتمع املتاأ�شلة والداعمة للوظيفة العامة: ويف هذا الإطار ت�شري معظم الدرا�شات التي اأجريت عن دول املنطقة مبا يف ذلك اململكة 

العربية ال�شعودية، ت�شبع القطاع العام بالعمالة الوطنية التي ترى يف ذلك عددًا من املزايا التي قد ل تتوفر يف القطاع اخلا�س، ومنها على �شبيل 

املثال، ارتفاع الأجر بهذا القطاع، وقلة �شاعات العمل، و�شمان امل�شتقبل، وفوق هذا وذاك مباهاة املجتمع وتقديره للموظف احلكومي على كافة 

 )Productivity( م�شتوياته ومراتبه الوظيفية؛ مما ت�شبب يف زيادة ن�شبة البطالة املقنعة بهذا القطاع، الأمر الذي يوؤثر �شلبًا على الإنتاجية

بهذا القطاع؛ ال�شيء الذي يوؤدي اإلى �شياع الكثري من الفر�س ال�شانحة، اإل اأن هذا التحليل يختلف مع ما اأوردته تاتارو )Tataru، 2013( والتي 

اأ�شارت اإلى »اإن ريادة الأعمال هي العملية التي من خاللها ي�شتطيع الأفراد حتديد الفر�س املتاحة، ومن ثم توطني املوارد واإ�شافة قيمة«. ويتوافق 

التحليل مع تقرير �شندوق النقد الدويل )�شبتمرب 2015 �س74( القائل باأن » .. هناك عوامل اأخرى مثل �شيا�شة التوظيف يف القطاع العام تعيق 

بالفعل تطوير �شوق عمل ديناميكي، والتفاوت بني القطاعني العام واخلا�س يف اأجور املواطنني و�شاعات عملهم ». 

2- الدعم احلكومي املبا�شر وغري املبا�شر وحماولته زيادة فر�س توظيف العمالة الوطنية والتقليل من اآثار البطالة املختلفة، يعترب من اأحد اأهم 

العوامل التي اأ�شعفت قطاع ريادة الأعمال، فالإن�شان بغريزته الفطرية ييل اإلى اأي�شر الطرق واأ�شهلها يف حت�شيل رزقه وبناء حياته، والدليل 

على ذلك التجارب ال�شالبة للعمالة الوطنية يف القطاع اخلا�س، والتي تت�شم بروح الالمبالة، وعدم اللتزام باأداء الواجبات ويف املقابل، املطالبة 

باملزيد من احلقوق. ويتنافى هذا مع ما ت�شري اإليه اأدبيات البحث ومن ذلك ما قاله مونتاين )Montanye، 2006( اإلى اأن م�شطلح رائد 

الأعمال يف اأب�شط �شوره اأ�شبح مرادفًا ملعنى التوظيف الذاتي )Self-employment(. ويرى اأن »ريادة الأعمال هي العملية التي ي�شتطيع 

اإبداع ول يكون ذلك ح�شريا على  اإلى كل  الأفراد من خاللها اكت�شاب امللكية )حقوق امللكية( كَرْيع اقت�شادي لبتكارهم«. وهذا املعنى ي�شري 

الأعمال التجارية. وهنا يظل الت�شاوؤل قائمًا،  هل يوؤدي العتماد على الوظيفة العامة وب�شكل ياألفه وي�شتكني له املجتمع اإلى اختفاء هذا النوع 

من الإبداع والبتكار؟. ويكن ربط ذلك كله مع ما قاله رود و�شكوق�شرتم )Roed – Skogstrom، 2014( اأن عدم التوظيف جتربة قا�شية 

اأن عددًا مقدرًا من  توؤكد  الدرا�شات  وهناك عدد من  املبادرة،  روح  تعزز  اأن  املمكن  اإذ من  الإبداع،  اإلى  توؤدي  اأي�شًا  البطالة  ولكن  وحمبطة، 

الداخلني على التوظيف الذاتي )Self-employment( قد كانوا عاطلني عن العمل، واأن احتمالت هوؤلء لبداية م�شاريعهم اخلا�شة اأكرب من 

احتمالت نظرائهم املوظفني، اإل اأن ذلك ل يعني اأن البطالة حتقق ريادة الأعمال. 

3- �شيا�شات توظيف واإقامة العمالة الوافدة والتي ات�شمت لفرتات طويلة وب�شكل غري مبا�شر بت�شجيع �شلبي لأنواع من البطالة مدفوعة الأجر، 

الأمر الذي �شاحبه تغيري م�شتمر يف هذا النوع من ال�شيا�شات. واملتاأمل لهذه امل�شرية الطويلة من الإ�شالحات يف هذا املجال يرى تغريًا نوعيًا يكون 

من املجدي الو�شول به اإلى غاياته العظمى املن�شودة التي من �شاأنها اإغالق الباب على املنتفعني بهذه ال�شيا�شات املثبطة لهمم رواد الأعمال من 
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اأجل اإحداث التغيري املطلوب يف املفاهيم املتعلقة مبعنى العمل ) كعبادة نحن ماأمورون بها ( وفتح الباب اأمام الأفكار البتكارية والريادية لأبناء 

الوطن. اإن ال�شيا�شات القت�شادية الوطنية يجب ربطها باأنظمة العمل منذ الوهلة الأولى وفق روؤى وحمددات تكون وا�شحة؛ وما جاء يف امل�شح 

القت�شادي ملنظمة التعاون والتنمية يف الرنويج )2014(  يوؤكد على دور الدولة يف التطوير امل�شبق ملثل هذه ال�شيا�شات وربطها بعقود �شراكات 

ا�شتخراج موارد الدولة القت�شادية كما حدث يف تنمية القدرات الرنويجية.

4- نكو�ص املوؤ�س�سات العلمية والبحثية عن دورها املنوط بها يف هذا املجال رغم املحاولت الكثرية واملبادرات الأحادية ورغم ما يتوفر لهذه 

املوؤ�ش�شات من اإمكانات ودعم مادي ومعنوي. وقد ي�شكل عدم اإدراك هذه املوؤ�ش�شات لر�شالتها نحو تطوير املجتمع اقت�شاديًا واجتماعيا وثقافيا 

ب�شكل يغر�س نوعًا من القيم الريادية والتفكري الإبداعي املبني على اقت�شاد ال�شوق للو�شول اإلى ما تردده املوؤمترات والأبحاث من احلاجة للتحول 

اإلى اقت�شاد املعرفة، يف ظل وجود املعوقات الب�شرية التي تنطوي على قدر كبري من الفكر التقليدي داخل هذه املوؤ�ش�شات والذي ي�شعى لتحجيم 

هذا النوع من التحول، بالإ�شافة اإلى املعوقات الأخرى التي قد تكون �شببًا يف نكو�س هذه املوؤ�ش�شات عن دورها الريادي املبا�شر. وت�شري العديد 

من الدرا�شات اإلى دور هذه اجلامعات ومراكز البحث العلمي يف اإفراز رواد الأعمال من خالل املخرجات الأكاديية والبحثية، ويف هذا تختلف 

موؤ�ش�شاتنا العلمية عما عليه احلال يف الدول املتقدمة،  يقول زايد )2010( اإن الدرا�شات التي اأجريت على بع�س القت�شاديات القوية ومنها 

الأوربية قد اأظهرت اأن اقت�شادها يعتمد على امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، حيث باتت متثل ن�شبة كبرية من جمموع املوؤ�ش�شات العاملة يف 

معظم دول العامل واأ�شبحت كذلك م�شئولة عن ن�شبة كبرية من الإنتاج الوطني بالإ�شافة اإلى توفريها لفر�س العمل. اإلَّ اأن الو�شع الذي ي�شيطر 

على موؤ�ش�شاتنا العلمية والبحثية قد ينطبق متامًا مع ما اأ�شار اإليه كل من �شتولك وبول�س )Stalk - Bolch، 2012( يف اأن من�شاآت الأ�شرة وب�شكل 

كبري جتد رواجًا و�شط الأكادييني واأجهزة الإعالم عند حدوث الأزمات القت�شادية.

5- ق�شور فل�شفة متويل امل�شروعات الريادية واإلقاء كل اللوم على النظام امل�شريف بالقطاع اخلا�س لإعرا�شه عن متويل هذا النوع من امل�شروعات 

ذات املخاطر املالية املرتفعة، والقطاع اخلا�س قطاع ي�شعى لتحقيق اأق�شى ما يكن من اأرباح  وفق ما تقره النظرية القت�شادية الراأ�شمالية، 

ال�شوق  اقت�شاد  على  �شيطرتها  وفر�س  الريادية  امل�شروعات  بقطاع  املتعلقة  ال�شتثمارات  من  النوع  هذا  ن�شوج  عند  تلقائي  ب�شكل  دوره  وياأتي 

وديناميكيته، وعندها فقط يكون القطاع امل�شريف هو القطاع الأكرث فاعلية واملتبني الرئي�س لهذا النوع ب�شكل تلقائي. ولكن قبل الو�شول لهذه 

النقطة املف�شلية يف عمل رواد الأعمال، ل بد من ردم هذه الهوة بني الواقع واملاأمول يف قطاع ريادة الأعمال. وهذا يتفق مع ما ذكره كل من 

ال�شميمري واملحيميد )2014( يف اأن هذا القطاع يواجه العديد من العوائق واملحددات التي ت�شعف من م�شاهمته الفاعلة يف القت�شاد املحلي 

وتربز العوائق التمويلية من �شمن اأهم تلك العوائق التي تواجه الرواد املن�شاآت ال�شغرية يف ال�شعودية«.
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6- يف ظل موقع وحجم اململكة اجلغرايف ومكانتها الدينية يف قلوب املاليني وقدرتها القت�شادية، ويف ظل حاجتها لالأمن القت�شادي والأمن 

الفكري، تبقى احلاجة ملحة لنفتاح اململكة ) يف اأقل تقدير ( على ما جاورها من بلدان من خالل ال�شتثمار باأ�شكاله املختلفة، واإغفال اململكة 

لهذا الدور يرتتب عليه اإهدار الكثري من الفر�س التي من �شاأنها فتح اآفاق اأرحب لرواد الأعمال ال�شعوديني، وتقليل ن�شبة البطالة وحتولها نحو 

اآفاق عمل اأرحب. والأمن القت�شادي كما هو معروف يف تاريخ اململكة وفق ما ن�شت عليه ال�شورة القراآنية »قري�س« يجلب بني طياته الأمن القومي 

وال�شتقرار، خا�شة يف ع�شرنا الراهن الذي تبحث فيه الأيديولوجيات املنحرفة  عن موطاأ قدم لها باأثمان مرتفعة. وال�شتثمار على هذا النحو 

من الفهم الإ�شرتاتيجي املتقدم ينبغي اأن توؤَمه الدول ول يرتك للقطاع اخلا�س وحده، واإمنا يجب النظر لهذا الأمر من زوايا خمتلفة، وباأكرث 

من منظار.

 أهم النتائج
من خالل حتليل بع�س العوامل التي يرى الباحث اأنها اأدت اإلى �شعف م�شاهمة رواد الأعمال يف احلراك القت�شادي املن�شود يكن تلخي�س اأهم 

النتائج التي تو�شلت لها الدرا�شة على النحو التايل:

1- لثقافة املجتمع ال�شعودي دور موؤثر يف التغذية ال�شالبة وتثبيط قدرات ال�شباب نحو البتكار وريادة الأعمال. ويجب معاجلة هذا الأمر من خالل 

التحول الإيجابي لن�شر ثقافة العمل احلر، واإن كان حتول املفاهيم املجتمعية يف حاجة لعقود عديدة اإل اأن تفعيل دور رواد الأعمال يف املجتمع 

والعناية مب�شاريعهم يثل التحول احلقيقي نحو جمتمع البتكار والريادة والعمل اخلا�س. 

2- اإن دعم الدولة املبا�شر لفئة ال�شباب من خالل حماولتها توظيف اأكرب قدر من العاطلني عن العمل بالقطاع اخلا�س، يكن حتويل قدرًا من 

ذلك الدعم لإن�شاء موؤ�ش�شات اإنتاجية عامة تهدف لتوظيف اأكرب عدد من ال�شباب بغر�س تخفيف ال�شغط على القطاعات احلكومية اخلدمية من 

ناحية، وزيادة فر�س اململكة يف تنويع م�شادر دخلها من ناحية اأخرى. وقد يبدو هذا الطرح متناق�شًا مع اقت�شاديات ال�شوق، وما تعمل عليه الدول 

واملوؤ�ش�شات القت�شادية واملالية الدولية من فر�س واقع خ�شخ�شة القطاع العام، اإل اأن الأمر ل يتعدى اأن يكون اأحد املخارج املمكنة للمملكة يف 

توظيف اأكرب عدد ممكن يف قطاعات اإنتاجية خمتلفة، يوؤدي بدوره يف مقبل الأيام اإلى فتح اآفاق لرواد الأعمال.

3- العمل على حت�شني �شيا�شات توظيف واإقامة املوظفني من خارج اململكة وفق اإ�شرتاتيجية علمية وطموحة تاأخذ يف احل�شبان الآثار ال�شالبة 

لتجزئة القوانني والأنظمة املتعلقة بهذا الأمر على فرتات طويلة. ويف هذا الإطار يكن ال�شتفادة من جتارب الدول املختلفة وو�شع حزمة من 

الأنظمة التي تعمل على اإغالق باب الرتزاق ال�شخ�شي الرخي�س، وتعمل على فتح اآفاق العمل احلر املبني على ال�شراكات الذكية التي ت�شب يف 
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م�شلحة تنوع القت�شاد ال�شعودي. 

املتفاعل مع  العلمي  البحث  وت�شجيع  العلمي، من خالل جتويد خمرجات اجلامعات،  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  تفعيل دور  4- �شرورة 

التعليمية لي�س على نطاق اململكة  للعملية  احتياجات املجتمع القت�شادية والريادية. ويف هذا اجلانب هناك حاجة ما�شة لإعادة تقييم �شاملة 

فح�شب واإمنا على كافة اأرجاء وطننا العربي. 

5- من املهم مبكان وجود الدولة كداعم رئي�س لريادة الأعمال حتى ي�شتقيم عودها وتوؤتي اأكلها، والإنفاق على امل�شاريع الريادية العامة واخلا�شة 

من �شاأنه اأن يفعل دور رواد الأعمال ويعمل ذلك على حقن القت�شاد الوطني بالأفكار اجلريئة وامل�شاريع التي تعمل على ربط وتوليد م�شروعات 

اأخرى، ويتحقق بذلك التنوع املرغوب يف قطاعات القت�شاد الكلي، وعندئذ يطمئن القطاع اخلا�س وقطاع امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية ويكون 

م�شتعدًا ملخاطر ال�شتثمار يف قطاع ريادة الأعمال نتيجة للتغري اجلذري يف املفاهيم والتطبيق.

6- اإن التقليل من حجم ومكانة وقدرات اململكة العربية ال�شعودية له اآثاره املدمرة ملا يجب اأن تكون عليه اقت�شاديات الدولة، بل واقت�شاديات 

الدول الأخرى. اإن التاأثري الوا�شح لردة فعل اململكة حول فائ�س عر�س البرتول يف ال�شوق العاملية واأثر ذلك على كافة اقت�شاديات الدول املنتجة 

لهو خري برهان على حجم وقوة هذا القت�شاد. وعند تناول مو�شوع ريادة الأعمال وازدهار القطاع اخلا�س، يجب التاأكيد على مكانة اململكة 

يف الداخل واخلارج، وعلى الدولة القيام باأدوار اأكرث تاأثريًا على اقت�شادها من خالل دعم اقت�شاديات الدول املجاورة عن طريق ال�شتثمارات 

امل�شرتكة، بل امل�شاهمة يف اإيجاد احللول ال�شيا�شية والأمنية الرامية ل�شتقرار املنطقة اقت�شاديا و�شيا�شيًا وفكريًا. ومما ل �شك فيه اأن ذلك �شوف 

ينعك�س اإيجابًا على قطاع ريادة الأعمال يف الدولة والدول املجاورة. 

أهم التوصيات
1- العمل على تغيري مفاهيم املجتمع نحو العمل يف القطاع العام كخيار اأوحد، وذلك من خالل ن�شر ثقافة ريادة الأعمال.

2- حتويل دعم الدولة لقطاعات ال�شباب والبطالة والتوظيف اإلى دعم للم�شروعات الإنتاجية العامة، وزيادة الإنفاق يف قطاع ريادة الأعمال حتى 

يتحقق اإ�شهامه الوا�شح يف القت�شاد الوطني.  

3- تبني الدولة ل�شيا�شات عمل واإقامة للوافدين طويلة املدى ويراعى فيها �شد الثغرات التي تولد جياًل غري منتج يعتمد على الريع الذي تفرزه 

هذه ال�شيا�شات. 

4- اإعادة تقييم خمرجات التعليم العام والعايل، وربط البحث العلمي يف املوؤ�ش�شات البحثية باقت�شاد املعرفة والبتكار وريادة الأعمال من خالل 

الكفاءات الوطنية القادرة على ا�شتيعاب ما يعنيه هذا التحول.

5- التمدد القت�شادي والفكري العابر للحدود، �شمانًا لنمو وتنوع اقت�شاد اململكة واقت�شاديات دول اجلوار الأخرى، ملا يحققه ذلك من ا�شتقرار 

�شيا�شي واقت�شادي يزيد ال�شتثمارات املبا�شرة، ويقلل من ن�شبة البطالة، ويفتح اآفاقًا اأرحب لرواد الأعمال.
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الملخص:
قامت هذه الورقة البحثية بدرا�شة دوافع ريادة الأعمال مبنطقة الق�شيم، وقد خل�شت اإلى اأن الدافع املادي هو اأبرز الدوافع يليه دافع ال�شتقاللية 

وحتقيق الذات والطموحات، ثم دافع ا�شتثمار املوارد والفر�س املتاحة، اإ�شافة اإلى دوافع اأخرى وجميعها دوافع داخلية )ذاتية(. كما برزت دوافع 

اأخرى خارجية من اأهمها عدم الر�شى الوظيفي.

ومن النتائج املهمة التى مت التو�شل اإليها اأن معظم هذه الدوافع قد حتققت بالفعل لدى عينة الدرا�شة، واأن اأ�شرعها حتققا هو الدافع املادي، كما 

اأنها قد اأ�شهمت ب�شكل فاعل يف منوهم ال�شخ�شي وجناح م�شروعاتهم وتفعيل اأدوارهم يف التنمية القت�شادية ملجتمعاتهم.

كما مت  اأي�شا يف هذه الورقة ا�شتك�شاف عدد من الق�ش�س والتجارب التي يكن الإفادة منها يف تنمية دوافع ريادة الأعمال ب�شكل عام والدوافع 

الذاتية ب�شكل خا�س.

الدوافع الريادية
لدى عينة من شباب األعمال 

بمنطقة القصيم

ف
شا

ك
ست

ا
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المقدمة 
تزايد الهتمام يف ال�شنوات الأخرية بريادة الأعمال لدورها البارز يف امل�شاهمة يف دعم البتكار وخلق فر�س العمل وزيادة م�شتويات الكفاءة 

والتناف�شية و�شول لتحقيق م�شتويات عالية يف النمو القت�شادي يف خمتلف دول العامل. 

وت�شري الأدبيات العلمية اإلى توافر عدد من الدوافع لريادة الأعمال، ومنها الدافع املادي وحتقيق الذات وال�شتقاللية، وكذلك التميز والإبداع 

والتاأثري وحتقيق م�شتويات اأعلى من الر�شى وال�شعادة اإ�شافة اإلى ا�شتثمار املوارد والمكانات املتاحة.

وت�شعى هذه الورقة البحثية اإلى ا�شتك�شاف الدوافع الريادية لدى عينة من �شباب الأعمال مبنطقة الق�شيم، وذلك عرب اإجراء عدد من املقابالت 

 .)Qualititave Researsh( شبه مهيكلة مع عينة مالئمة للدرا�شة با�شتخدام منهج البحث الكيفي�

اإلطار النظري 
اإن�شاء عمل حر يت�شم بالإبداع ويت�شف باملخاطرة«، ويتم هذا الأمر عرب تفعيل عدد من املهارات الذاتية  يكن تعريف ريادة الأعمال باأنها » 

ومنها  الأعمال  رائد  تعود على  التي  الفوائد  واملبرييك عددا من  ال�شميمري  وقد ذكر  قيمة م�شافة.  لتحقيق  ويهدف  املتاحة  املوارد  وا�شتثمار 

احل�شول على دخل مادي، ال�شتقاللية، التمّيز وحتقيق الطموحات .

 وقد نهجت بحوث الريادة يف بدايتها نف�س منهج فروم )1964( يف نظرية التوقعات Expectancy Theory والتي تالها لحقا نظرية لوك 

)1968( ونظرية و�شع الأهداف Goal-Setting Theory ونظرية باندورا )Self-efficacy Theory )1977. ويف مرحلة لحقة حر�شت 

بحوث الريادة مثل بحوث ت�شر�شل ولوي�س )1986(، �شافر و�شكوت )1991( وكذلك تايونز )1999( على الرتكيز على ا�شتك�شاف اخل�شائ�س 

واملزايا التي متيز رواد الأعمال واأ�شحاب الأعمال احلرة عن غريهم. غري اأن هذه البحوث مل تكن قادرة لوحدها على ر�شم خارطة طريق قابلة 

لال�شتخدام من قبل �شناع القرار. حيث اأكد كورتاكو واآخرون )1997( اأن احلاجة مازالت قائمة وب�شدة لدرا�شة الدوافع التي حترك الريادين 

ل�شلوك درب الريادة. ودعى الباحثون اإلى �شرورة تكثيف اجلهود يف درا�شة الدوافع الريادية درا�شة عملية يف جميع الأ�شعدة، لكي يتم دفع عجلة 

الريادة كاأحد اأهم عجالت التنمية القت�شادية.

يف واحدة من اأهم الدرا�شات يف الدوافع الريادية، افرت�س جيالد وليفاين )1986( اأن هناك �شببني متقاربني للدوافع الريادية، نظرية الدفع 

Push Theory ونظرية ال�شحب    Pull Theory. وتفرت�س نظرية الدفع اأن الرياديني يدفعون اإلى الريادة بعوامل خارجية �شلبية مثل عدم 
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الريادة  اإلى  الرياديني يجذبون  اأن  ال�شحب فتفرت�س  اما نظرية  املرتب وكذلك �شعوبة احل�شول على وظيفة.  الوظيفي، وعدم كفاية  الر�شى 

 )1992( واآخرون  كيبل  مثل  الباحثني  بع�س  ويرى  وغريها.  الرثوة  وخلق  الذات  وحتقيق  ال�شتقاللية  يف  الرغبة  مثل  )ذاتية(  داخلية  بدوافع 

اأن  اثبات  اأكرث من باحث  ال�شحب ولي�س بعوامل الدفع. وقد حاول  الريادية بعوامل  للبيئة  الرياديني ينجذبون  باأن  واأورهان و �شكوت )2001( 

العوامل الرئي�شية املوؤثرة على الرياديني هي عوامل الدفع ولكنهم مل يفلحوا يف اثبات ذلك )كروجر واآخرون، 2000(.

ومن جانب اآخر، قام اأورهان و�شكوت )2001( بت�شميم منوذج يحتوي على عدة عنا�شر تدفع الن�شاء لكي ي�شبحن رياديات. ويحتوي هذا النموذج 

 natural« و   »entrepreneurship by chance« و   »no other choice« و   »dynastic compliance« التالية:  العنا�شر  على 

وقد   .»pure entrepreneur« اإلى  بالإ�شافة   »informed entrepreneur« و   »forced entrepreneurship« و   »succession

خل�س البحث اإلى اأن الداوفع الأهم لدى الرياديات من الن�شاء هو �شعورهن باحلاجة وكذلك دفعهن دفعًا لكي يكن رياديات بالإ�شافة اإلى البيئة 

املحيطة بهن.

لـ ماكقيهي و كيم وجينينقز )2007( مت ت�شميمه ملعرفة الفروقات يف الدوافع الريادية بني الرجال والن�شاء يف ال�شياحة الزراعية  ويف بحث 

ي�شعون  املثال: كال اجلن�شني كانا  والن�شاء. فعلى �شبيل  الرجال  الدوافع باجلملة مت�شابهة بني  ان  اإلى  الباحثون  يف ولية فرجينيا، وقد خل�س 

اإختالف  كان  لالإنتباه  امللفت  ولكن  زراعية خمتلفة.  منتجات  اإنتاج  وكذلك  املجتمع  بامل�شاهمة يف  بالرغبة  متبوعًا  الدوافع  كاأهم  لال�شتقاللية 

اأنها زيادة  الرياديون على  بينما ينظر  التكاليف  اأنها تخفي�س  اإلى ال�شتقاللية على  الرياديات  املثال تنظر  املقا�شد، فعلى �شبيل  اجلن�شني يف 

الدخل. وخل�س الباحثون اإلى اأن الرياديات اأعلى دافعية من الرياديني يف جميع العنا�شر ولكن الفروق لي�شت مهمة اح�شائيًا.

المنهجية 
بعد الإطالع وال�شتفادة من عدد من الأبحاث والدرا�شات ال�شابقة يف مو�شوع ريادة الأعمال - كما تقدم ذكره يف الإطار النظري- ؛ مت يف هذه 

الورقة ا�شتخدام املنهج الكيفي )النوعي( الذي يتميز باأنه يراعي ال�شياق للم�شاألة املبحوثة، ويّكن من احل�شول على فهم معّمق لها.

ويتم يف املنهج الكيفي )Qualititave Researsh( ا�شتخدام البيانات الكيفية، اأي تلك التي حتلل بطرق كيفية ولي�شت كمية اأو اإح�شائية، 

ويتم احل�شول على مثل تلك البيانات بطرق منها املقابلة واملالحظة. وي�شتخدم هذا املنهج يف العديد من احلالت ومنها:   

احلالت البحثية التي يراد منها بناء مفاهيم )م�شطلحات( جديدة.

اإيجاد نظريات اأو مناذج علمية جديدة.
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التعمق يف املعاين اخلا�شة بامل�شاألة املبحوثة داخل �شياقها اخلا�س.

درا�شة الق�شايا ذات احل�شا�شية اأو اخلطورة العالية.

وقد مت لأغرا�س هذه الورقة اتخاذ عدد من اخلطوات �شملت ما يلي: 

اإجراء عدد من املقابالت �شبه املهيكلة مع عينة مالئمة، حيث مت و�شع اأ�شئلة حمددة مع قدر من املرونة من حيث اإ�شافة اأ�شئلة جديدة اأو ترتيب 

عر�شها وذلك وفقًا لإجابات املبحوثني.

قراءة املقابالت يف جولت حتليلية وتدوين بع�س املالحظات حول الإجابات واملفاهيم يف تلك املقابالت وحتديد م�شتويات التفاق والختالف يف 

اإجابات املبحوثني.

اإخ�شاع ما مت تدوينه للمراجعة واإن�شاجه على نحو يف�شي بتحقق الأهداف املتوخاة 

يف حتديد الدوافع الريادية لدى عينة الدرا�شة . ويف �شوء ما �شبق؛ يكن عر�س نتائج الورقة كما يلي:

النتائج
اأجريت �شبع مقابالت �شبه مهيكلة، لعدد من رواد الأعمال يثلون �شرائح وم�شتويات خمتلفة وقد مت اإجراء هذه املقابالت معهم مبتو�شط 40 

دقيقة لكل مقابلة، وطرحت عليهم الأ�شئلة التالية:

ما اأهم الدوافع التي قادتك لريادة الأعمال ؟  •

 ما ترتيب هذه الدوافع ؟ •

ملاذا هذا الرتتيب ؟ •

ما مدى حتقق هذه الدوافع بعد بدء العمل؟ •

ما هو ترتيب هذه الدوافع يف الوقت الراهن ؟ •

وفيما يلي نقدم ملخ�شًا لأبرز النتائج، وذلك بو�شع الأ�شئلة وفق ترتيبها متبوعة مبلخ�س الإجابات التي اأمكن احل�شول عليها من املبحوثني: 

حيال ال�شوؤال الأول حول اأهم الدوافع لريادة الأعمال ؟

تنوعت اإجابات املبحوثني، حيث اأفاد املبحوث الأول باأن الدوفع التي قادته لريادة الأعمال هي عدم حبه لقيود العمل الوظيفي، وطبيعته ال�شخ�شية 

امليّالة للن�ساط الزائد يف العمل،
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كما ذكر اأن من الدوافع الرغبة بال�شتقاللية، اإ�شافة اإلى توافر الطلب يف ال�شوق.

وقد اأجاب مبحوث ثان باأن الدوافع لديه هي الرغبة بدخل اإ�شايف، ون�شاطه يف العمل منذ ال�شغر مع والده، ورغبته باحلرية وال�شتقاللية ورغبته 

باأن يكون له عمل خا�س وتاأثره برتبية والدته له على الإدخار. يف حني اأجاب مبحوث ثالث باأن الدوافع هي: زيادة الدخل وا�شتثمار الوقت وتنويع 

م�شادر الدخل. كما اأجاب املبحوث الرابع باأن الدوافع هي حتقيق دخل مادي وما يتبعه من ا�شتقرار مادي، وكذلك التنويع بالأعمال والتو�شع 

وحتقيق الذات واأن يكون له عمل خا�س به.

وذكر املبحوث اخلام�س اأن الدوافع هي حتقيق ذاته ماليًا، وحر�شه على الرب بوالده عرب ت�شجيعه وم�شاعدته يف جتارته، بالإ�شافة اإلى توافر 

الإمكانات والفر�س التي �شهلت عليه البداية. واأفاد املبحوث ال�شاد�س اأن الدوافع هي ال�شتقاللية املادية، وكونها فر�شة للتميز والإبداع، كما اأنها 

هي الطريق لتحقيق الطموحات. اأما املبحوث ال�شابع فقد ذكر اأن الدوافع هي دوافع مالية باملقام الأول، بالإ�شافة اإلى حتقيق الذات من خالل 

الإجناز، وكذلك الرغبة بتحمل امل�شوؤولية املجتمعية.

اأ�شباب ترتيبهم للدوافع بهذا  وقد خ�ش�س ال�شوؤال الثاين لل�شوؤال عن ترتيب هذه الدوافع من قبل رواد الأعمال، وجاء ال�شوؤال الثالث ملعرفة 

ال�شكل؟

وقد اأفاد املبحوث الأول باأن ترتيب الدوافع واأ�شباب الرتتيب كما يلي:

الأول : عدم الرحة بالعمل الوظيفي ب�شبب عدم التقدير والهتمام من جهة العمل جلهوده يف وظيفته.

الثاين: حاجة ال�شوق للكثري من اخلدمات لتعدد حاجات النا�س وتوافر فر�س عديدة لإ�شباعها.

الثالث: رغبته بال�ستقاللية لتوفر الن�ساط واملبادرة لديه من ال�سغر.

يف حني رّتب مبحوث ثان الدوافع  وبني اأ�شبابها كما يلي:

الأول : وجود ن�ساط عملي منذ ال�سغر ب�سبب همته ومبادرته منذ ال�سغر حيث كان يبيع بع�سا من متور نخيل املنزل يف املحالت املجاورة، كما 

كان ي�شاعد والده يف عمله.

الثاين: الرغبة باأن يكون له عمله اخلا�س ب�شبب طبيعة ن�شاأته ورغبته امل�شتمرة بالجناز.

الثالث: حتقيق دخل مادي ملا لديه من معرفة بفر�س الأعمال ودافعية ذاتية.
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وذكر مبحوث ثالث باأن ترتيب الدوافع واأ�شبابها لديه كما يلي:

الأول : حتقيق دخل مادي ب�شبب  وجود حاجة لتلبية متطلبات احلياة وزيادة الثقة يف النف�س.

الثاين: تنويع م�شادر الدخل ب�شبب رغبته باحل�شول على اأمان اأكرث مبجال الدخل.

الثالث: ا�شتثمار الوقت وهو �شبب ناجت ومكّمل لالأ�شباب ال�شابقة.

واأجاب املبحوث الرابع باأن ترتيب الدوافع  لديه واأ�شبابها كما يلي:

اأيام  اإلى الدافعية وحب العمل لديه منذ ال�شغر حيث كان ي�شتيقظ مبكرا حتى يف  اإ�شافة  : الدافع املادي ب�شبب حاجتة خلدمة خا�شة  الأول 

الجازات.

الثاين: وجود عمل خا�س يحقق دخال اإ�شافيا لتوافر مهارات املبادرة والقيادة.

الثالث: ال�شتقرار املادي لكونه �شببا مكمال لل�شببني اأعاله.

ورتب املبحوث اخلام�س الدوافع واأ�شبابها  كالتايل: 

الأول : حتقيق ذاته ماليًا، ب�شبب رغبته باخل�شو�شية وحب ال�شتقاللية املالية.

الثاين: رغبته يف ت�شجيع ودعم والده يف جتارته، برًا بوالده وجزء من رد اجلميل.

الثالث: توافر الإمكانات والفر�س التي دعمته يف البداية و�شهلت عليه النطالق يف جمال ريادة الأعمال.

يف حني رتبها املبحوث ال�شاد�س وذكر اأ�شباب الرتيب كما يلي: 

الأول : الهدف املادي، حيث يرى اأن املال ع�شب احلياة، ومنه ينطلق الريادي لتحقيق باقي الأهداف الأخرى يف احلياة.

الثاين: كون الريادة فر�شة للتميز والإبداع، وذلك بعك�س العمل الوظيفي الذي يقيد احلرية ويحد من الإبداع.

الثالث: حتقيق الطموحات، حيث يرى اأن الريادي الناجح لديه طموح عال      يف جمالت �شتى وبداية حتقيقها تكون من خالل م�شروع ريادي 

ناجح.

اأما املبحوث ال�شابع فقد ذكر اأن ترتيب الدوافع  واأ�شبابها كما يلي: 

الأول : دوافع مالية، ب�شبب اأن القوة يف املناف�شة وحتقيق الأهداف تعتمد على املادة.

الثاين: حتقيق الذات من خالل الإجناز الذي ي�شعر الريادي بالر�شى.

العمل على امل�شاهمة برفع م�شتوى املعي�شة لذوي الدخل  اأوجد رغبة لديه يف  الثالث: الرغبة بتحمل امل�شوؤولية املجتمعية، لكونها هاج�س قدمي 
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املنخف�س.

ويف اإجابة املبحوثني لل�شوؤال الرابع حول مدى حتقق هذه الدوافع بعد بدء العمل؟ 

اأ�شرع  باأن الدافع املادي هو  اأفادوا  اأن جميع املبحوثني  باأنه هذه الدوافع قد حتققت بن�شب متفاوتة. ومن الأمور الالفتة  اأغلب املبحوثني  اأفاد 

واأو�شح دافع من حيث التحقق، حيث اأفاد املبحوثان ال�شاد�س وال�شابع اأن اأول دافع من حيث التحقق هو الدافع املايل، واأفاد املبحوث اخلام�س باأن 

الإح�شا�س بالتميز وال�شتقالل املايل حتققا اأول وبن�شبة متقاربة.

ويف اإجابة املبحوثني لل�شوؤال اخلام�س الذي جاء ل�شتك�شاف ترتيب هذه الدوافع يف الوقت الراهن ؟

تنوعت اإجابات املبحوثني، حيث اأفاد املبحوث الأول باأن اأبرز الدوافع يف هذا الوقت هو التو�شع يف نف�س جمال العمل ب�شكل عام. وقد اأيده املبحوث 

الثاين باأن اأبرز الدوافع لديه حاليا هو التو�شع، اإل اأنه اأ�شاف باأنه يرغب بالتو�شع راأ�شيا للتعمق اأكرث يف جمال ن�شاطه، كما يخطط للتو�شع باإن�شاء 

�سركة جتارية لن�ساطه وتزويدها بهيكل اإداري فعال واإدارات متخ�س�سة للتو�سع يف الن�ساط ب�سكله احلايل ولبتكار خدمات جديدة م�ساحبة.

اأما املبحوث الثالث فقد اأفاد باأن الدوافع لديه م�شتمرة كما كانت، اإل اأنه ن�شاأ يف الوقت احلايل دافع جديد يتمثل بتحقيق الذات عرب تكوين اإ�شم 

جتاري ومرتبة اأعلى يف املجتمع.

واأجاب املبحوث الرابع باأن الدوافع الآن قد تغريت لت�سمل التو�سع بالن�ساط داخل اململكة وخارجها لوجود طلب على اخلدمة التي يقدمها. كما 

ت�شمل الدوافع حاليا التنويع بتقدمي اأن�شطة باأفكار جديدة. ومن الدوافع احلالية حتقيق ال�شتقرار العائلي ب�شراء منزل.

وذكر املبحوث اخلام�س اأن الدوافع الآن تغريت تغريًا طفيفًا من حيث الرتتيب، فقد �شعد دافع التميز والإبداع ليكون الدافع الأول متبوعًا بتحقيق 

الطوحات، فقد ا�شتك�شف من خالل م�شريته يف رحلة الريادة باأن املادة هي اأ�شهل العنا�شر حتققًا واأقلها اإثراًء ل�شخ�شية الريادي، مما جعله 

يوؤمن باأن الإبداع والتميز يقودان ب�شرعة و�شهولة لتحقيق الطوحات، يليهما املادة التي تاأتي تبعًا.

واأفاد املبحوث ال�شاد�س اأن الدوافع الآن كما هي يف ال�شابق دون تغري يذكر، حيث مازال املبحوث يرغب بالتاأكد من حتقق الدوافع كما يرغب. 

اأما املبحوث ال�شابع فقد ذكر اأن الدوافع الآن مل تتغري من حيث الرتتيب، اإل اأن درجة اأهمية بع�س الدوافع قد اإرتفعت بالتجربة، مثل امل�شئولية 

الإجتماعية، حيث كان دافعًا ذا اأهمية ن�شبية متدنية يف البداية،    اإل اأنه بالتجربة وظهور اآثاره الرائعة بداأ يزيد من الرتكيز عليه ويعطيه اأولوية 

اأكرب.
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الخاتمة والمقترحات   
والتمّيز  الذات والطموحات  املادي وال�شتقاللية، وحتقيق  الدافع  الق�شيم هي  الأعمال مبنطقة  اأبرز دوافع ريادة  اأن  اإلى  الورقة  خل�شت هذه 

والإبداع، اإ�سافة اإلى ا�ستثمار املوارد والفر�ص املتاحة. كما توافرت اأ�سباب اأخرى منها عدم الر�سى الوظيفي، ووجود درجة عالية من الن�ساط 

وح�س املبادرة وال�شعور بامل�شوؤولية املجتمعية. 

ومن املالحظات الالفتة اأن اأبرز هذه الدوافع كانت دوافعا داخلية لرواد الأعمال، اأي اأنها تنبع من ذواتهم ب�شكل اأ�شا�شي. واأجمع اأفراد العينة 

على اأن الدوافع التي عملوا من اأجلها قد حتققت واأن اأ�شرعها حتققا هو الدافع املادي، واأنها قد اأ�شهمت ب�شكل ملحوظ يف منوهم ال�شخ�شي، 

كما اأ�شاروا اإلى اأن هذه الدوافع قد تطورت وتو�شعت مع مرور الوقت. الأمر الذي يبنّي الدور الكبري لريادة الأعمال يف حتقيق النجاح لالأفراد 

وللم�شروعات، ومن ثم ال�شهام الفاعل يف حتقيق النمو القت�شادي.

وقد تو�شلت الورقة اإلى عدد من املقرتحات التي يكن اإيجازها كما يلي:

اإجراء املزيد من الأبحاث الكيفية لدورها امللحوظ يف تعميق الفهم جلوانب عديدة متعلقة بريادة الأعمال ومن ثم امل�شاعدة مبعرفة الو�شائل 

الفاعلة لتنميتها.

الرتكيز على الدوافع الذاتية واأبرزها الدافع املادي لدورها الفاعل يف ريادة الأعمال، والإفادة من الدرا�شات والأبحاث ال�شابقة يف هذا املجال.

الإفادة من الأمثلة والتجارب والق�ش�س لدى عدد من رواد الأعمال، ومنها - على �شبيل املثال- ما مت ا�شتك�شافه يف هذه الورقة من التجارب 

واملالحظات حول دوافع ريادة الأعمال وكيفية حتققها.

ت�شميم برامج لتنمية ريادة الأعمال تراعي اأ�شباب الدوافع والظروف التي ن�شاأت فيها، وتاأخذ يف عني العتبار اآثار تطور هذه الدوافع وتنوعها 

مع مرور الوقت.

الإفادة من اأدبيات الدافعية وبخا�شة يف علم النف�س الجتماعي وال�شلوك التنظيمي.
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مقدمه:
تعترب ريادة العمال اليوم هى املحرك ال�شا�شي وامل�شدر الرئي�شي لالعمال،  على الرغم من حاجتها الى منط خا�س من املوؤ�ش�شني والعاملني 

عليها فال�شخ�س الريادى هو الذى يتلك ماليتلكه الخرون فهو �شخ�س قادر على حتويل اي فكرة الى عمل ناجح .وتعترب الريادة فى العمال 

من املو�شوعات  املثرية لالهتمام يف الفرتة الأخرية، وذلك لأنها م�شدر لالبتكار، فالريادية حتمل معنى اأن تكون الرائد هو املبدع الذى يقد م 

كل جديد. كما اأنها متثل م�شدرًا مهمًا لفر�س العمل الرخي�شة، وحمدودية راأ�س املال، وهذا ما جنده يف قطاع وا�شع جدًا من الأعمال ال�شغرية 

التقليدية واجلديدة .  وقد وردت عدة تعريفات مل�شطلح ريادة الأعمال منها :) النجار 2006( يف بحثة بان ريادة  العمال هي بناء عمل جديد له 

قيمة ويخ�ش�س له الوقت واجلهدواملال الالزمني لذلك مع ال�شتعدادلتحمل املخاطرة.وا�شار )العامرى 2008(الى ان ريادة العمال هى تنفيذ 

العمال اجلديدة وحتمل املخاطر وعدم التاكد امل�شاحب لذلك. كما ا�شار الى ان الريادة ماهى ال جمموعه من اخل�شائ�س وال�شلوكيات التى 

تتعلق بالبتداء بالعمل والتخطيط له ونتظيمه وحتمل خماطرة والبداع فية. كما ا�شار )اجلوهرى 2009(بانها م�شدر م�شتق من الفعل رود وا�شم 

فاعله رائد والرائد هو الذى ير�شل قومه ل�شتك�شاف وحتديد من الكالأ فلما يحددها ير�شل لهم فيلحقون او يقتدون به. كما عرفها ) احل�شيني 

2006(: عملية ال�ستحداث اأو البدء يف ن�ساط معني كما يعني حتقيق ال�سبق يف قطاع معني وعملية اإدارة الن�ساط اأو العمل اجلديد يف ميدان حمدد 

والريادي هو الذي يبتكر �شيئا« جديدا« ب�شكل علمي و�شمويل .وعرفها) ال�شميمري 2009(:بانهاعملية اإن�شاء عمل جديد يت�شم بالإبداع ويت�شف 

باملخاطرة.وعلى �شوء التعريفات ال�شابقه فانه يكن تعريف ريادة العمال بانها:عمليه ديناميكية تت�شمن مزيجا من املوارد املاديه والب�شريه 

يوجهه لنتاج عمال ابتكاريا يت�شمن خماطرة ويوؤدي الى مكا�شب.

و من خالل التعريف ال�شابق للزيادة، يتم الو�شول اإلى اأربعة جوانب رئي�شية من تعريف الريادة و هي:

-بذل اجلهد واملال لجناز عمل معني وتخ�شي�س الوقت الالزم لذلك.

 -حتمل املخاطرة وعدم التاكد.

- بناء عمل ابتكاري يثل قيمه عاليه جلميع الطراف امل�شاركة فية.

 -احل�شول على عوائد و مكافاآت.

مدى توفر السمات الرياديه لدى 
طالب وطالبات جامعه الملك 

دراسه ميدانيه بمدينه الرياضسعود
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و يتميز �شلوك الريادي بروح املبادرة و قبول خمتلف املخاطر التي يكن اأن يتعر�س اإليها و مع ذلك فهو يلجا اإلى تنظيم الآلية القت�شادية والجتماعية. 

كما يتميز الريادي بخ�شائ�س معينة متيزه عن غريه من الأفراد و اأهم هذه اخل�شائ�س هي:

1ال�شتعداد للمخاطرة اأن القيام مب�شروع جديد عادة ما يكون فيه درجة معينة من املخاطرة و التي تكون من بداية امل�شروع من خالل متويل امل�شروع اإلى 

اجناز امل�شروع و تخ�شي�س جزء معني من الأموال الالزمة لجنازه و املالحظ انه كلما زادت درجة الرغبة يف النجاح يزداد امليل و ال�شتعداد لتحمل خماطر 

معينة و عادة ما يتميز الريادي اإلى امليل اإلى املخاطرة نتيجة لرغبته القوية يف النجاح و تقدمي منتجات و خدمات جديدة.2 ـ الرغبة يف النجاح يتميز 

الريادي مبعرفة الأهداف التي يريد الو�شول اإليها بدقة  لدلك فهو يعمل بدرجة يف حتقيق النجاح ويلك درجة اكرب من الفرد العادي حيث درجة اأهمية و 

امل�سوؤولية  كبرية للوظيفة والن�ساط الذي يقوم به الريادي الثقة بالنف�ص و القدرة على حل امل�ساكل املختلفة و التعامل معها ب�سكل اأف�سل من الآخرين ومن ثم 

فهو يقبل التحدي من اجل اإن جتعل ن�شاطه ناجحا بالرغم من معرفته امل�شبقة من الأخطاء التي يكن اأن تقع فيها و ذلك اعلهو لذلك لعلمه اأن اخلطاأ هو 

جزء من ال�شريبة الأعمال من اجل حتقيق النجاح 3ـ  التفاوؤل ييل الرياديون اإيل التفاوؤل فهم غري مت�شائمني وهم على علم بان الف�شل هو حلقة من حلقات 

النجاح ويكن حتويل هذا الف�شل اإلى جناح و التفكري ال�شلبي اإلى التفكري اليجابي ومن ثم التفاوؤل ي�شاعد على حتقيق النجاح ،اإ�شافة اإلى هذه اخل�شائ�س 

هناك خ�شائ�س اأخرى تتمثل يف مدى اللتزام الفرد يف حتقيق م�شتوى معني من النجاح يف العمل و كذلك ال�شتعداد للعمل ل�شاعات اإ�شافية دون الكتفاء 

بال�شاعات ال�شرورية للعمل فقط اإ�شافة اإلى القدرة التي يتميز بها الرواد يف تنظيم الوقت بني الأن�شطة املختلفة.رائد الأعمالهو �شخ�س  راأ�س ماله الأ�شا�شي 

مهاراته وقدراته ال�شخ�شيه  التي من خاللها ي�شتطيع اإكت�شاف الفر�شة وحتويلها الىعمل ناحج  يتميز رائد الأعمال مبجموعة من ال�شفات ال�شخ�شية هي : 

ال�شرار علي حتويل احللم الى واقع. •

ي�شتطيع ريادة املخاطرة ويلك زمام المور. •

يتبني م�شروعه ول يتعجل الربح. •

�شخ�س مبدع لديه مهاره حل امل�شكالت وي�شتطيع تذليل ال�شعوبات. •

يتميز بالثقه ال�شديدة بالنف�س واحلزم فى اتخاذ القرارات. •

لديه ب�شرية و روؤية م�شتقبلية متكنه من تطوير اعماله. •

يتلك املرونه وي�شتخدمها فى تقييم الفر�س وطرح البدائل. •

�شخ�س منظم لديه مهارة حتليليه متكنه من التخطيط اجليد لعماله ول يحب الع�شوائيه. •

ت�شمل تلك اخل�شائ�س ما يتحلى به الفرد من مزايا �شخ�شية و كفايات املهنية والإدارية . تت�شمن الكفايات املهنية املعرفة واملهارات واخلربة 

الفنية العلمية والعملية الالزمة يف جمال العمل . اأما الإدارية فهي املعرفة واخلربة يف عموميات الإدارة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والإ�شراف 

والرقابة وتقومي الأداء. وكذلك املعرفة واخلربة يف بع�ص الأ�سا�سيات املالية كح�ساب الأرباح واخل�سائر، ح�ساب التكاليف ،وح�ساب نقاط التعادل 

وغريها .يكنك التعرف اإلى املزيد من هذه الكفايات من خالل درا�شة عنا�شر خطة العمل .
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تساؤالت البحث:
1-ماهى ال�شمات الرياديه املتوفره لدى طالب وطالبات اجلامعه؟

 2-ماهى ابرز تلك ال�شمات ماهو اهميتها الن�شبيه وترتيبها الن�شبى؟

3-هل تختلف ال�شمات الريادية لدى الطالب عنها لدى الطالبات؟

4-هل تختلف ال�شمات الرياديه لدى طالب وطالبات الكليات النظريه عنها فى الكليات العمليه؟

فرو�س البحث:

هناك العديد من املدار�س املقرتحة، والتي تقدم كل منها جمموعة من اخل�شائ�س التي متيز هذه ال�شخ�شية وهي:

١- مدر�شة ال�شمات.        ٣- املدر�شة البيئية.

٢- املدر�شة ال�شلوكية.      4- املدر�شة املعا�شرة.

مدر�شة ال�شمات: تقوم هذه املدر�شة على فر�شية اأن املبادر �شخ�س يتلك جمموعة من اخل�شائ�س ال�شخ�شية متكنه من اإدارة املن�شاأة بنجاح. 

ومن اأهم هذه ال�شمات:

١- احلاجة ال�شديدة لالإجناز.             4- القدرة على التفكري الإبتكاري

٢- املناف�شة والإبداع والذكاء.           5-  امليل لال�شتقاللية.

٣- القدرة على حتمل املخاطر.        6- العزية والإ�شرار.

املدر�شة البيئية ) املوقفية (: توؤمن هذه املدر�شة باأن خ�شائ�س املبادر ترتبط كثريًا بالبيئة وما حتويه من عوامل خارجية ) العوامل الجتماعية 

والديوغرافية ( وهذه املدر�شة اقرتحت عدة عوامل يكن اأن توؤثر يف بناء �شخ�شية املبادر وهي: الثقافة والبيئة واحلراك الجتماعي والأٍ�شرة 

بالإ�شافة اإلى التعليم.

نظرية اجلذب والدفع: مبوجب هذه النظرية فـاإن �شلوك املبادر يحدث ب�شبب عوامل اإيجابية يف البيئة ) مثل الأفكار، الفر�س اجلديدة...( اأو ل 

يحدث ب�شبب عوامل �شلبية ) مثل عدم الر�شا الوظيفي(.

منهج احلراك الجتماعي: وفقًا لهذا املنهج فاإن الأفراد الذين يعي�شون على هام�س املجتمع )مثل املراأة يف بع�س املجتمعات( يتجهون اإلى اأن يبداأ 

بحكم ال�شرورة ولي�س الختيار اأعماًل خا�شة بهم.
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اخللفية الأ�شرية: ويرى اأن�شار هذا الراأي اأن الطفل الذي يحظى برعاية تك�شبه الثقة بالنف�س وال�شتقاللية والرقابة الذاتية يكون اأكرث احتمالية 

ملزاولة العمل احلر  والتميز بخ�شائ�س املبادرة من غريه.

 التعليم واخلربة: حيث اأن بع�س الدرا�شات اأ�شارت اإلى اأن م�شتوى التعليم لدى املبدعني واملبادرين اأعلى منها بني املوظفني.

املدر�شة ال�شلوكية: يرى اأن�شار هذ املدر�شة اأن �شلوك املبادر يرتبط باأداء الوظائف الدرية ب�شكل فعال وامتالكه ملجموعة من املهارات ال�شلوكية 

والتي ي�شتثمرها ل�شالح تطوير العمل، وت�شنف هذه املهارات لنوعني:

املهارات التفاعلية: وهي جمموعة من املهارات الإن�شانية التي ت�شمل بناء وتكوين عالقات اإن�شانية مع العن�شر الإن�شاين يف البيئة الداخلية  •

واخلارجية للم�شروع.

املهارات التكاملية: وهي بناء مهارات تكاملية مع العاملني واملدراء وامل�شرفني بحيث ت�شبح املن�شاأة خلية عمل متكاملة. •

املدر�شة املعا�شرة: وهي تعني اأن �شلوك املبادر ناجت من عاملني رئي�شيني:

الإح�شا�س بالفر�شة والناجت عن التفاعل بني ال�شمات ال�شخ�شية للمبدع والقوى البيئية املوؤثرة.

ا�شتغالل الفر�شة والذي يتطلب امتالك العديد من املهارات الالزمة لإدارة املوارد املتاحة.

يالحظ من املدار�س ال�شابقة اختالف وجهات النظر حيال العوامل املوؤثرة يف توفر الفرد املبادر.

من  حمدد  جمموعة  بوجود  اجلزم  و�شعوبة  النجاح  املبادر  لت�شنيف  املقرتحة  للمدار�س  وجهت  التي  لالنتقادات  نتيجة  الت�شنيف:  مداخل 

اخل�شائ�س، مت تبني مدخل الت�شنيف كو�شيلة للتعرف على الأنواع املختلفة للمبادرين.كما ا�شار احد الباحثني الى ت�شنيف اخر للمدار�س التى 

تناولت خ�شائ�س رواد العمال كما يلي

اأول: جمال الهتمام باخل�شائ�س ال�شخ�شية، وت�شتمل على املدار�س

 1-مدر�شة الرجل العظيم، حيث قامت هذه املدر�شة على افرتا�س اأن الريادي هو �شخ�س ذو

اإجنازات ا�شتثنائية..

 2-مدر�شة ال�شمات ال�شخ�شية، فما يحرك الريادي هو جمموعة القيم واملواقف واحلاجات

املميزة، حيث تفرت�س هذه املدر�شة اأن �شلوك الأفراد يكون من�شجًما مع قيمهم، فنتائج

�شلوكاتهم تتاأتى من خالل حماولتهم تلبية اإحتياجاتهم.
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ثانيا: جمال الهتمام باإدراك الفر�س، وت�شمل: 

املدر�شة التقليدية، فال�شمة املميزة لل�شلوك الريادي هي الإبداع، فمجال اهتمام الريادة هو بالفعل والعمل ب�شكل اأكرب من التملك، فيما ت�شكل 

ثالثية )الإبداع والبتكار وال�شتك�شاف( اجلوانب الرئي�شة يف الريادة، فالأفراد املبدعون هم من يقبلون و يتحملون املخاطر وحالت

عدم التاأكد.جمال الهتمام بالعملية الإدارية والتنفيذ، وت�شمل املدر�شة الإدارية التي تفرت�س هذه

املدر�شة اأن الريادي هو ذلك الفرد الذي ينظم ويلك ويدير ويقدر املخاطرة امل�شاحبة مل�شروعه القت�شادي:

مدر�شة القيادة، تقوم على افرتا�س اأن الريادي يقود الآخرين من خالل ما يتلك من قدرات متكنه من تكييف ومالءمة اأ�شاليبه اخلا�شة مع 

حاجات الآخرين، حتى يتمكن من حتويل ت�شوراته اإلى حقيقة على اأر�س الواقع..

رابعا: جمال الهتمام باإعادة التقييم والتكيف )احلاجة اإلى تبني م�شروع جديد(، وت�شمل:

مدر�شة ريادة الأعمال الداخلية، والتي جاءت ا�شتجابة حلاجة املنظمات اإلى الإبداع والتناف�شية، حيث اأكدت اأفكار املدر�شة اأهمية، بل واإمكانية 

الإفادة من القدرات الريادية يف املنظمات، فريادة الأعمال الداخلية هي عملية تطوير وحدات اأعمال داخلية م�شتقلة بهدف الدخول اإلى اأ�شواق 

جديدة والتو�شع يف اإنتاج خدمات مبتكرة. حيث تقوم هذه املدر�شة على افرتا�س اأنه باإمكان املنظمات الو�شول اإلى حالت اإبداعية داخلها، وذلك 

من خالل ت�شجيع الأفراد العاملني فيها على العمل والت�شرف كرياديني، ودفع الأفراد اإلى العمل �شمن جمموعات )فرق(، الأمر الذي ي�شاعد يف 

حل امل�شاكل، واكت�شاف الفر�س ب�شكل جماعي، فالأن�شطة الريادية على م�شتوى املنظمة �شتقود عملية البناء التنظيمي، ومت ّ كن الأفراد

الرياديني لي�شبحوا مديري امل�شتقبل، من خالل �شلوكات ومهارات تعزز حالة النتباه ومتيل الباحثه ايل الت�شنيف الثانى والذى يفرت�س ان 

هناك �شمات �شخ�شيه تتوفر فى رائد العمال وبناء علياملدار�س املختلفه التى تعر�شت لتحديد ال�شمات الرياديهفيمكن  جتميع تلك ال�شمات فى 

اربعه جمموعات ا�شا�شيه وهى :

املباداةوالبتكار. •

اقتنا�شالفر�س. •

الجنازوال�شتقالليهوحتقيق الرياح. •

حتمل املخاطرة. •
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ويكن �شياغه املتغريات فى اجلدول التالى:

وبناءا على ما �شبق فان هذا البحث يهدف الى اثبات �شحه او خطا الفرو�س التاليه:

1-ليوجد اختالف معنوى بني طالب وطالبات اجلامعه حول درجه توفر ال�شمات الريادية.

2-ليوجد اختالف معنوى بني الطالب والطالبات فى ترتيب ال�شمات الرياديه واهميتها الن�شبيه بني الطالب والطالبات.

3-ليوجد اختالف معنوي بني الطالب والطالبات حول درجة توفر ال�شمات الرياديه باختالف الكليه التى يدر�شون فيها
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ويكن التعبري عن متغريات البحث بال�شكل التالى:

 

 

  

 

   

 

    

   

 

ملخص الدراسات السابقه:
اآراء عينه من  العامليه عرب ا�شتطالع  الرياديني العرب فى ظل حتديات املناف�شه  درا�شه �شالح )2013(ا�شتهدفت الدرا�شه حتديد خ�شائ�س 

الكادييني ورجال العمال مت جمع البيانات عن طريق ا�شتبيان وحتليلها با�شتخدام اح�شاء و�شفى . وتو�شلت انه هناك اتفاق بني توجهات 

الكادييني ورجال العماحلول اخل�شائ�س املطلوبه للرياديني العرب ولها القدرة فى التاثري.-درا�شه العبيدى واجلراح2013(

ا�شتهدفت تلك الدرا�شه الوقوف  على دور متغريات بيئة ريادة العمال فى تعزيز را�س املال الفكرى من خالل عينه من املديرين وروؤ�شاء الق�شام  

. وتو�شلت الى اهميه الرتكيز لى مو�شوع ريادة العمال من قبل املديرين مبا يعزز را�س املال القكرى ومعنويه العالقه بني ريادة العمال ورا�س 

املال الفكرى.درا�سه بونوه وخلوط )2011( ا�شتهدفت تلك الدرا�شة التعرف  على اهم التطبيقات امللمو�شه لتكنولوجيا املعلومات  على ادارة 

املوارد الب�شريه وماهى اهم اخل�شائ�س التى يجب ان تتوافر فى منظمات العمال حتى ت�شبح منظمه ريادية وتو�شلت الى وجود دور ملرونه 

ال�شرتاتيجية والتنظيم الريادى والثقافى الرياديه بال�شافه الى البداع امل�شتمر وتهميه تكنولوجيا املعلومات فى دعم امليزة التناف�شية

درا�شه :shaolin)2011(ا�شتهدفت تلك الدرا�شة اختبار ريادة العمال الن�شائيه  فى اململكه العربيه ال�شعوديه والمارات العربيه ودرا�شه 

الخالقياتوالتفاقات فيما يتعلق بالتحفيز وا�شتنتجت الدرا�شه وجود فجوة فى ادراك اجلهود املبذوله فى كال الدولتني فى دعم من احلكومات 

بال�شافة الى ت�شهيل لالجراءات والتحفيز للم�شروعات الن�شائية.
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)2011( Jonathan Levies , Mark Hart درا�شة

والغر�س من هذه الورقة هو حتقيق اأي نوع من النا�س يتبنون ريادة العمال الجتماعيه ويف ما الطريقة التي تختلف بهاعن اأ�شحاب امل�شاريع 

التجارية. الأهم من ذلك، يف اأي �شياق اجتماعي اقت�شادي تن�شا ريادة العمال الجتماعية من اأ�شحاب امل�شاريع التجارية. واإذا كان لديهم 

اأن تكون  التجارية  امل�شاريع  اأ�شحاب  اأكرث عر�شة من  الن�شاءهي  وا�شتنتجت  التعليم  اأعلى من  واإذالديهم م�شتويات  الأ�شرة؛  خلفية جتارية فى 

الن�شاء اأ�شحاب امل�شاريع الجتماعية، وهذا يرجع للفروق بني اجلن�شني يف التزام الوقت لهذا امل�شروع. وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن اأكرث تهمي�شا 

اأن تكون ريادة العمال الجتماعية  اكرث تبني من رجال الأعمالرواد الأعمال. فى  املجتمع الذي يعي�شون فيه، و�شيدات الأعمال من املرجح 

درا�شه زيدان 2010ا�شتهدفت الدرا�شه ا�شتك�شاف ال�شمات الريادية املميزه لطالب اجلامعات امل�شريه والعوامل املوقفيه الفارقه فى تكوين هذة 

ال�شمات اعتمادا على فر�شيه معينه ودرا�شه اثر املتغريات الديوغرافيه ومتغريات اخللفيه ال�شريه ومتغريات اخللفيه الريادية والبيئه اجلامعية 

على تكوين ال�شمات الرياديه.درا�شه ال�شفدى 2010

الذي  واملدى  امل�شتهدفون  والفراد  القبول  ومعايري  العمال  ريادة  برامج  لتدري�س  التعليميه  ال�شا�شية  البنيه  على  التعرف  الدرا�شه  ا�شتهدفت 

ريادة  ان مقررات  الى  وتو�شلت  العمال.  ريادة  برامج  لتدري�س   امللحه  لهذة احلاجات  به  ال�شتجابة  امل�شتهدفة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ت�شتطيع 

العمال او مقررات امل�شروعات ال�شغرية تركزت فى عدد حمدود من اجلامعات العربيه مقارنه بغريها من املقررات .وان اجلامعات احلديثة 

اكرث قبول ملقرر ريادة العمال.درا�شه املخاليف)2010(ا�شتهدفت الدرا�شه التعرف على واقع ريادة العمال فى اجلامعات احلكوميه ال�شعوديه 

فى �شوء التجارب الرائدة لدى بع�س اجلامعات فى العامل من خالل التعرف على مدى انت�شار برامج ريادة العمال على م�شتوى اجلامعات 

حمل الدرا�شع كذلك التعرف على مدى توافر البنيه ال�شا�شية الداعمه لتدري�س برامج ريادة العمال. وتو�شلت الدرا�شةالى عدم وجود برنامج 

بع�س  �شمن  العمال  مقررريادة  وجود  الى  .لل�شافه  الدكتوراة  او  اواملاج�شتري  البكالوريو�س  مرحله  يف  �شواء  العمال  ريادة  فى  متخ�ش�س 

الكليات يف عدد من اجلامعات ال�شعوديه،كما اختلفت الطرق التى تدر�س بها مقررات ريادة العمال.

درا�شة كورتيل واخرون)2009( والريادة فى العمال ا�شتهدفت الدرا�شه التعرف على البعاد والفوائد التى حت�شل عليها املنظمات من تطبيق 

الو�شعى  املنهج  ا�شلوب  الباخق  اتبع  العمال  الريادة ملنظمات  البداع فى حتقيق  دور  الى حتديد  بال�شافه  اليها  الو�شول  ة�شبل  الريادة  وكذلك 

لتحديد العالقه بني املتغريات وا�شتنتج ان هناك عالقه قويه بني البدا والريادة كما ان هناك اثر كبري لالبداع فى حتقيق الريادة ملنظمات العمال.

والفراد  القبول  ومعايري  العمال  ريادة  برامج  لتدري�س  التعليميه  ال�شا�شيه  البنيه  على  التعرف  تادرا�شه  زيدان)2003(ا�شتهدفت  درا�شه 

امل�شتهدفون واملدى الذى ت�شتطيع املوؤ�ش�شات التعليميه امل�شتهدفه ال�شتجابه به لهذة احلاجات امللحة لتدري�س برامج ومقررات ريادة العمال 

وامل�شروعات ال�شغرية  . وتو�شلت الى ان مقررات ريادة العمال وامل�شروعات ال�شغرية تركزت فى عدد حمدود من اجلامعات العربيه مقارنه 

بغريها من املقررات باجلامعات احلديثه فهى اكرث قبول ملقرر ريادة العمال.
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اهداف البحث:
ي�شعى هذا البحث اإلى حتقيق ما يلى :

)1(   التعرف على ال�شمات الريادىه املوجودة من وجهتى نظر طالب وطالبات اجلامعه .

)2(  معرفة ما اإذا كانت هناك فروق معنوية بني اآراء كل من الطالب والطالبات  حول توافر ال�شمات الريادية.

)3(  التعرف على الختالفات بني الطالب والطالبات على اختالف جن�شهم فيما يتعلق بتوافر ال�شمات الرياديه وهل تختلف تلك ال�شمات اي�شا 

باختالف طبيعة الكليات التى يدر�شون بها.

)4(  التو�شل اإلى اهم تلك ال�شمات واهميتها الن�شبيةكمدخل لتاهيلهم  لي�شبحوا رواد لالعمال وذلك فى �شوء حتليل نتائج الدرا�شة امليدانية 

التى �شتجريها الباحثة.

اهميه البحث:
ترجع اأهمية البحث اإلى الإعتبارات التالية :-

1. ندرة الكتابات العربية التى تعر�شت لدرا�شه ال�شمات التى يتمز بها الطالب والطالبات كاحد املحددات التى توؤدى  بهم الى ان ي�شبحو رجال 

اعمال متميزين  ورياديني مب�شروعاتهم ال�شغرية والتى تعترب نواه العمل باقت�شاديات معظم الدول ، مقارنة مبا حتفل به املوؤلفات الأجنبية من 

كتب وجمالت ملفهوم ريادة العمال وتطبيقاته واأهميته والنتائج املرتتبة على تطبيقه فى خمتلف القطاعات ال�شناعية واخلدمية وهو الأمر الذى 

يحتاج اإلى توجيه الكثري من جهود الباحثني اإلى هذا املو�شوع ملواكبة التوجهات العاملية اأكادييا وعمليا.

فى  الربامج  من  لعدد  وتطبيقها  التعليميه  العمليه  مدخالت  من  ا�شا�شى  كمدخل  وطالباتها  بطالبها  �شعود  امللك  جامعه  اهتمام  اطار  فى   .2

مقدمتها برنامج ال�شراكه الطالبيه و ت�شجيعهم على املبادرة، وتزويدهم بالأدوات الالزمة للو�شول اإلى الّريادة يف الأعمال وتاثري ذلك على  تقدم 

املجتمع  ويقوم رائد الأعمال الناجح بدور فاعل يف تعزيز اقت�شاد بلدة و توفري م�شدر دخل جيد له و لأ�شرتة و يوفر فر�س وظيفية لغرية بدًل 

من اأن يكون طالبًا لها. فالريادة فى العمال توفر لأفراد املُجتمع خدمات و �شلع هم يف حاجة لها. كذلك فاإن امل�شاريع التجارية الناجحة لرواد 

الأعمال تعمل على توفري ال�شلع و اخلدمات باأ�شعار ُمناف�شة لتلك امل�شتوردة نظرًا لعدم وجود تكاليف نقل و ا�شترياد. كما ان الأعمال التجارية 

الناجحة تعمل على تعزيز الأمن و ال�شتقرار يف املُجتمع مل�شاهمتها يف تقليل ن�شب البطالة . 
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وتو�شح الباحثة م�شادر املعلومات املطلوبه لذلك على النحو التالى :-

)1(  البيانات املطلوبة للبحث وم�شادرها : بناءا على الأهداف والفرو�س املحددة فاإن الباحثة اإعتمدت على نوعني من م�شادر البيانات وهى :

-امل�شادر الثانوية : وت�شمل الطالع على املراجع العربية والأجنبية واملطبوعات والن�شرات والتقارير الإقت�شادية والدورية ذات ال�شلة مبو�شوع 

البحث .

-امل�شادر الأولية : وتتمثل فى الدرا�شة امليدانية مت�شمنة الدرا�شة الإ�شتطالعية التى �شبق الإ�شارة اإليها ، من خالل  الدرا�شة امليدانية على اإعداد 

قائمة اإ�شتق�شاء لتوفري بيانات البحث  ، و�شوف تعد   قوائم الإ�شتق�شاء وفقا لطبيعة البيانات املطلوبة وخ�شائ�س امل�شتق�شى منهم وذلك فى 

�شوء الدرا�شات ال�شابقة ومراعاة الأطر املتعارف عليها علميا وعمليا فى هذا املجال ، 

مجتمع البحث والعينة:   
يحتوى هذا البحث على :-

 - جمتمع طالب وطالبات جامعه امللك �شعود بكليات:

الداب وعدد طالبهاوطالباتها:  9428

ادارة العمال وعدد طالبهاوطالباتها :8776 

الرتبيه وعدد طالبهاوطالباتها  :9843      

اللغات والرتجمه وعدد طالبهاوطالباتها :3285 

النظمه وعدد طالبهاوطالباتها:   1818 

و�شوف تقت�شر الدرا�شه على هذة الكليات نظرا ل�شعوبه احل�شر ال�شامل جلميع كليات اجلامعه و�شوف يتم اختيار عينه من الطالب والطالبات 

من  كل كليه اعتمادا على اجلداول الح�شائيه لتحديد حجم العينة.
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توزيع قائمة اال�شتق�شاء  ون�شبة ال�شتجابة

اختبار ال�شدق والثبات: مت جتميع متغريرات البحث فى اربعه جمموعات رئي�شية ل كل ما هو مو�شح باجلدول التالى كما يو�شح نتائج اختبارات 

الثبات  :

نتائج اإختبار الثبات لقائمه ال�شتق�شاء 

�شوف يتم حتليل البيانات من واقع الدرا�شه امليدانيه  على احلا�شب الآيل باإ�شتخدام جمموعة من الربامج 

اختبار الفرو�س:

1-اختبار الفرض االول: ليوجد اختالف معنوى بني طالب وطالبات اجلامعه حول درجه توفر ال�شمات الريادية.
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نتائج اإختبار مان ويتنى لآراء الطالب والطالبات

حمل البحث حول توفر ال�شمات الرياديه

وفى �شوء بيانات اجلدول ال�شابق يت�شح اأن هناك اإختالفات معنوية بني الطالب والطالبات حول مدى توفر ال�شمات الرياديهوعلى ذلك يكن 

قبول الفر�س البديل ورف�س الفر�س ال�شفري القول ليوجد اختالف معنوى بني طالب وطالبات اجلامعه حول درجه توفر ال�شمات الريادية.

حيث ت�شري بيانات اجلدول الى توفر ال�شمات الرياديه لدى كال من الطالب والطالبات.ويو�شح اجلدول التالى مدى توفر تلك ال�شمات والهميه 

الن�شبيه لكال منها والرتتيب الن�شبي لها.
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املتو�شط العام لدرجة توافر ال�شمات الرياديه لدى الطالب والطالبات
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وبتحليل بيانات اجلدول ال�شابق باإ�شتخدام اإختبار فريدمان ، وجد اأن كا2 املح�شوبة ت�شاوى 225.902 مما يعنى معنوية الإختبار عند م�شتوى 

معنوية اأقل من 1٪ .ويف �شوء املعلومات ال�شابقه يت�شح ان ترتيب ال�شمات الرياديه لدي الطالب والطالبات كما هو مو�شح فى اجلدول التالى
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الرتتيب الن�شبي لل�شفات الرياديه لدى الطالب والطالبات حمل الدرا�شه

ويت�شح من بيانات اجلدول ال�شابق ان ال�شمه الولى لدى الطالب والطالبات هى الرغبه فى حتمل املخاطرة يليها الجناز وال�شتقالل ثم الرغبه 

الول ليوجد اختالف معنوى بني طالب وطالبات  الفر�س   : تثبت �شحه  ال�شابق  العر�س  والبتكار.ومن خالل  املباداة  ثم  اقتنا�شالفر�س  فى 

اجلامعه حول درجه توفر ال�شمات الريادية.

2- اختبار الفرض الثانى: ليوجداختالف معنوى بني الطالب والطالبات فىترتيب ال�شمات الرياديه واهميتها الن�شبيه بني الطالب 
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والطالبات.
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املتو�شط العام لدرجة توافر ال�شمات الرياديه لدى الطالب

ومن اجلدول ال�شابق وبا�شتخدام اختبار فريدمان ، وجد اأن كا2 املح�شوبة ت�شاوى 215.214 مما يعنى معنوية الختبار عند م�شتوى معنوية اأقل 

من 1٪ مما يعنى وجود اختالف بني الطالب باجلامعه حمل الدرا�شه حول توفر ال�شمات الرياديه فيما بينهم .ويو�شح اجلدول التالى الرتتيب 
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الن�شبي لهم ال�شمات الريادية املتوفرة لدى الطالب.

ويت�شح من بيانات اجلدول ال�شابق ان الرغبه فى الجناز وال�شتقالليه وحتقيق الرباح ياتى فى مقدمه ال�شمات الرياديه لدى طالب اجلامعه 

حمل الدرا�شه وهى نتيجه منطقيه تتفق والطبيعه الذكوريه للطالب حيث يرغبون فى حتمل م�شوؤلياتهم احلياتيه من خالل ان�شاءهم م�شروعاتهم 

اخلا�شه،ياتى بعد ذلك رغبتهم فى اقتنا�س الفر�س ثم املباداة والبتكار ثم فى النهايه حتمل املخاطرة.
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املتو�شط العام لدرجة توافر ال�شمات الرياديه لدى الطالبات 

ومن اجلدول ال�شابق وبا�شتخدام اختبار فريدمان ، وجد اأن كا2 املح�شوبة ت�شاوى 227.114 مما يعنى معنوية الختبار عند م�شتوى معنوية اأقل 
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من 1٪  كذلك ات�شح ان وجود اختالف معنوى بني الطالبات حول درجه توفر ال�شمات الرياديه لديهن.

الهميه الن�شبيه ملتو�شط الراء للطالبات حول ال�شمات الرياديه املتوفرة لديهن

ومن بيانات اجلدول ال�شابق يت�شح ان الطالبات لديهن القدرة على حتمل املخاطرة وهى من اهم ال�شمات التى يجب ان تتوافر فى رائد العمال 

وبالتالى فينبغى تنميه تلك ال�شفه لديهن حتى ت�شبحن رائدات اعمال بامل�شتقبل.ياتى بعد ذلك الرغبه فى الجناز وال�شتقالليه وذلك اي�شا 

من ال�شمات الهامه لديهن حيث تربز دور ريادة العمال يف تا�شي�س امل�شروعات ال�شغرية وا�شا�شيات العمل عن  كما يعد فر�شه جيدة لعمل املراه 

املعيلة.

ولختبار �شحة اأو خطاأ الفر�س الثاين مت ا�شتخداماأ�شلوب النحداراللوج�شتى، حيث املتغري التابع النوع ياأخذ القيمة )1( اإذا كانتطالبه بينما 

ياأخذ القيمة )�شفر( اإذا كان طالب. واظهر التحليل النتائج التالية  كما هو مو�شح باجلدول التالى:

منوذج النحدار اللوج�شتى الب�شيط

ومن اجلدول ال�شابق يت�شح ان :اأن معامالت النحدار للمتغريات امل�شتقلة لل�شمات الرياديه ، ذوات  اإ�شارة موجبة بالإ�شافة اإلى معنوية هذه 
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املعامالت  ويوؤكد ذلك  قيم T وكذلك معنوية النموذج ككل حيث بلغت قيمة )F= 7.146(مما يعنى اأن املتغريات امل�شتقلة فى النموذج تف�شر 

66.8٪  من التغريات التي حتدث يف املتغري التابع مما يعنى  وجود عالقة اختالف  ايجابي بني الطالب والطالبات الكليات العمليه ونظرائهم 

بالكليات النظرية وتاثري ذلك على ال�شمات الريادية املوجوده لديهم . وبالتالى تثبت �شحه الفر�س الثالث ليوجداختالف معنوي بني الطالب 

والطالبات حول درجة توفر ال�شمات الرياديه باختالف الكليه التى يدر�شون فيها .

3-اختبار الفرض الثالث:

متو�شط الرتب لآراء الطالب والطالبات حول توفر ال�شمات الرياديه على اختالف كلياتهم

يت�شح من بيانات اجلدول ال�شابق ان متو�شطات الرتب للطالب والطالبات بالكليات العمليه اعلى من متو�شطات الرتب لدى الطالب والطالبات 

بالكليات النظريهمما يعني ان ال�شمات الرياديه متوفرة لدى طالب وطالبات الكليات العمليه اكرث من الكليات النظريه.ولختبار �شحة اأو خطاأ 

اإذا كانتالكليه نظريه بينما ياأخذ القيمة  هذا الفر�س مت ا�شتخداماأ�شلوب النحداراللوج�شتى، حيث املتغري التابع نوع الكليهياأخذ القيمة )1( 

)�شفر( اإذا كانت الكليه عمليه. واظهر التحليل النتائج التالية :

ملخص النتائج والتوصيات :
او�شحت نتائج التحليالن هناك اختالف بني الطالب والطالبات حول درجه توفر ال�شمات الريادية حيث يوجد اربعه جمموعات رئي�شه لهذه 

ال�شمات ياتى فى مقدمتهاالقدرة على حتمل املخاطرة والرغبه فى الجناز وال�شتقالليه ،ثم القدرة على اقتنا�س الفر�س ،وفى النهايه املباداه 

والبتكار.

كما اختلفت ترتيب ال�شمات الرياديه عند حتليل بيانات الطالب ب�شكل منفرد حيث اتت الرغبه فى الجناز وال�شتقالليه فى مقدمه العوامل 

ثم اقتنا�س الفر�س واملباداة والبتكار وفى النهايه حتمل املخاطر.ويالحظ اي�شا وجود اختالف فى ترتيب ال�شمات الرياديه عند حتليل بيانات 
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الطالبات ب�شكل منفردحيث اتت النتائج خمالفة للتوقعات حيث كانت الرغيه قى حتمل املخاطرة فى مقدمه ال�شما تالرياديه للطالبات يلى ذلك 

الرغبه فى الجناز وال�شتقالليه ثم املبادة والبتكار ،واخريا اقتنا�س الفر�س.

كما اظهرت النتائج اختالف بني طالب وطالبات الكليات النظريه والعمليه حيث برزت ال�شمات لدى طالب الكليات العمليه اكرث من طالب 

الكليات النظريه.وا�شبح جليا الن �شرورة الهتمام بتنميه ال�شمات الرياديه لدى طالب اجلامعه من خالل الرتكيز على تدري�س مقررات ريادة 

العمال وزيادة التخ�ش�شات املتعلقه بان�شاء امل�شروعات والتدريب التعاونى مع ال�شركات بالواقع العملى ال�شافه الى التاكيد على تنميه ال�شلوك 

البتكارى لدى الطالب والطالبات وحتفيزهم وت�شجيعهم فى �شن مبكرة للقيام مب�شروعات �شغرية كاحد املداخل لتنميه ال�شمات الرياديه لدى 

الطالب والطالبات بالتعليم اجلامعى والهتمام بالرواد ال�شغاريف مرحله ماقبل التعليم اجلامعي.كذلك الهتمام مبرحله مابعد التخرج وتهيئه 

الظروف املنا�شبه لهم لن�شاء م�شروعاتهم.
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المالحق
اأرجو و�شع عالمة )√( اأمام الإجابة التى ترونها منا�شبة لراأيكم :
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النوع :

1-طالب    )        (

2- طالبه     )         (

الكلية التي تنتمي اإليها  :

1- نظرية   )          (

2-عمليه    )          (
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the confluence of individual and institutional level effects will generate valuable 

insights on the dynamics, opportunities, and constraints for entrepreneurship in the 

Islamic world.

Public policy makers in Muslim countries at all stages of economic 

developmentcan do more to create a national framework in support of 

entrepreneurship. Key components of this framework would include transparent 

and business-friendly institutions, strategic investment in human development 

and entrepreneurial training targeted specifically towards women and youth, and 

availability of entrepreneurial financing commensurate with the country’s level of 

economic development (e.g. micro-financing schemes; profit-sharing financing 

arrangements, as well as growth financing for high-potential growth-oriented new 

ventures).

In conclusion, the proposed organizing framework integrates extant theoretical 

work and empirical evidence to present the multifaceted and multilayered 

phenomenon ofnew venture creation in an Islamic context. Our study serves a 

dual purpose. First, by applying a universally acknowledged and well respected 

framework of the entrepreneurial process, it places Islamic entrepreneurship in 

the broader conversation of the global entrepreneurship phenomenon. Second, 

it simultaneously highlights and elaborates on the unique features of Islamic 

entrepreneurship. Thus, it presents the phenomenon of Islamic entrepreneurship 

in the duality of the universal and the specific.
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In sum, the process of new venture creation in an Islamic context has traditionally 

embodied a strong social responsibility and spiritual enhancement component. 

The combination of financial and altruistic goals allows Muslim entrepreneurs to 

generate both individual wealth and social value and is an important source of 

personal satisfaction. Social entrepreneurship initiatives, in particular, can provide 

Muslim women with a legitimate and socially acceptable path towards a more 

active participation in economic, social, and political life.

4 Implications and Conclusions
Our organizing framework has important implications for theory and public policy. 

The most obvious implication for research, as the data in Table 1 illustrate, 

is that we need to know more about the process of new venture creation in 

the Islamic world. GEM has data on 16 Muslim countries and the World Bank 

Entrepreneurship Snapshots database includes 23 Muslim countries. Only 7 

countries have complete records. Apparently, further research is well warranted so 

we have a better understanding of the context, drivers, process, and outcomes of 

new venture creation in the Islamic world.

In particular, some critical interactions of economic, institutional, and individual-

level effects need to be examined in more depth. For example, what is the 

differential effect of institutional pressures by gender and age cohort? What are 

the mechanisms through which social capital is acquired, structured, and utilized 

by men and women entrepreneurs and does it vary with the level of economic 

and institutional development of a country and/or with entrepreneurs’ age, level 

of education, or social position? How do Islamic financing schemes compare 

to traditional angel and venture capital financing in the West and at what level 

of a country’s economic development are they most appropriate? Exploring 
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foundation”.  In return for providing a public good, waqf founders were offered tax 

and other benefits, and enjoyed high social status as well as satisfaction of having 

performed a social service. Starting in the eighth century A.D., the waqf system 

served as a primary provider of public goods and a helpful instrument for solving 

numerous social problems. Today, it is still used as an instrument for financing 

mosques, schools, libraries, research centers, cooperative housing, or monuments 

(Kuran 2001; Salarzehi et al. 2010).For example, the King Saud University’s 

waqf, an important source of finance for the school, amounts to about 950 million 

Saudi Riyals. Although traditionally the waqf system was restricted to fixed assets, 

nowadays cash waqfsallow Muslim entrepreneurs to give specific funds in cash 

as loan to applicants who in turn use the money to provide social services for the 

vulnerable strata (Cizakca 1995, c.f. Salarzehi et al. 2010).

An added benefit of social entrepreneurship in the Islamic world is that it provides 

an important avenue for socialization and self-realization of women. For example, 

Saudi women have participated since the 1960’s in charitable organizations, 

generally under the aegis of princesses, and their activities have won social 

acceptance because they require skills considered typically female, such as 

generosity and devotion to others (Le Renard 2008). As a case in point, the King 

Abdul-Aziz Women’s Charity Society, Burayda, run by local women and backed 

by Nura bint Muhammad bin Saud, performs all traditional charity services, plus 

micro-credit schemes, parenting training to prevent child abuse, family counseling 

for men by men, conflict resolution with qadis (judges), lectures on endogamy, 

drugs, hereditary diseases, pre-marriage blood tests, mental health, training the 

parents of handicapped children, family therapy, environmental and water issues, 

shelters and the legal position on family violence, and finally outreach in the 

villages around Burayda (Montagu 2010).
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successful and just economic system, good governance, respect for human rights, 

freedom of choice and protection under a specified code of law, and the code by 

which to manage external relations (with non-Muslims)….Islam, while advocating 

freedom of choice and freedom of religious practice, gives its followers much more 

detailed rules of conduct than Christianity, including a legal code, and the details 

for governance by the state and for management of economic and social affairs”. 

According to Kayed and Hassan (379 :2010), “[M]uslims who consider 

entrepreneurship a religious and economic duty intend to generate halal 

(lawful) income to meet their financial obligations and to contribute to the 

falah (well-being) of the Muslim ummah (nation) in this life and hereafter”. 

Thus, Islamic entrepreneurship has a strong moral dimension, in that Islam 

regulates profit accumulation by prohibiting dishonesty, greed, exploitation and 

monopoly. In addition, Islamic entrepreneurship is a means by which Muslim 

entrepreneurs extend help to those in need (Kayed 2006).  In that sense, Islamic 

entrepreneurship has a spiritual component andis directed both at generating 

profits and enhancing social welfare. Kayed (2006) developed a model of Islamic 

entrepreneurship and tested it in the context of Saudi entrepreneurs. He found that 

Saudi entrepreneurs saw no conflict between being a faithful Muslim and running 

a successful business, but felt torn between their traditional value systems and the 

advent of modernity.

The traditional Islamic waqfsystem is a good example of infusing economic 

activities with a social value component. According to Kuran’s (842 :2001) 

definition, “A waqf is an unincorporated trust established under Islamic law by a 

living man or woman for the provision of a designated social service in perpetuity. 

Its activities are financed by revenue-bearing assets that have been rendered 

forever inalienable.” In other words, a waqf is an “Islamic trust” or a “pious 
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explain why Muslims attribute greater status to working for respected and well-

established organizations rather than engaging in uncertain, risky, and failure-

prone entrepreneurial activities. They also suggest entrepreneurial activities in the 

Islamic world have a larger, social value component, as will be discussed next.

3.3 Outcomes

In Hitt et al.’s (2011) model of strategic entrepreneurship, the outcomes of the 

process include competitive success, financial and socioemotional wealth and 

happiness for the owners/entrepreneurs, innovation at the firm level, and social 

value through the creation of new jobs and enhanced market valuations. In 

addition, the emerging field of social entrepreneurship is specifically concerned 

with addressing social needs, such as helping the underprivileged, improving 

human life or protecting the natural environment. Social entrepreneurship 

is exercised when some person or persons (1) aim either exclusively or in 

some prominent way to create social value of some kind, and pursue that goal 

through some combination of (2) recognizing and exploiting opportunities to 

create this value, (3) employing innovation, (4) tolerating risk and (5) declining 

to accept limitations in available resources (Peredo and McLean 2006). In fact, 

some theorists have argued that entrepreneurs can successfully exploit market 

imperfections to obtain entrepreneurial rents and simultaneously improve local 

and global social and environmental conditions, thus enabling sustainable 

entrepreneurship (Cohen and Winn 2007).

Entrepreneurship in the Islamic world is understood to be a spiritual as well as 

an economic activity (Ramadani et al. 2015). Discussing economic Islamicity, 

Rehman and Askari (4 :2010) note: “Unlike most other major religions, Islam is a 

rule-based system explicitly affording detailed rules and guidelines for crafting a 
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activity). Thus, Uganda reports %31.3 of the population ages 64-15 is engaged 

in entrepreneurial activity, of which %50 is necessity-based, and there only 

0.72 limited liability companies per 1,000 working-age people. In contrast, 

Malaysia, a country at the efficiency-driven stage of development, reports %5 

total entrepreneurship activity, but only %12 of this activity is necessity-driven, 

and there are 2.55 limited liability companies per 1,000 working-age individuals. 

Further, entrepreneurial activity in the United Arab Emirates (an innovation-driven 

economy) is relatively high (at %13.3), as expected, and only %9 of this activity is 

driven by necessity.  

In addition to levels of economic development, institutional arrangements and 

cultural legacies also significantly imprint individual entrepreneurial propensity 

and the new venture creation process. In a recent overview of the barriers to 

entrepreneurship in the Muslim countries, Zahra & Yavuz (2008) identified several 

institutional barriers to the promotion of entrepreneurship, such as the inadequate 

protection of property rights, the inefficient bureaucratic systems and institutional 

corruption. Other researchers have pointed out the egalitarian inheritance system 

and the lack of a concept of legal personhood for corporations as a reason why 

entrepreneurial enterprises in the Islamic world have tended to stay small and 

short-lived (Kuran2008). 

Zahra and Yavuz (2008), Dana (2010 ,2009) and Ramadani et al. (2015) also 

focus on the role of religious values and social mores for the social acceptance 

of entrepreneurs. Muslims can be characterized as conservative, acquiescent to 

group norms and policies enacted by authorities, self-transcendent (as opposed to 

self-enhancing), benevolent (e.g. concerned with maintaining a high social status 

and esteem in the community), and universalist (e.g. expected to redistribute some 

of their wealth to the poor in the community). These values and social norms help 
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increases their relative role in the economy while the role of smaller and newer 

firms decline (Acs and Szerb 2007). Finally, in the third stage, the role played by 

the entrepreneurial sector in countries with higher GDP increases again, as more 

individuals have the resources to go into business in an economic environment 

that may present high-potential opportunities (Minniti 2010; Wennekerset al. 2005).

Thus, in terms of the nature of entrepreneurial initiatives, at lower levels of 

economic development, entrepreneurship is predominantly necessity-driven. 

Necessity-based entrepreneurship occurs when individuals participate in 

entrepreneurial activities because all other employment options are either 

absent or unsatisfactory (Acs 2006). At higher levels of economic development, 

technological and institutional sophistication gives rise to opportunity 

entrepreneurs, e.g. those who are driven by the achievement of success through 

exploiting an opportunity for some form of gain, often believed to be economic 

(Kelley et al. 2011). Opportunity-driven entrepreneurship is more desirable, 

because it is more likely to be technology or innovation-based and high-growth 

oriented and thus contribute to economic growth and development. As the level 

of economic development of the country increases, the ratio of necessity-to-

opportunity entrepreneurship goes down.

Data from the Global Entrepreneurship Monitor (Table 1) provides evidence for 

these arguments. Indeed, the levels of early stage entrepreneurial activity in 

the Islamic world appear to be highest in countries at lower levels of economic 

development (e.g. with lower GDP/p.c.). These high levels of entrepreneurial 

activity are coupled with high levels of necessity-based entrepreneurship and 

low levels of formal company registrations (e.g. high levels of informal economic 
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3.2. New venture characteristics

The stage of a country’s economic development determines to a large extent the 

scope of entrepreneurial activity in an economy, as well as the nature of feasible 

entrepreneurial initiatives.As mentioned earlier, economies can be classified into 

five stages of economic development, namely factor-driven, in transition from 

factor-driven to efficiency-driven, efficiency-driven, in transition from efficiency-

driven to innovation-driven, and innovation-driven. In the first stage, companies 

compete on the basis of price and sell basic products or commodities with low 

productivity reflected in low prices. As a country becomes more competitive, and 

moves into the efficiency-driven stage of development, companies must begin to 

develop more efficient production processes and increase product quality because 

wages have risen and they cannot increase prices. Finally, as countries move 

into the innovation-driven stage, wages will have risen so much that countries are 

able to sustain those higher wages and the associated standard of living only if 

their businesses are able to compete with new and unique products. At this stage, 

companies compete by producing new and different goods and services using the 

most sophisticated production processes and innovating new ones. 

In terms of scope, the entrepreneurial activity in an economy follows a curvilinear, 

“U”-shaped relationship with GDP/p.c. At low levels of per capita GDP, the 

entrepreneurial sector provides job opportunities and potential for the creation 

of new markets (Audretsch 2007; Minniti 2010). As per capita income increases, 

the emergence of new technologies and economies of scale allows larger and 

more established firms to satisfy the increasing demand of growing markets and 
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the cash-rich Gulf economies have both financial resources and financial market 

institutions available to support entrepreneurial initiatives.

At the other extreme, many Muslim countries are cash-poor and have been 

traditional recipients of international aid, as well as beneficiaries of micro-financing 

initiatives. Some provisions of Islamic finance structures, such as the Zakat funds 

(funds established by Islamic banks to collect and manage the levies required 

for income redistribution and helping the needy) can be successfully used for 

alleviating poverty through microfinance (Amal 2011).A recent global survey 

(Karim et al. 2008) revealed that Islamic microfinance has a total estimated 

global outreach of only 380,000 customers and accounts for only an estimated 

%0.5 of total microfinance outreach. The supply of Islamic microfinance is 

very concentrated in a few countries, with the top three countries (Indonesia, 

Bangladesh, and Afghanistan) accounting for 80 percent of global outreach. 

Apparently, Islamic microfinance schemes can be used more extensively in order 

to help self-sufficiency and alleviate poverty in the poor Muslim countries.

In sum, the availability and quality of critical inputs into the entrepreneurial process 

–human, social, and financial capital, vary considerably across the Islamic world. 

They are strongly influenced by the level of institutional sophistication, and cultural 

heritage. The economic and institutional environment also shapes to a large extent 

the scope and character of entrepreneurial initiatives in the Islamic word, as will be 

discussed next.
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of financing, see also Ramadani et al. 2015).All of these investment mechanisms 

can be used to effectively finance a start-up business, particularly in situations 

where investors and entrepreneurs are willing to share profits, losses, risk, and 

liabilities. Still, it should be noted that an estimated 72 percent of people living in 

Muslim-majority countries do not use formal financial services (Honohon 2007).  

Businesses started by women, in particular, prefer to finance internally, tapping 

into family and friends’ funds (Alturki and Braswell 2011).

At the macro level, the availability of financing to support entrepreneurship is 

extremely skewed. At one extreme, the oil-rich Gulf economies generate abundant 

cash inflows and their sovereign wealth funds, with a market value estimated 

at 1.2$ trillion at the end of 2008 (Setzer and Ziemba 2009), have financed 

entrepreneurial enterprises (and other business initiatives) around the world for 

many years. For example, the Qatar Investment Authority (QIA) has been an 

active investor and developer in English real estate, including the development of 

the Olympic Village Project, whereas the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 

has taken a %15 stake in the London Gatwick airport and a stake in Hyatt Hotels 

(www. swfinstitute.org/swi-news). The Gulf countries have also created various 

funds to assist entrepreneurial initiatives, such as the Fund for the Development 

of Youth Projects (“Sharakah”) in Oman, the Centennial Fund in Saudi Arabia, and 

the Al Tomooh Finance Scheme for Small National Business in the UAE. Overall, 

the Gulf countries rank high in their financial market development in the 2012-2011 

Global Competitiveness Report (World Economic Forum 2012b): Bahrain, Saudi 

Arabia, and Qatar are ranked 14th, 16th, and 19th, respectively; Oman  is ranked 

30th and the UAE are ranked 33rd; with only Kuwait lagging behind [59th]. In sum, 
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Auken 2004). As the company grows in size and develops valuable assets, thus 

increasing its borrowing capacity, which can serve as collateral (Vos et al. 2007), 

bank financing also becomes available. Once a company reaches a certain size 

threshold and develops a track record of past performance, thus reducing adverse 

selection risks through informational transparency, it can add the public equity 

and debt markets as additional sources of growth financing. This influx of financial 

resources provides adequate capitalization which buffers against the higher risks 

and costs associated with growth.

Access to financial capital in the Islamic world is strongly influenced by the 

respective countries’ level of economic development, availability of financial 

resources, as well as the overall influence of Islamic principles of financing, the 

most important of which is the strict prohibition on giving or receiving any fixed, 

predetermined rate of return on financial transitions, more popularly known as 

the ban on interest (riba). Instead, Islamic financing offersa variety of investment 

and profit sharing vehicles that are relevant for the support of entrepreneurial 

initiatives (Aggarwal and Yousef 2000; Özcan andÇokgezen 2006). Farid (2007) 

discusses four major ways in which individuals and Islamic financial institutions 

can fund an entrepreneurial venture, namely: when moneylenders/investors can 

share as active partners (Musharakah) by providing capital and labor; as non-

active partners (Mudarabah), by providing capital while the other partners provide 

labor; a cost-plus financing or sale with markups (Murabaha); and a lease or hire 

(Ijara), when a moneylender/investor acts as a buyer of capital assets required by 

a venture and then acts as a lessor of the asset, retaining ownership, while the 

new venture has an option to buy (for an in-depth analysis of the Islamic principles 
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users more positively than more affluent respondents. 

In sum, while the practice of wasta can open doors, reinforce trust, and grease the 

wheels of the entrepreneurial enterprise, itcan also lead to unproductive use of 

entrepreneurs’ time as entrepreneurs need to choose between investing their time 

in building social contacts or in developing a better product/service for the market.

The degree to which social capital in the Islamic world can be used productively 

or unproductively depends to a large extent on the transparency of government 

regulations, the degree of arbitrariness of enforcement and the overall institutional 

development of an economy. According to Transparency International’s 2011 

Corruption Perceptions Index (Transparency International 2011), most Muslim 

countries hadmid-range rankings in terms of the level of perceived corruption, 

with the UAE perceived as least corrupt and the Central-Asian ex-Soviet Union 

republics, Afghanistan, Iraq, Sudan, and Somalia perceived as the most corrupt.

3.1.3 Financial Capital

Financial capital provides the lifeblood for any entrepreneurial venture. As 

proposed by the financial growth cycle (Berger and Udell 1988), different sources 

of finance become more or less important when companies become larger, older, 

and more financially transparent. New and small firms, which are highly uncertain 

and lack a track record, will heavily rely on inside finance (coming from personal 

sources, family, and friends) and trade credit. Importantly, at the initial stages 

of new venture development, capital is raised from multiple sources through 

“bootstrapping” techniques, such as use of credit cards, delaying of tax payments, 

sharing of equipment and employees with other businesses, or leasing (Van 
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because participation in these networks of family and religion is mandatory and 

unquestioned, they form the cultural matrix for business and management (Weir 

and Hutchings 2005). 

Personal connections are known as “wasta” in Arabic. Hutchings and Weir (:2006 

143) define wastaas “social networks of interpersonal connections rooted in family 

and kinship ties and implicating the exercise of power, influence, and information 

sharing through social and politico-business networks”. An individual can be said 

to have “good wasta” if he or she is well-networked, and also seen as trustworthy 

(Weir and Hutchings 2005). However, the role of wasta in business life has also 

given rise and prominence to a class of intermediaries who make it their profession 

to befriend and provide access to people of power and influence.  

Wastais oftenassociated with favoritism, or the preferential treatment of relatives, 

friends, neighbors, or other acquaintances. In a recent study of the role of wasta 

for entrepreneurial activities in Jordan, Loewe, Blume, and Speer (2008) found 

that many Jordanian business people continued using wasta for four reasons: first, 

because they did not see any alternatives for achieving their goals; second, people 

went on using their wasta as long as everybody else did the same; third, many 

Jordanians associated the use of wasta with cherished values such as solidarity or 

loyalty, i.e. they believed that the use of wasta was part of their culture, and fourth, 

Jordan’s administrative and political system lacks transparency and accountability 

on all levels. A recent quasi-experimental study involving 421 Egyptian 

undergraduate students (Mohamed and Mohamad 2011) reported that the 

respondents perceived those who used wasta to obtain a job as less competent 

and less moral;still, participants from lower socioeconomic groups evaluated wasta 
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social ties (Granovetter 1973). People linked through strong ties, or close and 

frequent interactions (e.g. family and friends),are easier to access, more willing 

to be helpful, and more likely to be trusted. Weak ties (or “friends of friends”), 

characterized as distant and infrequent interactions, in turn, can be instrumental 

as sources of novel information and ideas as well as providing access to new 

resources.

In an emerging or developing economy, such as most of the economies in 

the Muslim world, where material and financial resources are scarce and the 

institutional environment is unstable and often openly hostile, it is plausible that 

social networks are even more important for the success of entrepreneurial 

initiatives. Personal connections provide moral support and encouragement, and 

allow entrepreneurs to access hard-to-find resources, navigate through obscure 

regulations, and deal with unsympathetic and sometimes opportunistic government 

officials. Not surprisingly, the role of personal connections (blat in Russian;guan-xi 

in Chinese), has been extensively studied in the context of transition economies 

such as China or Russia (Batjargal 2003; Peng and Heath 1996; Puffer and 

McCarthy 2001; Xin and Pearce 1996), and developing economies such as Ghana 

(Acquaah 2007).

In the Islamic world, strong ties, originating from family, kinship, or tribal 

affiliationsare similarly a powerful source of trust, moral and financial support 

and the creation of opportunity (Dana and  Dana 2008; Nadvi 1999; Zahra and 

Yavuz 2008).Family, in particular, lies at the core of Muslim society, in political, 

economic, social, and religious terms. From a young age, Muslims become 

aware of the networks they are embedded in and their own positioning in them; 
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men-dominated business networks, working with male employees, or being taken 

seriously as a business owner (Alturki and Braswell 2010). 

The low participation of womenin entrepreneurial activities limits the growth 

potential of the Muslim countries in the MENA region because a significant 

share of talent is not put to economic use (World Economic Forum 2012c). 

This is unfortunate, as women’s entrepreneurship can substantially alleviate 

unemployment among women in the MENA countries. Because gender 

segregation is practiced at various degrees across the region, employment at a 

woman-owned and/or or woman-managed business may be the preferred (or the 

only) option for qualified women who would otherwise remain outside the labor 

market.  

3.1.2 Social Capital

Social capital, defined as “the sum of the actual and potential resources 

embedded within, available through, and derived from the network of relationships 

possessed by an individual or a social unit” (Nahapiet and Ghoshal, 243 :1998), 

determines the strength of institutional endorsement and emotional support for the 

entrepreneurial initiative. In addition, the social network in which entrepreneurs 

are embedded influences their ability to access scarce resources needed to 

operate (Stuart et al. 1999) and find niches in opportunity structures (Aldrichand 

Carter 2004). Overall, social networks are a critical source of resources and 

support, which alleviates the liabilities of newness and smallness (Stinchcombe 

1965) and allows entrepreneurs to engage in the pursuit of growth opportunities. 

Students of social networks further differentiate between strong and weak 
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classes in entrepreneurship at all levels of the education system. 

Last, but not least, an important aspect of human capital mobilization in the Islamic 

world is the encouragement of a fuller participation of women in the entrepreneurial 

process (Dechantand Al Lamky2005; McElwee and Al-Riyami 2003; McIntosh 

and Islam 2010). According to GEM’s 2010 Women’s Report (Kelley et al. 2011), 

the MENA countries, in particular, contain the lowest proportion of women 

entrepreneurs and no country in the region reports that more than a third of the 

entrepreneurs are female. Notably, other Muslim countries, such as Malaysia, 

report a balanced representation of men andwomen nascent entrepreneurs (Kelley 

et al, 2010) and countries with a sizeable Muslim population, such as Macedonia, 

also report shares of women entrepreneurs in line with average global trends 

(Ramadani 2013).  The low participation of MENA women in the entrepreneurial 

process can be attributed to the strict gender roles upheld by the conservative 

Muslim societies in the Middle East. Women in these societies are expected to 

be first and foremost wives, mothers, and homemakers, while men are expected 

to provide for and protect their families (McIntosh and Islam 2010).Women are 

also considered the repositories of their families’ honor (izzat), so their conduct 

at all times needs to be above reproach (Roomi and Parrott 2008). In addition, 

the relatively recent phenomenon of women’s entrepreneurship has not provided 

enough role models of successful women-entrepreneurs in order to reinforce the 

pursuit of entrepreneurial initiatives as a legitimate and desirable career path.

Prospective women entrepreneurs are further discouraged by the numerous 

obstacles women business-owners face, such as dealing with bureaucracy and 

paperwork, balancing work and family life, gaining access to capital, entering 
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improving the quality of life.

Another important aspect of the role of human capital in the entrepreneurial 

process is the burgeoning young population, particularly in the Arab Middle 

East. The rapid population growth is such that youths under the age of 24 now 

make up %65-50 of the population of the Middle East and the mean age across 

the MENA region is 25 years (Herrera 2009).This challenge is coupled with the 

persistent high levels of youth unemployment (24-15 years), which averages 25 

percent across the region (compared to 17 percent in the OECD) and reaches 30 

percent in countries like Saudi Arabia and Tunisia (World Economic Forum 2012c).

The cost of youth exclusion, stemming from the depletion of their human and 

social capital has been estimated to reach as high as 53$ billion in Egypt alone 

(Chaaban 2008). In the next ten to fifteen years, some 100 million jobs must be 

created in the MENA economies to absorb the emerging workforce (Kabbani and 

Kothari 2005). 

Unfortunately, the age distribution of the population, in and of itself, directly affects 

the aggregate level of new venture activity in a country. More specifically, countries 

whose populations are excessively skewed toward young cohorts may experience 

low levels of entrepreneurial activity, because young people lack the necessary 

experience or financial resources in order to start a new business   (Lévesque 

and Minniti  2011). Research on youth employment suggests that potentially %20 

of the youth population in the MENA region could become self-employed or start 

a micro enterprise if they are well prepared for this career option (ILO 2010). Not 

surprisingly, the 2009 GEM MENA Regional Report (IDRC 2010) encouraged 

governments in the region to develop and implement age-appropriate modules or 
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business creation and technology commercialization is needed in order to support 

high-potential entrepreneurial initiatives (Zahra 2011; Zahra and Yavuz 2008). This 

is a particularly relevant issue for the Muslim countries at the innovation-driven 

stage of development or those that are right now making the transition from an 

efficiency-driven to an innovation-driven stage of development.

At the other end of the spectrum, poor Muslim countries at the factor-driven stage 

of developmentface overwhelming challenges in their human capital development. 

The 2011 mean number of years of schooling for these countries ranged between 

1.3 (Burkina Faso) and 4.9 (Pakistan), e.g. barely any schooling resulting in high 

levels of illiteracy. Indeed, illiteracy is a major problem in many Muslim countries. 

According to the 2005 United Nations’ Department of Economic and Social 

Affairs data  (United Nations 2005), the 2004-2000 illiteracy rate stood at, for 

example, %49.7 among men and %68.6 among women (Bangladesh), %81.5 and 

%91.9 (Burkina Faso), %59.4 and %87.3 (Chad), %46.6 and %71.5 (Pakistan), 

%30.5 and %71.5 (Yemen). Human development problems are exacerbated by 

the extremely low life expectancy in Sub-Saharan Africa, as low as 47.8 years 

(Sierra Leone). Many scholars and public policy experts have advocated a 

bottom-up solution to alleviate these severe social problems through individual 

entrepreneurial initiatives and self-empowerment aided by micro-finance lending 

(Khavul 2010).In other words, while in countries at relatively more advanced 

stages of economic development human capital can serve as an input into high-

potential entrepreneurial activity, at relatively low levels of economic development, 

the opposite is true, i.e. entrepreneurial activity can serve as a powerful 

mechanism of individual empowerment and human capital development through 
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human capital are more capable and willing to start and manage innovative and 

high-growth businesses (Acs and Szerb 2009; Brush et al. 2001; Cooper et al. 

1994; Davidsson and Honig 2003). 

As can be expected from the heterogeneity in the Islamic world, the level of human 

capital development likewise varies widely. Overall, however, Muslim countries 

at all stages of economic development can invest more in their national human 

capital. According to the United Nations Development Programme’s 2011 Human 

Development Index (UNDP 2011), which measures three basic dimensions of 

human development – a long and healthy life, knowledge and a decent standard 

of living, only four Muslim countries (the United Arab Emirates, Brunei, Qatar, and 

Bahrain) were classified as countries with very high human development (see 

Table 1). Fourteen countries had high human development, fourteen more had 

medium human development, while twenty-four countries had low level of human 

development. 

Of particular concern is the low number of years of schooling across all categories 

of countries. Even the highest ranking Muslim country, the United Arab Emirates 

(2011 worldwide rank: 30), reported a mean of 9.3 years of schooling as of 2011 

(UNDP 2011), compared to over 12 years of schooling in other countries with 

very high levels of development of human capital, such as Norway, the United 

States, New Zealand, or Germany. The problems in human capital development 

are aggravated by the low emphasis on research and innovation and the low 

research orientation of universities in both business and the technical skills (Zahra 

2011). Apparently, revamping and modernizing the educational system (and the 

university system, in particular) in the Muslim world and improving its focus on new 
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specific context of the Islamic world. Human and social capitalare the “building 

blocks”, or the initial resource endowments embedded in the entrepreneur that 

mold the character and leave a long-lasting imprint on the strategic orientation 

of the new venture (Brush et al. 2001).Financial capital, on the other hand, is 

fungible, in that it can be converted into any type of tradable resource the new 

venture needs. Thus, it offers strategic flexibility to the new venture in constructing 

an adequate resource base. In addition, an adequate capitalization provides a 

safety cushion which buffers against the liabilities of newness and smallness 

(Cooper et al. 1994) and allows owners to engage in product development and 

pursue market opportunities (Van Auken 2004). Financial capital input levels, 

therefore, are strong determinants of a new venture’s survival prospects (Cooper 

et al. 1994) and growth (Wilklund and Shepherd 2003).

3.1.1 Human Capital

Human capital refers to the intangible resources embedded in individuals (Becker 

1962). These intangible resources include the stock of competencies, knowledge, 

skills, expertise, and connections that individuals gain through education and 

experience (Becker 1993).  Investments in human capital, in turn, are activities, 

such as schooling, on-the-job training, medical care, or acquiring information about 

the economic system, which influence future real income (Becker 9 :1962; Novos 

and Waldman 1997; Schultz 1961).  All of these investments improve the physical 

and mental abilities of people and thereby raise their real income prospects while 

yielding a return over a long period of time. Empirical research in the domain 

of entrepreneurship generally indicates that entrepreneurs with higher levels of 
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societies,organizations, and individuals.

To organize our argument, we follow Hitt et al. (2011) and take a mid-range 

theoretical lens, conceptualizing entrepreneurship as a socially-embedded and 

context-specific process of resource mobilization and opportunity exploitation, 

culminating in the creation of a new venture, whose purpose is to create value 

and generate wealth and other social enhancement benefits. This approach 

provides a broad and theoretically-robust framework that allows us to critically 

review and integrate conceptual developments and empirical evidence and 

highlight the unique characteristics of the process of new venture creation in an 

Islamic context. We construct our exploration in three parts, focusing on the inputs, 

the characteristics of the new venture, and the outcomes of the entrepreneurial 

process.Figure 1 presents our organizing framework.

Figure 1New Venture Creation in an Islamic Context: An Organizing Framework

Adapted from Hitt et al.(2011)

3.1 Inputs

We focus on three types of resources vital for new venture creation: human capital, 

social capital, and financial capital (Cooper et al. 1994; Ireland et al. 2003), in the 
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exhibit extreme heterogeneity in levels of economic development, institutional 

arrangements, cultural legacies, and entrepreneurial dynamics (see Dana 2010 for 

explanatory examples of how entrepreneurial attitudes are formed or discouraged 

and how entrepreneurial practices are shaped by different Muslim cultural milieus). 

Painting a cohesive unitary portrait of the process of new venture creation 

in the Islamic world is, therefore, a daunting task. Hence, we turn next to the 

entrepreneurship literature for theoretical guidance in our exploration.

3. The Process of New Venture Creation in an Islamic 
Context: An Organizing Framework
Currently, there is a lack of agreement on what constitutes entrepreneurship. 

Some scholars view entrepreneurship as a process of new venture creation 

(Gartner 1985). Others conceptualize it as the process of opportunity recognition, 

opportunity creation, and opportunity exploitation (Alvarez and Barney 2010; 

Shane and Venkataraman 2000) or, more broadly, as “a dynamic interaction of 

entrepreneurial attitudes, entrepreneurial activity, and entrepreneurial aspiration 

that vary across stages of economic development” (Acs and Szerb 2009:17). 

Still others define entrepreneurship, or strategic entrepreneurship, even more 

broadly as a social process of mobilizing and orchestrating resources, creating 

value and generating wealth and other benefits (Hitt et al. 2011). Hitt et al. (2011) 

developed a multilevel input-process-output strategic entrepreneurship model, 

incorporating environmental, organizational, and individual foci into the dynamic 

process of simultaneous opportunity-and-advantage-seeking behaviors. These 

authored argued that, when used effectively, these behaviors create value for 
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sects, Sunni Muslims and Shia Muslims,with multiple schools of jurisprudence 

within both(Pew Research Center 2009).  

Reliable statistical information on entrepreneurial activities across all Muslim 

countries is not readily available. Two authoritative sources of data are the World 

Bank Group’s Entrepreneurship Snapshots (World Bank 2010) and the Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). The World Bank’s study tracks formal company 

registrations, whereas GEM tracks early stage entrepreneurial activity, including 

entrepreneurial initiatives in the informal economy (Acs et al. 2008). According 

to the GEM-MENA 2009 Report (IDRC 2010), based on information from 13 

predominantly Muslim MENA countries, between %4.7 (in Saudi Arabia) and 

%24 (in Yemen) of the population aged 64-18 in these countries is involved in 

an early stage entrepreneurial activity. The World Bank data suggest, however, 

that early stage entrepreneurial activity does not necessarily translate into formal 

company registrations (Acs et al. 2008). In fact, the 2009-2004 average entry 

density, or the number of newly registered limited liability firms as a percent of 

the country’s working age population, was 0.63 in the MENA region, the second 

lowest in the world and only higher that the entry density in Sub-Saharan Africa 

(World Economic Forum 2012c). A variety of reasons accounts for the low level of 

formal company registrations, most importantly the relatively high barriers to doing 

business, particularly for smaller firms; (2) cultural norms in which entrepreneurial 

activity is seen by young graduates as not as attractive as a government job; (3) 

the very low participation of women in the labor forceand in entrepreneurial activity 

(OECD 2011; World Economic Forum 2012c).

As the short preceding overview suggests, Muslim countries around the world 
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competitive economies in the world (Saudi Arabia [17], Malaysia [21], the UAE 

[27], and Brunei-Darussalam [28]). The lowest ranked Muslim country was Chad 

(142nd, the least competitive economy among those included in the study). 

In terms of institutional influences, although governance is shaped to a large extent 

by the Islamic tradition, institutional arrangements vary widely. Seven countries are 

declared Islamic states (Afghanistan, Bahrain, Iran, Mauritania, Oman, Pakistan, 

and Yemen)and the primary basis for government in these countries is Islamic 

religious law (Rehman and Askari 2010). Twelve countries have declared Islam 

as the state religion (Algeria, Bangladesh, Egypt, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, 

Maldives, Morocco, Qatar, Tunisia, United Arab Emirates). Economic, political, 

and legal institutions have beenadditionally imprinted by different, and often 

successive, colonial legacies. Some of the states are former British colonies 

(for example, Iraq, Afghanistan, or Pakistan); some are former French colonies 

(for example, Algeria, Tunisia, or Morocco); while some countries were at some 

point in time part of the Arabian Caliphates or the Ottoman Empire (for example 

Syria, Egypt, or Palestine). In more recent history, the republics of Azerbaijan, 

Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan and the Kyrgyz Republic were 

all part of the former Soviet Union, and are currently transitioning from a centrally 

planned to a market-based economy. 

Culturally, the Islamic world is similarly diverse and represents a kaleidoscope 

of ethnic and tribal identities. Even within the countries which constitute the Arab 

Middle East, the most ethnically and religiously homogenous part of the Islamic 

world, there are multiple ethnic groups besides Arabs and sometimes sizeable 

Jewish or Christian minorities (Zahra 2011). Islam itself is divided into two major 
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%13.5 of the country’s total population. In determining the scope of our overview, 

we use membership in the Organization of Islamic Cooperation as a guide. 

The Organization of Islamic Cooperation (OIC) was established in 1969 as “the 

collective voice of the Muslim world” (OIC 2012) and is currently comprised 

of 57 member states. Table 1 presents an overview of these countries’ socio-

demographic, economic, and institutional profiles, as well as the current levels of 

entrepreneurial activity. 

Table 1 Profiles of OIC Member States: Level of Economic Development, 
Institutions, and Entrepreneurial Activity

As the information in the table illustrates, the Islamic world presents a fascinating 

collage of contrasts. Per capita GDP, a key indicator of the level of economic 

development, ranges from 600$ (Somalia) all the way up to 102,700$ (Qatar). In 

other words, some of the poorest and some of the richest countries in the world 

are part of the Islamic world. 

According to the World Economic Forum’s  methodology for classifying economies 

into stages of development, (World Economic Forum 2012b), 28 of the OIC 

member states were classified as either factor-driven or in transition to an 

efficiency-driven stage of development, 7 economies were classified as efficiency-

driven, and five were classified as either in transition from efficiency to innovation-

driven economies (Turkey, Lebanon, & Oman), or innovation-driven (Bahrain and 

the United Arab Emirates).  The highest ranked Muslim country in the 2012-2012 

Global Competitiveness rankings was Qatar (14th out of 142 countries included in 

the report), and four more Muslim countries were ranked among the top 30 most 
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Research suggests Malaysia, Indonesia and the United Arab Emirates (UAE) 

are three Muslim countries where entrepreneurship has flourished, while 

entrepreneurship has languished in other Muslim countries such as Mali, Sierra 

Leone, Somalia and the Sudan (Zahra and Yavuz 2008). Thus, there is a need to 

better understand the drivers, processes, and desired outcomes of the process 

of new venture creation in the Islamic world in order to inform both individual 

entrepreneurship initiatives and public policy. This is the purpose of the present 

investigation.

The paper is structured as follows. We begin with asynopsis of the economic, 

institutional, and cultural context of the study. Next, we present our overview of the 

process of new venture creation in the Islamic context, organizing it aroundHitt, 

Ireland, Sirmon, and Trahms’ (2011) strategic entrepreneurship framework. We 

conclude by suggesting some avenues for future research in the domain of new 

venture creation in the Islamic context and by offering several recommendations to 

public policy makersfor the promotion of entrepreneurship in the Islamic world.

2. The Islamic World and Entrepreneurial Activity
About a quarter of the world population, or over 1.6 billion people, are Muslims, 

representing an estimated %23 of the 2009 world population and spread around 

200 countries worldwide (Pew Research Center 2009). More than %60 of the 

global Muslim population is in Asia and about %20 is in the Middle East and 

North Africa. The MENA region, however, has the highest percentage of Muslim-

majority countries, with more than half of the 20 countries and territories in the 

region having populations that are %95 or more Muslim (Pew Research Center 

2009). On the other hand, even though India has the third largest population 

of Muslims in the world (about 161 million as of 2009), Muslims represent only 
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1. Introduction
This paperhighlights the major characteristics and unique aspects of the new 

venture creation process in the Islamic world. As elsewhere around the world, 

entrepreneurship in Muslim countriescan foster individual self-empowerment 

and serve as an engine of job creation, economic growth, innovation,healthy 

community development and constant transformation andreinvigoration of 

economic life(Audretsch 2007; Kelly et al. 2011). Through the entrepreneurial 

process, the creative energies of millions of individuals can be harnessed to create 

value and generate vital social and economic benefits. Not surprisingly, nurturing 

a culture of entrepreneurship is a critical priority to public policy at the national and 

supranational level. At the 2012 World Economic Forum in Davos, Switzerland, 

entrepreneurship and self-employment were identified as a key mechanism to 

promote employment growth (World Economic Forum 2012a), whereas a recent 

Global Entrepreneurship Monitor report, focused specifically on entrepreneurial 

activity in the Middle East and North Africa (MENA) region (International 

Development Research Centre 2010) urged public policy makers in these Muslim 

countries to encourage more people to become involved in the business creation 

process. 

The process of new venture creation is a complex and multifaceted phenomenon. 

Just as the Islamic world is extremely diverse in the level of economic 

development, natural endowments, and institutional and cultural heritage, so is 

entrepreneurial activity wide-ranging and multilayered (Ramadani et al. 2015).

Entrepreneurship
 in Islamic Countries
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contribution of the small business sector in emerging economies.

Taken together, our findings indicate that to better understand the effects of 

the liabilities of newness and smallness in emerging economies, we need 

to disentangle their sources. Thus, our study contributes to the academic 

conversations on the multi-faceted nature of the “liability of newness” and the 

temporal dynamics of entrepreneurial growth. To practicing managers and public 

policy makers, our study strongly suggests that better managerial training, coupled 

with business-friendly institutions and administrative practices, will enhance the 

growth potential of new and small ventures in emerging economies.
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for competitive success in the context of emerging economies (Peng et al., 2008; 

Batjargal, 2013). Personal connections, known as “wasta” in Arabic, form to a large 

extent the cultural matrix for business and management in Arab societies (Weir 

& Hutchings, 2005). Peng (2004) demonstrated that kinship networks in China 

facilitate the growth of private ventures (but not collectively owned enterprises). 

Also in China, both Zhao & Aram (1995) and Tan (2006) reported that managers in 

high growth entrepreneurial ventures had greater range and intensity of business 

networking than their counterparts in low-growth firms. Recent theorizing and 

empirical evidence, however, has suggested that with the progress of pro-market 

reforms, network-based growth strategies may gradually wane in importance or 

morph in structure (Peng & Zhou, 2005; Danis, Chiaburu, & Lyles, 2010; Danis, De 

Clercq, & Petricevic, 2011). We call on future research to further explore the role 

of personal connections as precursors and facilitators of new venture growth in the 

context of emerging markets.

MANAGERIAL AND PUBLIC POLICY IMPLICATIONS
Our study has important managerial implications. For practicing business 

managers in emerging economies, our findings strongly suggest that lack 

of managerial sophistication, inadequate managerial skills, and inefficient 

management are likely to stump business development even if the new venture 

survives the turbulent years of its initial existence; whereas the education of 

the owner, on the other hand, has a direct positive effect on employee growth. 

Our study also suggests that simplifying regulations and alleviating some of the 

government procedures will facilitate the growth and enhance the economic 
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Size growth versus profitability growth

As reported in the Survey data analysis section, the sales level of the SMEs 

in our sample was negatively associated with the increase in the number of 

employees, suggesting that at least some of the new and small ventures might 

have pursued intensive growth driven by higher efficiencies and productivity, rather 

than extensive growth driven by an increase in employee count. Unfortunately, 

our survey did not contain data on growth indicators other than employee counts. 

Ideally, we would have liked to explore multiple dimensions of firm growth, but 

were hampered by data availability. We call on future research to further explore 

the temporal dynamics of the different aspects of entrepreneurial growth.

Formal sector versus informal sector growth

The informal sector accounts for a sizeable portion of economic activities in 

emerging economies (Webb et al., 2009; Godfrey, 2011). In certain areas, such as 

the Middle East and North Africa (MENA) region, many women-owned businesses 

are informal and home-based (Alturki & Braswell, 2010). Future research, 

therefore, should explore the growth paths in the emerging markets’ informal 

sector and the differences in the growth strategies of men-led versus women-led 

businesses.

Growth through market interactions versus growth through social 

networking

Entrepreneurial social capital, or personal connections, are extremely important 
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Universal versus context-specific challenges to growth

The granularity of the interview data allowed us to differentiate among (1) 

challenges to growth that may be common to all new and small ventures 

worldwide, (2) challenges that are germane to the institutional environment 

in emerging economies, and (3) challenges that are unique to new and small 

ventures in Saudi Arabia (and potentially other oil-dependent Gulf economies). 

An example of the first type of problem is the <lack of> access to appropriate 

locations, a classic barrier to new entry (Djankov et al., 2002). Cumbersome 

and inconsistent government regulation coupled with slow government services 

and inefficient capital markets are germane to emerging markets’ institutional 

environments and have a disproportionately harmful effect on new and small 

players (Djankov et al., 2002; Ayyagari et al., 2007). Examples of issues unique to 

the Saudi (and possibly other Gulf countries) include expatriate employee quotas, 

licensing, immigration status, and “passport procedures”. It is worth noting that 

according to the World Bank’s “Ease of Doing Business” 2014 report (World Bank, 

2014) Saudi Arabia ranks 26th in the overall ease of doing business, but 84th in 

the ease of starting a business (out of the 189 economies included in the report). 

The comparison of the relative importance of “universal”, “emerging market-

specific”, and “location-specific” challenges to entrepreneurial growth will be a 

fruitful extension of our work.
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respondents continued to struggle with hard-to-follow government regulations, 

some of the more established ventures (i.e. beyond the “existence” and “survival” 

stages of development) also reported problems with marketing and management. 

Thus, our interview data offered specific examples of the kinds of external and 

internal challenges new and small ventures in Saudi Arabia grapple with. 

Theoretical Implications and Directions for Future 
Research
The review of the extant literature on the growth of new and small ventures in the 

emerging economy context, complemented with empirical evidence from both 

a large scale survey and interview data, leads us to the formulation of several 

directions for future research. They are outlined below.

Growth opportunities versus challenges to growth

We note that research on entrepreneurial growth in the context of developed 

market economies has focused on the drivers of growth (for recent comprehensive 

reviews of the new venture and small business growth literature, see Gilbert et al., 

2006 and Dobbs & Hamilton, 2007), whereas research on entrepreneurial growth 

in emerging economies (this study included) has focused on the barriers to growth 

(Ayyagari et al., 2007; Peng & Heath, 1996; Wright et al., 2005; Aidis et al., 2008; 

Tracey & Phillips, 2011; Batjargal et al., 2013). There is a sizeable corpus of work 

accumulated in both literature streams. The theoretical insights and cumulative 

empirical evidence present interesting opportunities for cross-fertilization of ideas 

and future cross-national studies of the phenomenon of entrepreneurial growth. 
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higher growth in employees compared to the baseline sector, trade. Surprisingly, 

the sales level was negatively associated with the increase in the number of 

employees.

As mentioned in our literature review, prior research has established a “no growth” 

or “low growth” orientation among new and small ventures in emerging economies. 

To address this issue, we further explored the size and growth patterns of the firms 

in our sample. We found that the average employee growth rate was %66, with a 

range from %94- to %900. At the same time, the average employee count at the 

time of founding was 4.91 employees, rising to 7.65 employees at the time of the 

survey. In other words, the firms in our sample had registered substantial growth, 

but from a very low base, and continued to operate as micro-enterprises.

Insights from fieldwork 

The statistical results were further enriched by the insights from our fieldwork. 

Three of the companies we conducted interviews in were eight years or older 

and three of the companies were younger than 8 years of age. Our respondents 

identified numerous problems they encountered both at the time of founding 

and at the time of the interview. Recurring external problems included the 

“cumbersome”, “slow”, “constantly changing”, and “difficult to follow” government 

procedures, particularly with respect to hiring <expatriate> employees, access 

to financing, access to appropriate business locations, as well as problems with 

licensing. Internal problems included difficulties in marketing, managing cash flow 

and product quality, as well as in “finding good employees”.  As the summary of 

interview data (Table 3) illustrates, and consistent with our expectations, external 

problems prevailed during the founding stage of the companies. While our 
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younger than 8 years can be assumed to be going through the “existence” and 

“survival” stages of their life course, whereas ventures older than 8 years of age 

can be assumed to have survived the perilous years of initial existence and to be 

setting up for either rapid or measured growth. Control variables include industry 

sector (manufacturing, services, agriculture, and real estate against the baseline 

of trade, the most populous industry sector; entrepreneur characteristics (self-

reported age and level of education, on a -6point ordinal scale), and the venture’s 

size (sales revenues, on a -5point ordinal scale), level of initial capitalization (on a 

-8point ordinal scale), availability of outside financial support (binary), and diversity 

of the business network (a count of the venture’s inter-firm partnerships with large 

companies). The results from the statistical testing are presented in Table 2. 

Consistent with our predictions, we found that both internal and external 

challenges were negatively associated with employee growth. The coefficient for 

external challenges was significant in Model 2, whereas the coefficient for internal 

challenges was significant in the fully subscribed Model 3. In the fully subscribed 

model (Model 3), the relationship between internal challenges and business 

growth was stronger for more established ventures (those older than 8 years), 

while the relationship between external challenges and business growth was 

stronger for new ventures. 

Among other variables, owner age and education, as well as the age of the 

venture, the level of its initial capitalization, and the diversity of the business 

network were all positively and significantly associated with the increase in the 

number of employees. Firms in the manufacturing sector had a significantly 
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only %4.23 of the sample. Missing data in some of the categories led to a usable 

sample size of n = %92) 1126), for which we report the results from statistical 

testing.

To garner deeper insights into the phenomena of interest to the study and 

contextualize its findings, we supplemented the quantitative analysis with 

qualitative data from six interviews with Saudi entrepreneurs. The interviews were 

conducted in January-February of 2014 in Riyadh with small firm owners who 

were also full-time managers of their firms. The firms were between three and ten-

years old and represented a diverse array of industries, such as manufacturing, 

construction, and services. 

Survey data analysis

Our dependent variable, growth, was measured as the percentage increase in full-

time employees between the start of the firm and the time of the survey (Gilbert at 

al., 2006). Internal challenges were measured using six five-item Likert-type scaled 

questions (completely disagree to completely agree with a defined neutral point), 

loading on a single factor (coefficient Alpha = 0.818). External challenges were 

also measured using six five-item Likert-type scaled questions, loading on a single 

factor (coefficient Alpha = 0.724).  Table 1 reports the composition of the two multi-

item scales and the results from the factor analysis. To account for the effects of 

venture age, we followed the definition of an entrepreneurial venture as a venture 

less than 8 years old (Zahra 1996; Wang & Bansal, 2012), and split our sample 

into two groups: ventures younger than 8 years (n=808, or %66 of the sample) 

and ventures 8 years of age or older (n=414, or %34 of the sample). Ventures 
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Challenges TO New and Small Business Growth: 
Illustrative Evidence from Saudi Arabia
The country context

Saudi Arabia has a factor-driven economy with strong government controls 

over major economic activities. The petroleum sector contributes %80 of the 

budget revenues, %45 of GDP, and %90 of the export earnings (The World 

Factbook, 2014). While small and medium-sized enterprises with fewer than 60 

employees constituted %96.2 of all enterprises in Saudi Arabia as of 2009, they 

contributed only about %33 to the country’s GDP (Al-Jasser, 2010). This modest 

contribution can be attributed to the immensity of the oil and the public sectors. 

Indeed, SMEs in Saudi Arabia are predominantly concentrated in commerce 

(%34.3), construction (%32.3), with only about one-sixth (%14.6) operating in the 

manufacturing sector.

Sources of data

Data for the study came from a nationally representative large-scale survey on 

the state of small business in Saudi Arabia, commissioned in 2011 by the Saudi 

Ministry of Trade.  The study covered six cities that collectively account for %84 of 

all registered firms in Saudi Arabia (%81 response rate). The survey respondents 

were all Saudi nationals, firm owners, and all male. The firms were small, with 

fewer than 10 employees on average, and about two-thirds of them (%63.44) 

operated in the trade sector. Firms in manufacturing, services, and real estate 

accounted for around %12 in each sector, whereas firms in agriculture comprised 
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to compete effectively against established organizations (Stinchcombe, 1965; 

Freeman et al., 1983; Singh et al., 1986). Hannan and Freeman (1984) identified 

the predominantly internal control-oriented challenge as lack of “reliability,” and the 

predominantly external legitimacy-oriented challenge as lack of “accountability”. 

For new ventures, survival and growth are inextricably intertwined (Carroll, 1984; 

Buederal et al., 1992; Gilbert at al., 2006).  For example, a study by Phillips & 

Kirchoff (1989) found that young growing firms were twice as likely to survive 

compared to those who were not growing. 

Early in the life of a new venture, external challenges are particularly threatening. 

If key social constituencies are reluctant to recognize the new organization’s right 

to exist or are unwilling to accept its outputs, its viability and growth prospects will 

be seriously jeopardized (Ahlstrom et al., 2008). Attaining legitimacy, or a social 

license to operate, is a critical precursor for gaining resources needed for new 

venture growth (Zimmerman & Zeitz, 2002; Delmar & Shane, 2004). 

Challenges to growth at the “success” stage. As new ventures mature, and move 

into the “success” stage of small business growth, they need to establish a cost-

effective and efficient way of operating so they can compete successfully against 

established organizations. They also need to marshal resources for growth and 

to create administrative structures and processes that direct and monitor the 

organization’s activities. In the process, growth-oriented ventures often engage in 

costly experimentation under conditions of significant resource constraints (Choi & 

Shepherd, 2005). Thus, internal challenges to growth become critical. 

In the following section, we illustrate the temporal dynamics of the challenges to 

new and small business growth using empirical evidence from the SME sector in 

Saudi Arabia.
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External and internal challenges along the venture lifecycle

Stage models (Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987) 

conceptualize small business growth as a series of stages, each with its own 

distinctive characteristics. For example, Churchill & Lewis (1983) modeled the 

stages of small business growth as existence, survival, success, take-off, and 

resource maturity. Stage models have been criticized for focusing too heavily on 

internal processes (Aldrich, 1999), for lack of agreement on key constructs and for 

lack of empirical confirmation (Levie & Lichtenstein, 2010). Still, there is consensus 

that new ventures go through a turbulent and chaotic period of initial organizing, 

during which they are particularly prone to failure (Stinchcombe, 1965; Aldrich, 

1999; Eisenhardt & Schoonhoven, 1990; Zimmerman & Zeitz, 2002),  a period that 

roughly maps out to what Churchill & Lewis (1983) identify as the “existence” and 

“survival” stages of small business growth. During the “existence” and “survival” 

stages, the primary concern of the entrepreneur is to secure the viability of the 

new entity. For those new ventures that survive the perilous early years of their 

existence and reach what Churchill and Lewis (1983) call the “success” stage, 

the key decision becomes whether to exploit the company’s accomplishments for 

expansion, or keep the company stable and profitable. 

Challenges to growth at the “existence” and “survival” stages. A key problem for 

organizations at the “existence” and “survival” stages is the liability of newness 

(Stinchcombe, 1965), which stems from the difficulties of initial organizing. These 

difficulties include the need to learn new roles as social actors, the dependence 

on the cooperation of strangers, the low levels of legitimacy, and the inability 
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Empirical evidence supports the critical role of managerial experience and 

sophistication. A large-scale study on the state of small business in Saudi Arabia 

(Al-Hajjar & Presley, 1992), documented that the low levels of managerial 

sophistication and efficiency are major constraints to the development of the small 

business sector. As one example, almost half of the small-turnover and single-

and-family ownership firms do not use strategic planning tools and techniques 

(Al-Ghamdi, 2005), Another study reported that SMEs face lack of workforce skills, 

management capabilities, and effective legal and regulatory procedures (Merdah & 

Sadi,2011).  

In the context of the formally centrally-planned economies of Central and Eastern 

Europe, entrepreneurs are often educationally well qualified and have some 

management experience, but have no prior entrepreneurial experience in a 

market context (Lyles et al., 2004; Wright et al., 2005; Smallbone & Welter, 2006). 

Some scholars have even directly questioned the relevance of education and 

experience gained under the socialist system in a market environment (Lyles & 

Baird, 1994). Focusing on entrepreneurial cognition in China, Lau & Busenitz 

(2001) demonstrated how perceived difficulties in sales and labor thwart growth 

intentions, while difficulties in procuring operational facilities and borrowing are 

positively related to growth intentions (a more detailed review of the challenges 

faced by entrepreneurs in transitional economies is presented by Manev & 

Manolova, 2010). 
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deemed overall not particularly entrepreneur-friendly across emerging economies, 

there is substantial variability in the underlying institutional dimensions. In a 

comparative study of the institutional environment for entrepreneurship across the 

major emerging economies, Brazil, India, China, and Russia (the so-called BRIC 

countries), Eunni & Manolova (2012) documented no significant differences in the 

perceived favorability of the regulatory environment, but significant differences 

in the perceived favorability of the cognitive and normative environments. 

Thus, broad comparisons of the institutional regimes across countries need to 

be taken as a first approximation only, and a more nuanced exploration and 

problematization of entrepreneurial context and different institutional logics is well-

warranted.

Internal challenges to growth. Internal challenges to growth are equally formidable. 

New and small ventures in emerging markets are less resource endowed relative 

to their counterparts from developed market economies (Aulakh et al., 2000), 

and have few internally generated sources of competitive advantage that can be 

exploited in a growth-oriented strategy.  Human capital, derived from investments 

in formal education, occupational experiences, and training, in particular, is a 

critical resource endowment which allows the entrepreneur to spend less time 

seeking, gathering, or analyzing information about availability of opportunities, 

obtain financial resources, or develop entrepreneurial skills, and thus improve the 

survival and growth chances for the new venture (Cooper et al., 1994). Human 

capital is particularly important for new and small business in environments 

characterized by rapid change (Honig, 1998), such as the environments in 

emerging economies. 
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The predominantly state-centered institutions confer higher status to large 

businesses and government agencies, while entrepreneurship is often associated 

with opportunism and profiteering. In many societies, entrepreneurship is viewed 

as having practical appeal, but less status or visibility (Spencer & Gómez, 2004). 

In the former centrally-planned economies of Central and Eastern Europe, 

socialist ideology associated private proprietorship with parasitism, exploitation, 

and profiteering, leaving a lasting stigma on individuals pursuing entrepreneurial 

opportunities (Aidis et al., 2008). In addition, the relatively underdeveloped 

institutions escalate the risks and the transaction and opportunity costs of starting 

a business, resulting in high failure rates (Djankov et al., 2002) and low-growth 

orientation (Batjargal et al., 2013). The high failure rates reinforce the already 

skeptical social attitudes towards entrepreneurial initiatives. In sum, the liability of 

newness is particularly acute for new ventures in emerging economies.

Many emerging economies have undertaken institutional reforms aimed at 

facilitating entrepreneurial entry and small business growth. In the World Bank’s 

2014 Doing Business survey, Armenia, Georgia, and the Kyrgyz Republic (former 

members of the Soviet Union), as well as Macedonia, FYR, all rank in the top ten 

countries for the ease of starting a business among the 189 economies included in 

the study (The World Bank, 2014). However, Armenia ranks 131st and the Kyrgyz 

Republic ranks 168th in the ease of getting electricity, Georgia ranks 122nd in 

the ease of resolving insolvency, and Macedonia, FYR, ranks 89th in dealing with 

construction permits. Thus the progress has not been uniform and new and small 

business owners still face multiple challenges and hurdles. 

It should be borne in mind, therefore, that although the institutional environment is 
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new and small venture growth in emerging economies.

External challenges to growth. External challenges include high transaction costs, 

and inefficient factor markets,  inefficient capital flows, opaque regulation, and 

weak property rights (Foss & Foss, 2008), all of which act as barriers to creating 

value and sustaining growth. Access to financial capital is perhaps the most critical 

impediment to entrepreneurial growth. In a study based on survey data on the 

business environment across 80 countries, Ayyagari et al. (2007) established 

that finance, crime and political instability have a direct impact on firm growth and 

access to finance is the most robust one among those three predictors. Similarly, 

Hutchinson & Xavier (2006) established that the growth of small and medium-

sized enterprises (SMEs) in Slovenia is more sensitive to internal financing 

constraints than in a developed market economy, while Krasniqi (2007) found 

that inadequate financing presented a major barrier to SMEs in Kosovo. Beck 

& Demirgüç-Kunt (2006), presenting an earlier analysis of the World Business 

Environment Survey (Beck et al., 2005), report that small firms’ financing obstacles 

have almost twice the effect on annual growth that large firms’ financing obstacles 

do and this difference is even stronger in the case of growth constraints related to 

the legal system and to corruption, where small firms suffer more than three times 

as much in the form of slower growth as large firms. In sum, growth financing is 

lacking across the majority of emerging economies, and the deficiencies in the 

formal institutional infrastructure exacerbate the negative effects of these liquidity 

constraints.

In addition to the absence of growth financing, new ventures suffer from other 

deficiencies in emerging economies’ formal and informal institutional infrastructure. 
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in sales, employees, new products, or market share) is desirable for continued 

survival (Delmar et al., 2003). The decision to grow is usually the choice of the 

entrepreneur whose growth expectancies ultimately affect the growth of the 

business over time (Cliff, 1998; Wiklund & Shepherd, 2003; Cassar, 2007). 

Prior research has established that the vast majority of newly established ventures 

around the world, across economic and institutional contexts, do not achieve 

substantial levels of growth (Wong et al., 2005). Growth-oriented ventures follow 

different trajectories (McKelvie & Wiklund, 2010), influenced by demographics 

such as industry, size, age, and governance (Delmar et al., 2003); “management, 

marketing and money” (Brush et al., 2009); the gender of the founder/manager 

(Cliff, 1998); the CEO’s specific competencies and motivations (Davidsson, 1991; 

Baum et al., 2001); the firm’s competitive strategies (Baum et al., 2001), resource 

base (Wiklund & Shepherd, 2003), or the availability of outside resources for 

growth (Dobbs & Hamilton, 2007). 

Entrepreneurial growth in emerging economies

The majority of new and small businesses in emerging markets have a no-growth 

or low-growth orientation (Peng & Heath, 1996; Wright et al., 2005; Aidis et al., 

2008; Manolova et al., 2008; Tracey & Phillips, 2011; Batjargal et al., 2013; Estrin 

et al., 2013). In the context of the transition economies of Central and Eastern 

Europe, for example, Scase (1997) differentiated between “entrepreneurship” and 

“proprietorship” and argued that the principal component of the small business 

sector is composed of those whose motivation is solely to carve out niches of 

personal autonomy. Below, we elaborate on the external and internal challenges to 
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challenges to growth early in the lifecycle of an entrepreneurial venture to the 

growth challenges small firms face later in their lifecycle. We theorize that external 

challenges are particularly detrimental early in the life of a new venture, whereas 

internal deficiencies stump growth at later stages of development.

To illustrate our argument, we use findings from the statistical analysis of a large 

scale survey of the state of small business in Saudi Arabia, commissioned in 

2011 by the Saudi Ministry of Labor (n = 1126). We augment the discussion with 

interview data from six Saudi entrepreneurial ventures. Saudi Arabia provides 

an interesting context for the study, because SMEs constitute over %96 of all 

firms, but account for only one third of GDP (Al-Jaseer, 2010). Encouraging SME 

growth, therefore, is essential not only for job creation, but also for the continued 

diversification of the Saudi economy.

The paper is organized as follows. We start by presenting our theoretical argument 

and literature review, followed by results from the statistical analysis of our survey 

data, and insights from our fieldwork. We conclude by formulating five directions 

for future research and outlining some managerial and public policy implications. 

THEORETICAL PERSPECTIVES AND OVERVIEW OF THE 
LITERATURE
Entrepreneurial growth

Growth is a popular measure of firm performance, and is considered by many 

to manifest the essence of entrepreneurship (Drucker, 1985; Covin & Slevin, 

1997). Although not all small firms choose to grow (Wiklund & Shepherd, 2003; 

Leitch et al., 2010), it is generally agreed that some growth over time (i.e., growth 
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emerging economies’ transition from overwhelmingly state-centered economies to 

competitive markets and has propelled the pace of their economic development. 

New and small businesses constitute the majority of firms operating in emerging 

economies, generate over %60 of GDP in countries such as Turkey, Thailand, or 

Vietnam and are, collectively, the largest employers in many low-income countries 

(Ayyagari et al., 2007; Beck & Demirgüç‐Kunt, 2006).

The sizeable economic contribution of the SME sector, however, may be due to 

the proliferated number of individually small and limited growth private enterprises 

rather than the linear translation of entrepreneurial firm growth. This is because 

new and small players face disproportionate challenges to growth, both external 

and internal. External challenges to growth include the relatively underdeveloped 

institutions, which significantly increase the risks and costs of doing business 

(Djankov et al., 2002), institutional barriers to industry entry which are 

disproportionately high for new players (Chang & Wu, 2014), and skeptical societal 

attitudes towards entrepreneurship (Spencer & Gomez, 2004; Ahlstrom et al., 

2008). Internal challenges stem from the ineffective organizational routines (Shane 

& Foo, 1999) exacerbated by the inadequate resource endowments (Aulakh et al., 

2000) and lack of managerial sophistication (Lyles et al., 2004). In sum, growth 

continues to be an elusive target for most new and small ventures in emerging 

economies (Peng & Heath, 1996; Wright et al., 2005; Aidis et al., 2008; Tracey & 

Phillips, 2011; Batjargal et al., 2013).

In our review of the literature, we explore both the external and the internal 

challenges to new and small business growth, bringing in empirical evidence 

across different economic and institutional contexts. Next, we compare the 
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ABSTRACT
In this paper, we explore external and internal challenges to growth along the life 

cycle of a new and small venture in the context of emerging economies. We start 

by reviewing extant empirical literature that has examined new and small business 

growth in emerging economies. The overview is complemented with illustrative 

evidence from field work and a large-scale nationally representative study on the 

state of small business in Saudi Arabia (n = 1126). We show that the association 

between external challenges and growth is stronger earlier in the life of a small 

venture, while the association between internal challenges and growth is stronger 

later in the life of a small venture. The paper concludes by offering suggestions for 

future research and implications for public policy and managerial practice. 

INTRODUCTION
Emerging economies are countries “with a rapid pace of economic development 

and government policies favouring economic liberalization and the adoption of 

a free market system” (Arnold and Quelch, 1998). As of 2014, they accounted 

for over %80 of the world’s population and for over %50 of the global GDP (IMF, 

2014). The establishment and growth of the private sector has greatly accelerated 
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