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 :مقدمة

، وتعزيزها بالغاً بالتنمية المستدامةحكومة المملكة العربية السعودية اهتماما  تولي 

خادم الحرمين الشريفين بقوله " نحن جزء من هذا العالم، وسنسهم  وفقاً لتصريحوذلك 

بإذن هللا بفاعلية في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة، ومن ذلك قضايا 

تسخير  حكومة المملكة على وتفعيالً لذلك حرصت "وتعزيز التنمية المستدامةالبيئة 

في  اً رئيس اً دور ، حيث تعلبحاضنات األعمالكافة األدوات الداعمة والتي من أهمها 

طاع بالمملكة العربية ألكبر ق الداعمة سياساتها من خاللتحقيق التنمية المستدامة 

ولي العهد  تصريحأيضاً وجاء  .طاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"قالسعودية "

سنسعى في الوقت ذاته الى إنشاء بقوله " بالحاضنات وأدوتهالالهتمام السعودي مؤكداً 

المزيد من حاضنات األعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء 

  المتخصصة لمساعدة رواد األعمال على تطوير مهارتهم وابتكاراتهم".

حاضنات أعمال  86عدد  حكومة المملكة العربية السعوديةأنشأت وكخطوات عملية 

التمويل االستشارات و لتقوم بدور مباشر يتمثل في ي مختلف مناطق المملكةف
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والجوانب الفنية والقانونية واللوجستية وغيرها من برامج الدعم  والتسويق والتدريب

المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقوم بدوها في التنمية المستدامة، وأيضاً  التي تحتاجها

يتمثل في األبعاد  يسهم في التنمية المستدامة، تقوم الحاضنات بدور غير مباشر

 أطلقتلهذه األدوار من قبل الحاضنات،  اً . وتأكيداالقتصادية واالجتماعية والبيئة

 .األعمال حاضناتكافة ل الرسمية مظلةاللتكون  ؛شبكـة الحاضنـات حكومة المملكة

على المجاالت  العلمية ركزت الورقةدور الحاضنات في التنمية المستدامة،  ولمعرفة

واسهاماً في أثراًء و واألبعاد المشار إليها؛ مشاركةً  التدريبية والتمويلية والتسويقية

ما بين ريادة األعمال والملكية  لمؤتمر الدولي األول للتنمية المستدامةإنجاح رسالة ا

 م.0202في إطار خطة جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة  الفكرية

 ص:خالمل

الورقة لدراسة دور حاضنات األعمال في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة  هدفت    

 انحثا، وأعتمد الببالتطبيق على المشروعات الصغيرة والمتوسطةالعربية السعودية 

للمشروعات الصغيرة  قصديةوتم اختيار عينة  ،المنهج الوصفي التحليلي على

أن عدة نتائج منها:  وتوصل البحث الى اً،مشروع 02والمتوسطة بلغ حجمها 

 في تحقيق التنمية المستدامة بالتطبيق على مباشر  لها دور حاضنات األعمال

ويل والتسويق والتدريب تها في التمسامن خالل سياالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 أفراد العينة إجاباتجاءت ، حيث  % (82)المئوية  ةنسبجمالي الإ بلغ بمستوى جيد

للدعم  % (20)و التدريبي للدعم % (03)وللدعم التمويلي  % (5.0) بالموافقة

فقد  في تحقيق التنمية المستدامة نات األعمال الغير مباشردور حاض. أما عن التسويقي

 للبعد % (55أفراد العينة بالموافقة ) إجابات، حيث جاءت جداً  جيدجاء بمستوى 

توصل البحث  اكم، البيئيللبعد   % (60)و االجتماعيللبعد  % (55)واالقتصادي 

ومة التشريعات تعديالت أساسية في منظضرورة إجراء  :توصيات منهاعدة الي 

المضافة  لزيادة قيمتهالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاضنات الداعمة لوأنظمة 

. ومنها العمل على استقرار التوجهات االقتصادية تحسين مستوى المعيشةو ةاالقتصادي
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وقرارتها المتالحقة؛ لتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إحراز 

على  للحفاظالخضراء  استخدام المنتجات وأخيراً يجب. معدالت نمو استدامة مطردة

ستفادة من القادمة لالبما يحفظ حق األجيال للبيئة واستدامتها،  الموارد الطبيعية

 ثرواتها.

Abstract 

The scientific paper aimed to study the role of business 

incubators in achieving sustainable development in the Kingdom 

of Saudi Arabia by applying to small and medium business, the 

researcher relied on the descriptive analytical approach. Intention 

sample was selected for small and medium business with a size 

of 20 projects. the research reached several results: business 

incubators have a direct role In achieving sustainable 

development by applying to small and medium projects through 

their policies in financing, marketing, training at a good level, the 

total percentages reached (60)%, where the percentage  of the 

responses of the respondents came with approval financing 

support (5.0)%, training support (35) % marketing support 

(20)%.As for the role of indirect business incubators, the 

percentage  of answers was the economic dimension on (55)%, 

the social dimension (55)% environmental dimension (60)%. As 

the research reached several solutions: Carrying out the reform 

process Essential in the system and systems of small incubators, 

we are working to stabilize economic trends and sector. Finally, 

green products should be used to conserve natural resources. 
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 :مشكلة البحث

قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية في دعم الرغم من الخطوات العملية التي ب

، إال أن سياساتها المختلفة  والمتوسطةحاضنات األعمال لدعم المشروعات الصغرة 

الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهم في التنمية المستدامة )اقتصادياً 

واجتماعياً وبيئياً(. ال يزال دورها محدوداً، حيث ظل هذا القطاع يعاني من عدة 

من سوق مشاكل أدت الى ارتفاع عدد سجالت المشاريع الصغيرة التي تفشل وتخرج 

سجالً  34648العمل فضالً عن القيام بدورها في التنمية المستدامة، حيث وصلت 

 من مجموع السجالت التجارية المسجلة في بالمملكة العربية السعودية.  %02بنسبة 

ومن خالل هذا البحث سيتم اإلجابة على دو حاضنات األعمال في تحقيق التنمية 

 ودية بالتطبيق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.المستدامة بالمملكة العربية السع

 السؤال الرئيس:

لدعم ما هو دور حاضنات األعمال بسياساتها  سات ا تدريبي، سيا لدعم ال سات ا )سيا

مويلي ية التسويقي، سياسات الدعم الت كة العرب ستدامة بالممل ية الم يق التنم في تحق  )

ــا ) ــاريع االقتصااادية، االمتماعيااة، البي يااة  الســعودية بأبعاده ــى المش ــالتطبيق عل ب

  الصغيرة والمتوسطة. تفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

كة  -1 ستدامة بالممل ية الم تدريبي على التنم لدعم ال إلى أي مدى يؤثر دور سياسات ا

 .االقتصادية، االمتماعية، البي ية العربية السعودية بأبعادها ))

كة إلى أي مدى ي -0 ستدامة بالممل ية الم لى التنم ؤثر دور سياسات الدعم التسويقي ع

 االقتصادية، االمتماعية، البي ية .العربية السعودية، بأبعادها ))

ها )) -0 مويلي بأبعاد لدعم الت سات ا ية، إلى أي مدى تؤثر سيا صادية، االمتماع االقت

 على التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.البي ية  

 فروض البحث:

ساتها  مال بسيا ضنات األع تأثير حا مدى  سات ما  مويلي ، سيا لدعم الت سات ا )سيا

ية الدعم التسويقي، سياسات الدعم التدريبي كة العرب ستدامة بالممل ية الم لى التنم ( ع
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ــا ) ــاريع االقتصااادية، االمتماعيااة، البي يااة  الســعودية بأبعاده ــى المش ــالتطبيق عل ب

 ع منه األسئلة الفرعية التالية:الصغيرة والمتوسطة. تفر

سية ) الفرضية ناك عالقة : 1الرئي لة ه ضنات  ذات دال سات حا بين سيا صائية  إح

)سياسااات الاادعم التمااويلي ، سياسااات الاادعم التسااويقي، سياسااات الاادعم األعمـال 

تدريبي عدة ال نه  عت م سعودية. تفر ية ال كة العرب ستدامة بالممل ية الم يق التنم ( وتحق

 هي: فروض فرعية،

شاريع  -1 مويلي للم لدعم الت سات ا بين سيا صائية  له إح قة ذات دال جد عال تو

 الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.

شاريع  -0 سويقي للم لدعم الت سات ا بين سيا صائية  له إح قة ذات دال جد عال تو

 لعربية السعودية.الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة ا

شاريع  -0 تدريبي للم لدعم ال سات ا بين سيا صائية  له إح قة ذات دال جد عال تو

 الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.

 أهمية البحث: 

لى  مال ع ضنات األع تأثير حا فة  في معر ساهمة  في الم ية  حث العمل ية الب ثل أهم تتم

ــالتطبيق علــى المشــاريع الصــغيرة التنميــة المســتدامة ب ــة الســعودية ب المملكــة العربي

ضنات  سهيل الحا ئي وت ماعي والبي صادي واالجت ها االقت يث دور من ح سطة  والمتو

ــة لقطــاع المشــروعات  للجوانــب سياســات االحتضــان والتدريبــة والتســويقية والمالي

ي مادة علم توفير  في  فتكمن  ية  ية العلم ما األهم سطة. أ صغيرة والمتو تأثير ال عن  ة 

 .سياسات حاضنات األعمال في التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الى تحقيق عدة أهداف منها :

ستدامة  -1 التعرف على تأثير سياسات حاضنات األعمال في تحقيق التنمية الم

 لمتوسطة.بالمملكة العربية السعودية من خالل قطاع المنشآت الصغيرة وا

تحليــل تــأثير سياســات حاضــنات األعمــال فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة  -0

 بالمملكة العربية السعودية من خالل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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تقــديم توصــيات يمكــن أن تســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بالمملكــة  -0

 العربية السعودية من خالل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي . :منهج البحث

في  :مصادر البحث لة  ية متمث صادر الثانو صادر م من الم نوعين  لى  اعتمد البحث ع

 المراجع والدوريات ومصادر أولية متمثلة في االستبيان.

 حدود البحث: 

 .الحدود المكانية للبحث: مدينة جدة 

  المحتضنة بحاضنة بادر.الحدود البشرية المشاريع الصغيرة 

 نموذج الدراسة:    

 المتغير التابع  المتغير المستقل

سياسات حاضنات 

 األعمال

 سياسة الدعم التمويلي. -

 سياسة الدعم التسويقي. -

 سياسات الدعم التدريبي. -

 

 

 التنمية المستدامة

 م0212المصدر: الباحثان، 

 مفاتيح الدراسة: 

 موانب التنمية المستدامة. سياسات حاضنات األعمال،

 أوالً: حاضنات األعمال:

مستوحى من كلمة الحضن؛ )ت األعمالحاضنامفهوم مفهوم حضانات األعمال: -1

ال ـفطألاع ـضـري ويجـث حيدة، الولايثي ـدة لحـلخاصا عاية رلوالحماية ايعني ذي لا

م اتهـبحيط يـتحـد ي قـلتت اباولصعاي طـل تخـجـن أمـم؛ تهدالـور وا فـفيه

ء لبقااحالة م عدلتي تـم اة لهـمزلالاة ـبيطلاة ـلعنايواة ـعايرلم ايـدتق، ويتهاارارتمـسوا

قادراً صبح انه ن أمـد لتأكم اتـيـد ان بعـد الحاضنة، ليولدر ااـيغـك لـد ذبع، ةـمويمدلوا
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المشاريع ال ـي مجـفت ناـلحاضـوم امفهـون يكهكذا  لبيئة.ردات اعلى معايشة مف

، اــــالقهطناة ــــحلرة مــــيداي بـعمها فـديوا ـعاهريـن ى مـلإة ـبحاجة فهي الصغير

 ج.اــــإلنتوال ــــلعمــــوق اي ســــا فــــهلتقوم  بدور

 تعريف حضانات األعمال: -2

ثرة  في ك برزت  سين،  باحثين والدار بل ال من ق حظي تعريف الحاضنات بعناية فائقة 

شهرها  من أ ضنات،  نامج التعاريف التي تناولتها األدبيات الخاصة بالحا يف البر تعر

حدة  قانوني وذات عالقة : " (UNDP)اإلنمائي لألمم المت يان  ها ك مة ل سة قائ مؤس

مة بون بإقا لذين يرغ من  مباشرة بالرياديين ا لة  حزم متكام قديم  ستهدف ت سات ت مؤس

صعوبات  كل ال جاوز  هدف ت ساندة ب يات الم الخدمات والتسهيالت واالستشارات واالل

 .المرافقة لمرحلة االنطالق"
 

 فوائد حضانات األعمال:-3

تلعب حاضنات األعمال دوراً رئيسياً في توفير المساعدة لرواد األعمال، 

دورة حياة شركاتهم، فهي تقدم خدمات دعم مثل  خاصة في المراحل االبتدائية من

النصائح واالستشارات اإلدارية، وخدمات الوساطة التي تربط الشركات بالموارد 

الخارجية، وتساعد على زيادة سعتها االستيعابية، ويمكن حصر فوائد الحضانات في 

 التالي:

 االشتراك في تكاليف التشغيل األساسي. -أ

 دارية.المساعدة االستشارية واإل -ب

 االتصال بالممولين والمستثمرين. -ج

تقليل معدل فشل المشروعات، إذ توفر المناخ المناسب والمتطلبات  -د

 للمشروعات.

 توفير فرص العمل. -ه

 تطوير منتجات السوق المحددة. -و
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 خدمات حضانات األعمال: -4

 عادة توفر حاضنات األعمال لرواد األعمال الخدمات التالية:.

بنية تحتية مشتركة )مما يقلل من تكاليف الشركة المبتدئة( مثل مكان للمكاتب،  -أ

وغرف االجتماعات، واالتصاالت، والكهرباء، وفي بعض البيئات خدمات 

 األمن. 

خدمات استشارية لألعمال لمساعدة رواد األعمال في األمور اإلدارية مثل  -ب

قانون التشريعي بالنسبة الى تخطيط األعمال، واالدارة المالية، والتسويق، وال

 األمور الرسمية، مثل التسجيل والحصول على التصاريح والرخص.

الخدمات المالية التي تتراوح من خدمات السمسرة إلى تقديم قروض أو  -ج

 الحصول على حقوق ملكية في الشركة. 

 التدريب والتعلم من قبل ممارسي األعمال من ذوي الخبرة الواسعة. -د

 آت الصغيرة والمتوسطة:ثانياً : المنش

 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة: -1

هناك اختالف واسع بين الدول المتقدمة والنامية في تعريف المشاريع 

"يمكن أن يسري على جميع  لها  الصغيرة والمتوسطة، وليس هناك تعريفاً موحداً 

 Defining small business is المشاريع وفي كل المناطق وتحت كل الظروف

difficult, because the definition of smallness varies widely  وذلك

الن الحكم على مشروع تحكمه عدة ضوابط ومعايير، ويتعين أن تؤخذ في االعتبار 

الظروف التي يعمل فيها المشروع، والبيئة المحيطة به ومرحلة تطور المجتمع، 

 ويرجع االختالف لألسباب التالية : وأعرافه وتقاليده" ،

  الفروقات الجذرية بين الدول في الخصائص والظروف واإلمكانيات

ومراحل التقدم الصناعي والتكنولوجي لكل دولة، فالمشاريع التي تعتبر 

صغيرة ومتوسطة في الدول الصناعية تعد كبيرة في الدول النامية 

 والعكس من ذلك.
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  في النشاط الخدمي مثالً قد ال يكون كذلك ما يوصف بالصغير والمتوسط

 في الصناعات التحويلية واالستخراجية.

  .اختالف المناهج والمعايير 

  كلمة "صغيرة" لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع

  .آلخر حتى في داخل الدولة

  اختالف اهتمام علماء االدارة واالقتصاد والحكومات بالمشاريع"

 والمتوسطة وهو اختالف ينعكس على تعريفهم لها. الصغيرة

 ."صعوبة تحديد مؤشراً واحداً لقياس حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ويرى الباحثان أن الوصول لتعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشترك فيه 

نظراً  كافة الجهات ذات العالقة بالتنمية التنمية المستدامة يعتبر في غاية األهمية،

لالنعكاسات المترتبة عليه، سواًء كانت للمجتمع أو األفراد، وتأثر بشكل مباشر أو غير 

 مباشر في البيئة الداخلية والخارجية للدولة، وذلك ألنه يضمن تحقيق المزايا التالية:

 .رفع كفاءتها االنتاجية وقياسيها من خالل مؤشرات محددات التعريف 

 وفقاً لمتطلبات القطاعات تعززاً لدورها في  توفير أشكال الدعم الالزمة

 الجوانب االقتصادية.

 .الوصول للتكامل االقتصادي والتنموي من خالل القطاعات المختلفة 

 .متابعة االحصاءات عن تركيبة القطاعات االقتصادية المختلفة" 

 .إصدار قوائم دورية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع 

 لية حسب األسواق".وضع المؤشرات الفع 

م 1230والواليات المتحدة االمريكية فقد أصدر الكونغرس  االمريكي عام 

والذي يعرف المشاريع  Small Business Actقانون األعمال الصغيرة والمتوسطة 

الصغيرة والمتوسطة بأنها : "عمالً مملوكاً ويدار بشكل مستقل وهو غير مهيمن في 

على إقامة دائرة تتخصص بمساعدة المشاريع  مجال عمله"، كما نص القانون
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الصغيرة والمتوسطة، وقد أصدرت وأقامت الدول الغربية المتقدمة األخرى قوانين 

  ودوائر مشابهة مهمتها هي مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبناء عليه، يقترح الباحثان أن يتم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة إجرائياً، 

مشاريع محدودة في مواردها وعمالئها حيث يملكها شخص واحد أو عدد  :بأنها

محدود ولديها موارد محدود سواء كان مالي أو فني أو تسويقي وكذلك عمالئها 

 محدودين نظراً لتخصص المشروع، وغالباً يكون لديها منتج واحد.

 امة:دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية المستد -2

يرتبط دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة بإيجاد جملٍة من  

التغيرات الجذرية من خالل إجراء بعض العمليات في مجتمع معين سعياً الكتساب 

المهارة والقدرة على تحقيق التطّور الذي يحسن نوعية حياة األفراد ويزيد قدرتها على 

ويمكن توضيح  الحاجات األساسية والتي تتزايد بشكل مستمر.التأقلم والتجاوب مع 

دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية 

 على النحو التالي:واالجتماعية والبيئية 

 دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة: -1

 من خالل استعمال تكنولوجيا قليلة رأس المال ، كثيفة  : لعملتثمين قوة ا

 العمل 

 وذلك بجمع أموال مختلفة المصادر، إذ بإمكان هذه  الموارد المالية تعب ة :

تنشأ من طرف العائالت واألسر وبالتالي تجميع تلك األموال،  المؤسسات أن

العاملين بتكوين األشخاص أو العمال المهرة مع مجموعة من  أو كأن يقوم أحد

على مدخراتهم ، وبالتالي تشكيل طاقات إضافية ،  وحدات إنتاجية باالعتماد

  المحافظة على استقالليتهم المالية ووحدتهم . تمكنهم من إبراز كفاءاتهم و
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 و ذلك من خالل تجسيد نظام رقابي فعال وباستمرار؛  العامل رفع إنتامية :

لسيطرة على سير العمل نظــــراً لصغر وكذلك ا لضمان السير الحسن للعمل

 حجـــم هــــــذه المؤسسات.

 تقوم هذه المؤسسات كغيرها من المؤسسات بجميع  التجارة الخارمية ترقية :

  التجارية من تصدير واستراد . عمليات المبادالت

 من السلع و الخدمات ، وتوفير مستلزمات المؤسسات متطلبات السوق توفير :

 . األولية وادالكبرى بالم

 في ظل  من منافسة المنتوج المحلي الصناعي المحلي حماية الطابع

الراهنة وأمام انفتاح األسواق العالمية وتحرير التجارة ورفع  التطورات

وإلغاء الرسوم الجمركية، أصبحت هناك منافسة خارجية  الرقابة الجمركية

فإن هذه المؤسسات  المنتوجات المحلية، لذلك للمنتوجات والتي تؤثر على

مراقبة الجودة، والتحكم في التكاليف  تعمل على حماية منتوجاتها عن طريق

المنافسة وبالتالي إذا استطاعت  ومحاولة إيجاد ميزة تنافسية لمواجهة تلك

 المحلية.  المواجهة فإنها بذلك تستطيع حماية المنتوجات

 

 دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االمتماعية المستدامة: -2

يَسعى هذا الدور إلى تنمية التفاعالت وتطويرها بين جميع أطراف ومكّونات المجتمع 

ويتمثل في  والمتمثلة باألفراد والجماعات والمؤسسات االجتماعية الخاّصة والحكومية.

  اآلتي:

  بالحد من ظاهرة النزوح من القرى يمي للتنمية الشاملةالتوازن اإلقلتحقيق ،

وإحداث تطورات على المستوى االجتماعي لكافة األفراد من خالل النائية 

اتاحة الفرص للممارسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على 

 فرص متساوية بين كافة أفراد المجتمع.
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 من خالل توفير فرص عمل، خاصة لجيل الشباب الذي  البطالة القضاء على

والرغبة في تكوين ذاته وإثبات وجوده كما أن هذه  يتميز بالحماس والنشاط

  بسبب البطالة . المشاريع تحمي الشباب من االنحراف

 وذلك من خالل إنشاء بعض المشاريع في  ظاهرة النزوح الريفي الحد من :

وبالتالي تقريب أماكن العمل من سكان تلك  النائية، المناطق الريفية أو

يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن  المناطق الريفية وفي هذا الصدد

 تحقق ما يلي:

o اآلفات االجتماعية القضاء على.  

o المعيشة في الريف.  تحسين مستوى  

o األمثل للطاقات المادية و البشرية االستغالل . 

o المتاحة .األمثل للموارد  االستغالل  

 

 دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية البي ية المستدامة: -3

يَسعى هذا الدور إلى تنمية قدرة األنساق الحيوية الطبيعية مع ربطها باحتياجات 

معالجة النزعة االستهالكية غير  ، وذلك من خالل الجيل الحالي واألجيال القادمة

المشكلة البيئية  واالعتراف بالعالقة المتداخلة بين اإلنسان والبيئة في معالجة والمقيدة 

ظل التنمية المستدامة التي توازن بين التغير اإلبداعي والتقدمي، والمحافظة على 

من خالل تبني عدد من الممارسات الداعمة الستدامة البيئة، والتي تتمثل في  البيئة،

  اآلتي:

 كفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، استهالك الموارد باعتدال و

واالستخدام األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنية الستبدال الموارد غير 

 المتجددة بموارد بديلة، واالستخدامات البديلة المحتملة للموارد. 

  عدم استهالك الموارد المتجددة بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد أو

لبشر أو النظم الداعمة للحياة على األرض وخاصة بطريقة يمكن أن تؤذي ا

 تلك التي ليس لها بدائل.
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  التوسع في مجال االعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية

 والطاقة المائية وطاقة الرياح.

  استخدام الفضالت التقليدية كموارد قدر اإلمكان مع التخلص منها عند الحاجة

 بشر ونظم دعم الحياة على األرض.وبطريقة ال تضر بال

  النضال من أجل التخلص من المبيدات السامة والمخصبات الكيميائية وخاصة

 تلك التي تعتبر ضارة بالبيئة.

  استخالص منتجات النسق البيئي كما في الزراعة، والصيد، واالحتطاب بدون

 اإلضرار برأس المال الطبيعي.

  النسقين اإلنساني والطبيعي من خالل تشجيع المرونة والكفاءة في كل من

تفضيل البستنة المتجددة، والمتنوعة، والمعقدة على تلك المتسمة بالتجانس 

 والبساطة.

  )تفضيل الفالحة التعددية )زراعة األرض بمحاصيل متعددةpolyculture 

 monocultureعلى الفالحة األحادية )االكتفاء بزراعة محصول واحد( 

التربة، فضال عن تفضيل زراعة النباتات طويلة العمر  لإلبقاء على خصوبة

على السنوية منها في أنساق اإلنتاج البيولوجي قدر اإلمكان )كالفرت 

 ( . 106: 0220وكالفرت 

  إعادة تأهيل البيئات المتدهورة قدر المستطاع من خالل وسائل التحكم أو

  بخلق ظروف مالئمة لعمليات إعادة اإلصالح الطبيعي.      

 .تشجيع ودعم عمليات إعادة تدوير النفايات 

  تبني مبدأ تغريم الملوث من خالل سن تشريعات عقابية على المستويات

 المحلية والقومية والدولية.

 :التأكيد عند معالجة المشكلة البيئية على ثالثة أنواع من التوازن وهي 

o التوازن بين المناطق وخاصة بين الشمال والجنوب 

o  الكائنات الحيةالتوازن بين 

o التوازن بين األجيال 
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  دمج جهود التنمية المستدامة وجهود الحفاظ على البيئة بطريقة مفيدة للطرفين

 من أجل الصالح العام للجيل الحالي واألجيال القادمة على السواء.

وحيث أن التنمية المستدامة تتطلب أخذ االعتبار لآلثار البيئية واالقتصادية 

تداخلة الناتجة عنها؛ فهذا يعني ضمنياً العمل على تقييد النشاطات واالجتماعية الم

اإلنسانية ضمن نظام محدد؛ الستدامته الوضع المتوازن عالمياً بين احتياجات اإلنسان 

 واحتياجات الطبيعة.  

 ثالثاً : التنمية المستدامة:

 تعريف التنمية المستدامة:-1

العملية المالئمة لالستدامة يمكن أن تتمثل يعتقد الباحثان أن أحد أفضل التعريفات 

ضمن  في العمل على تحقيق الحد األعلى من الكفاءة االقتصادية للنشاط اإلنساني 

ية على  ية الطبيع ساق الحيو قدرة األن جددة و موارد المت من ال تاح  هو م حدود ما 

ادمة، استيعابه مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي وكفايتها الحتياجات األجيال الق

مع،  في المجت حدث  ية ت ية ديناميك شامل لعمل هدف  ية  وهناك تعريف آخر " التنم

صيب  تي ت ية ال ية والوظيف يرات البنائ من التغ سلة  وتتجلى مظاهرها في تلك السل

موارد  ية ال جم ونوع في ح لتحكم  لى ا ية ع هذه العمل مد  مع، وتعت نات المجت مكو

ترة المادية والبشرية المتاحة للوصول بها إلى أق صى ف صى استغالل ممكن في أق

ية  شودة للغالب ية المن صادية واالجتماع ية االقت يق الرفاه هدف تحق لك ب ممكنة، وذ

    العظمى من أفراد المجتمع

 

ثالثاً : دور حاضنات األعمال في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية 

 السعودية من خالل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

 ضنات األعمال بالمملكة العربية السعودية )النشأة حا -1

بدأ الحديث عن حاضنات األعمال رسمياً في المملكة العربية السعودية حينما أنشأت 

م، حيث تم إنشاء أول مركز لريادة األعمال في المملكة 0220جامعة الملك سعود عام 
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ضنة، ثم أنشأت مدينة يتضمن أول حاضنة لألعمال تعمل بالشكل المتكامل لمفهوم الحا

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أول حاضنة تقنية رسمية في السعودية بمسمى حاضنة 

م. بنهاية 0226بادر تعنى بريادة األعمال لتقنية المعلومات واالتصاالت وذلك عام 

حاضنة في مختلف المجاالت بحسب تقديرات  02م، بلغ عدد الحاضنات 0214عام 

    السعودية.شبكة الحاضنات 

المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة فااي المملكااة العربيااة السااعودية )التعريااف،  -2

 االحصائيات، المساهمة في إممالي الناتج المحلي .

 التعريف:

وضعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية تعريفاً 

يف بأن المشاريع الصغيرة هي التي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أوضح التعر

وتحقق إيرادات بين أكبر من ثالثة  42و  2يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 

مليون لاير ، فيما أن المشاريع المتوسطة هي التي يتراوح عدد  42ماليين لاير وحتى 

 مليون لاير 42موظفاً وتحقق إيرادات أكبر من  042و  32موظفيها بدوام كامل بين 

 مليون لاير. 022حتى 

 االحصائيات: 

ألف  02منشاة صغيرة و 002ألف منشاة صغيرة ومتوسطة في المملكة،  082هناك 

من أعداد المنشآت في المملكة في منتصف  % 22منشأة متوسطة تشكل جميعها 

مليون مشتغل أي أنها تسهم  0.33، وتوظف المنشآت الصغيرة والمتوسطة 0213

 8.16البالغة  0218إجمالي الوظائف في المنشآت في الربع الثاني من  %32بنحو 

من المشتغلين البالغ عددهم  %40مليون مشتغل، أي أن المنشآت الكبيرة تساهم بنحو 

 مليار لاير.. 304بنحو  %21مليون فيما مساهمتها في تحقيق اإليرادات  0.80

 المساهمة في إممالي الناتج المحلى: 

نشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى اإلجمالي بما يتراوح بفرض مساهمة الم

ألف لاير سنوياً، وبذلك نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق  132-122بين 
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 %06.2إلى  %12.1مليار لاير وهو ما يعادل  46.0-00.1ناتجاً محلياً يتراوح بين 

القطاع التجاري  -اع الخاص من إجمالي الناتج المحلى اإلجمالي المتولد عن القط

 .وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات ماعدا الزيت

 بالمملكة العربية السعودية: التنمية المستدامة -3

هداف  صـة بأ شاورات الخا في الم عل  شكل فا لـسعودية ب لـعربية ا لـمملكة ا شاركت ا

هذه  يق  في التنمية المستدامة منذ بدايته، والتزمت المملكة بتحق ها  ند إقرار هداف ع األ

ية 0213سبتمبر  فل اإلقليم ــي المحا م، ودأبت علـى تجديد التزامها خالل مشاركاتها ف

 والدولية المختلفة. وقد ترجمت المملكة هذا االلتزام بالتالي:

  طيط صاد والتخ ير االقت صدور األمر السامي الكريم القاضي بتكليف وز

جاد اال هم، إلي لف الم هذا الم عة  ية بمتاب هداف التنم مع أ لوطني  ساق ا ت

 المستدامة.

  عات لف القطا شرعت المملكة في مواءمة استراتيجياتها الوطنية في مخت

مـع أهــداف التنميــة المسـتدامة. فعلــى ســبيل المثـال: قامــت وزارة البيئــة 

والميـاه والزراعـة بإصـدار اسـتراتيجية الميـاه واسـتراتيجية البيئـة التــي 

ية  هداف التنم ثة تتسق مع أ ها الثال بين أبعاد مل  عي التكا ستدامة وترا الم

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 

  صدر أمر سامي كريم قضى بإدراج أهداف التنمية المستدامةً  في مناهج

التعلــيم، وجــاري حاليــا العمــل علــى ذلــك بقيــادة وزارة التعلــيم وشــراكة 

 الجهات ذات العالقة من القطاعين العام ِ والخاص.

 ــة المملكــة قامــ ت وزارة االقتصــاد والتخطــيط بقيــاس مــدى اتســاق رةي

شمولية  0202 صورة  لى  صول ع ستدامة، وللح ية الم هداف التنم مع أ

تمــت إضــافة عــدد مــن الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة وقيــاس مــدى 

 اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة. 
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 هداف اال يد األ لى تحد ساق ع مدى االت ياس  ية ق مدت عمل ستراتيجية اعت

وللخطـــط واالســـتراتيجيات الوطنيـــة  0202الفرعيـــة لرةيـــة المملكـــة 

صورة  خروج ب لك لل ستدامة، وذ ية الم هداف التنم صد أ مع مقا المتوائمة 

 دقيقة تعكس اتساق فعلي قابل للتطبيق من قبل الجهات المنفذة. 

 

بل  من ق ها  تم تطوير تي  سريع ال مل ال ييم المتكا ستخدام أداة التق مم وقد تم ا نامج األ بر

مائي حدة اإلن ياس أداء المت شرات ق مة مؤ هزة، لموائ مع  األج قة  ية ذات العال الحكوم

قدم  ياس الت ية لق شرات مواز جاد مؤ هدف إي لك ب ستدامة، وذ ية الم هداف التنم صد أ مقا

كة  ية الممل فة لر شرات  0202المحقق على المستويات المختل ية ومؤ ها التنفيذ وبرامج

 . الموضحة في الشكل أدناه الجهات المختلفة
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المصدر: نحو تنمية مستدامة للمملكة العربية السعودية االستعراض الطوعي الوطني 

 م0216-هـ1402األول 
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الميدانية الدراسة  

ت دواأمجتمع وعينة الدراسة وكذلك تصميم تتناول الدراسة الميدانية وصف 

للتأكد من صالحيتها ومدى  القياسوتقييم أدوات عدادها، إالقياس المستخدمة وطرق 

ختبار لتي تم بموجبها تحليل البيانات وإالمعالجات اإلحصائية اتطبيقها باإلضافة إلى 

 وذلك على النحو التالي:محاور الدراسة 

: مجتمع وعينة الدراسة .اوالً   

:  وصف أداة الدراسة.ثانياً   

: مقياس الدراسة.ثالثاً   

يانات .رابعااً: أساليب معالجة الب  

 أوالً :  مجتمع وعينة الدراسة

 / مجتمع الدراسة.1

 العربية السعودية. بالمملكةيتكون مجتمع الدراسة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 / عينة الدراسة.2

ضح   سة المو مع الدرا من مجت نات  كما تمَّ اختيار مفردات عينة البحث عن طريق العي

اســتهدفت مــالك المشــاريع الصــغيرة  فـي الفقــرة الســابقة عــن طريــق العينــة القصــدية

ها عاملين ب عدد ال ترواح  تي ي سط ال لى  1من  والمتو عدد)0إ يع  تم توز يث  ( 02. ح

سترجاع  تم ا ستمارة02عدد )استمارة و سترجاع بن ( ا غت )سبة ا ها ( %122بل . بيان

 :(.1كما هو موضح في جدول رقم )

 : االستبيانات الموزعة والمعاد (1جدول )

 النسبة العدد البيان

 %122 02 االستبيانات الموزعة

 %122 02 االستبيانات التي تم إرجاعها

 2 2 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 2 2 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %122 02 االستبيانات الصالحة للتحليل

 .0202المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية 
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 ثانياً : وصف أداة  الدراسة

سية للحصـول علـى البيانـات  لى وسـيله االسـتبانة كـأداة رئي مدت هـذه الدراسـة ع اعت

 لموضوع الدراسة. والمعلومات الالزمة

 ثالثاً : مقياس الدراسة:

كرت  قياستم  ياس لي درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مق

(، فى توزيع اوزان اجابات أفراد العينة والذى يتوزع من اعلى Likart Scaleالخماسى )

مام  ( درجات.3وزن له والذى اعطيت له ) حة المجال أ هو اتا لك  من ذ غرض  وقد كان ال

 (.0الدقيقة. كما هو موضح في جدول رقم )أفراد العينة الختيار االجابه 

مقياس درجة الموافقة :  (0جدول رقم )  

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

عة  قة مرتف درجة مواف

 جدا"

 أوافق بشدة 3 فأكثر % 62من

إلــى أقــل مــن  22مــن  درجة موافقة مرتفعة

62% 

  أوافق 4

ـــــــة  ـــــــة موافق درج

 متوسطة

 محايد 0 %22إلى اقل من  32

ـــــــة  ـــــــة موافق درج

 منخفضة

ــل مــن  02 ــى أق  32إل

% 

 الأوافق 0

ـــــــة  ـــــــة موافق درج

 منخفضة جدا

 الأوافق بشدة 1 %02أقل من 

 0202المصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية م

 

سة: ضي للدرا جات  وعلية يصبح الوسط الفر موع در هي مج ياس  ية للمق جة الكل الدر

ــارات ) ــى العب ــردة عل ــل 0( =13/3.=)3(/ 1+0+0+4+3المف ــو يمث ــط ( وه الوس

يه إذا ز سة وعل ضي )الفرضي للدرا عن الوسط الفر بارة  لك 0ادت متوسط الع ( دل ذ

 على موافقة أفراد العينة على العبارة .



 
 بالمملكة العربية السعودية ..... دور حاضنات األعمال في تحقيق التنمية المستدامة

 فيصل عوض محمد عبدالق ادر& د/   أمل علي محمد سليمان د/ 

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
022 

 
 

 رابعاً  : أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة:

خالل أساليب اإلحصاء الوصفي: وذلك   لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من 

 أ/ التوزيع التكراري لعبارات فقرات االستبانة

فروض  بارات  لى ع نة ع فراد العي بات أ كراري إلجا يع الت لى التوز عرف ع لك للت وذ

 الدراسة.

 :الوسط الحسابي الموزونب/ 

با وذلك سة باعت يرات الدرا حد لوصف أراء أفراد العينة حول متغ عة ره أ قاييس النز م

يادي  و أكثر عمومية من الوسط الحسابي،وهالمركزية  حيث أن الوسط الحسابي االعت

 .يعد حالة خاصة من الوسط الحسابي المرجح 

 ج/االنحراف المعياري

  المرجح.لمعرفة مدى التشتت في أراء المستجيبين قياسا" بالوسط الحسابي  وذلك

 اختبار معامل االرتباط لسبيرمان  د/ 

ويعنى ذلك  %3الختبار الداللة اإلحصائية لمحاور الدراسة عند مستوى معنوية  وذلك

نه من  أ قل  ية ا ستوى معنو ند م سوبة ع باط( المح مة )االرت نت قي يرفض  %3إذا كا

ما إذا  فرض العدم وهذا يعنى )وجود فروق ذات داللة معنوية وتكون الفقرة ايجابية(. إ

من  بر  ية اك ستوى معنو ند م فرض  %3كانت قيمة )كاى تربيع( ع بول  ناه ق فذلك مع

 سلبية.حصائية وتكون الفقرة العدم وبالتالي عدم وجود فروق ذات داللة إ

 

 البياناتلتحليل الجانب العملي 

بات  ستويات اجا هار م يسعي الباحثان من خالل تحليل البيانات ومناقشة النتائج الي اظ

افـراد عينــة البحـث فيمــا يتعلـق بمتغيــرات البحـث التــي جـري تناولهــا، وتحقيقـا لهــذا 

ل )االوساط الحسابية واالنحرافات الغرض تم استخدام االدوات االحصائية المناسبة مث

 .المئوية(المعيارية والتكرارات والنسب 
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مويلي:1 لدعم الت سات ا قة بسيا بات المتعل يل االجا جدول ) . تحل من ال بين  يد (0يت  تأك

لدعم  % (5.0اجابات ) سات ا لي سيا مويلي،من افراد عينة البحث بانهم يوافقون ع  الت

نة % (60.0وان ) ذلك،علي  محايدين العينةمن افراد  % (35.0وان ) فراد العي  من ا

جدول ) يوضحهوهذا ما  التمويلي،غير موافقين علي سياسات الدعم  لك ، (0ال كان ذ و

 (.0.80( وانحراف معياري عام قدره )2.30بوسط حسابي عام مقداره )

 

سات 0 قة بسيا بات المتعل يل االجا بين. تحل سويقي: يت جدول ) الت بات ( ان 4من ال اجا

لدعم الت % (20) لي ا قون ع نة يواف فراد العي فراد  % (45.0وان )سويقي من ا من ا

غيــر مــوافقين علــي  مــن افــراد العينــة % (35.0وان ) علــي ذلــك، محايــدين العينــة

قداره )، سياسات التسويقي ياري 2.70وكان ذلك بوسط حسابي عام م حراف مع ( وان

 (.1.13عام قدره )

 

سات 0 قة بسيا بات المتعل يل االجا بين. تحل تدريبي: يت جدول ) ال بات 3من ال ( ان اجا

نةمن افراد  % (35.0وان )بسياسات التدريبي من افراد العينة يوافقون  % (35)  العي

يدين لك ، وان ) محا لي ذ نة % (30.0ع فراد العي سات  من ا لي سيا موافقين ع ير  غ

قداره )وكان ذلك بوسط حسابي عام ، التدريبي قدره 3.10م عام  ياري  حراف مع ( وان

(1.07.) 

 

يل االج4  صادي:. تحل عد االقت قة بالب بات المتعل جدول ) ا من ال ضح  بات 8ات ( ان اجا

قو % (55) صادي، من افراد العينة يواف عد االقت لي الب فراد  % (40.0وان )ن ع من ا

نة يدين العي لك ، وان ) محا نة % (5.0علي ذ فراد العي ير  من ا لكغ ، موافقين علي ذ

 (.1.03( وانحراف معياري عام قدره )3.70وكان ذلك بوسط حسابي عام مقداره )

 

ماعي3  عد االجت قة بالب بات المتعل يل االجا جدول ) :. تحل من ال ضح  بات 2ات ( ان اجا

قو % (50) ماعي،من افراد العينة يواف عد االجت لي الب فراد  % (35.0وان ) ن ع من ا
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لكعلي  محايدين العينة نة % (15.0وان )، ذ فراد العي لك من ا لي ذ موافقين ع ير  ، غ

 (. 1.23( وانحراف معياري عام قدره )3.65وكان ذلك بوسط حسابي عام مقداره )

 

 % (60( ان اجابات )6. تحليل االجابات المتعلقة بالبعد البيئي :  يتبين من الجدول )8

يدين   من افراد العينة % (20.0من افراد العينة يوافقون علي البعد البيئي ، وان ) محا

لك بوسط علي ذلك، غير موافقين  من افراد العينة % (20.0علي ذلك ، وان ) وكان ذ

 (.1.27( وانحراف معياري عام قدره )3.40حسابي عام مقداره )

 

  3مدول رقم )

حول التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المابات عينة البحث 

 سياسات الدعم التمويلي

 رقم المؤشر باالستبيان
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ةنسب عدد نسبة عدد  نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد 

1 - - 1 5.0 7 35.0 9 45 3 15.0 2.30 0.80 

   15.0  45.0  35.0  5.0  -  معدل النسبة المئوية

 0.80 2.30 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م0202ن نتائج الدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان م

 

  4مدول رقم )

التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المابات عينة البحث حول 

 سياسات التسويقي

رقم المؤشر 

 باالستبيان

الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ةنسب عدد ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةنسب عدد   

1 1 5.0 3 15.0 9 45.0 3 15.0 4 20.0 2.70 1.13 

   20.0  15.0  45.0  15.0  5.0  معدل النسبة المئوية

العام واالنحراف المعياري العامالوسط الحسابي   2.70 1.13 

 م0202المصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية 
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  5مدول رقم )

التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المابات عينة البحث حول 

 سياسات التدريبي

 رقم المؤشر باالستبيان
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ةنسب عدد ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةنسب عدد   

1 2 10.0 5 25.0 7 35.0 5 25.0 1 5.0 3.10 1.07 

 معدل النسبة المئوية
 10.0  25.0  35.0  25.0  5.0 

  

 1.07 3.10 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م0202المصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية 

  6مدول رقم )

التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المابات عينة البحث حول البعد 

 االقتصادي

 رقم المؤشر باالستبيان

الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ةنسب عدد ةنسب عدد  ةنسب عدد   عدد 

نس

 بة
ةنسب عدد  

1 5 25.0 6 30.0 8 40.0 1 5.0 - - 3.70 1.03 

   -  5.0  40.0  30.0  25.0  معدل النسبة المئوية

 1.03 3.70 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م0202الميدانية  المصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة

  7مدول رقم )

التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المابات عينة البحث حول البعد 

 االمتماعي

 رقم المؤشر باالستبيان
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ةنسب عدد ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةنسب عدد   

1 7 35.0 3 15.0 7 35.0 2 10.0 1 5.0 3.65 1.23 

   5.0  10.0  35.0  15.0  35.0  معدل النسبة المئوية

 1.23 3.65 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م0202المصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية 
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  8مدول رقم )

التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري المابات عينة البحث حول البعد التوزيع 

 البي ي

 رقم المؤشر باالستبيان
الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
ةنسب عدد ةنسب عدد  ةنسب عدد  ةبسن عدد  ةنسب عدد   

1 3 15.0 9 45.0 4 20.0 1 5.0 3 15.0 3.40 1.27 

 معدل النسبة المئوية

 15.0  
 

45.0 
 20.0  5.0  15.0 

  

 1.27 3.40 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م0202ن نتائج الدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثان م

  9مدول رقم )

 معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بين سياسات حاضنات االعمال في تحقيق التنمية المستدامة 

 نوع العالقة           المحسوبة Tقيمة)  rs)قيمة      المتغيرات

 معنوية 0.72 0.27 البعد االقتصادي

 غير معنوية 0.33 0.13 البعد االمتماعي

 معنوية 8.85 0.087 البعد البي ي

 0202الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية  إعداد المصدر:

 اختبار المحاور 

 :اختبار المحور الرئيسي للبحث   

لغرض اختبار دور حاضنات االعمال في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية 

السعودية بالتطبيق علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، سيتم اوال اختبار 

، الفرعية المنبثقة عن هذا المحور باستخدام معامل ارتباط الرتب لسبيرمانالمحاور 

 كما هو موضح ادناه :

بين البعد االقتصادي وسياسات حاضنات  اختبار العالقةالمحور االول )  .1

 االعمال :

بين  باط والعالقة  بار االرت سبيرمان الخت تب ل باط الر من خالل اختبار معامل ارت

ـــــ ـــــرين ، تب ـــــذين المتغي ـــــة )ه ـــــة )rs=0.27ين ان قيم ـــــت قيم ( T( ، وبلغ
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جود 0.25(هى قيمة اكبر من القيمة الجدولية )0.72المحسوبة) ( وهذا يشير الي و

ند  مال ع ضنات االع سات حا صادي وسيا عد االقت بين الب ية  باط معنو قة ارت عال

ية ) ستوى معنو ية )p<0.05م جة حر جدول 18( ودر في ال ضح  هو مو ما  ( ، ك

(2.) 

ي )اختبارالعالقااة بااين البعااد االمتماااعي وسياسااات حاضاانات المحااور الثااان .2

 االعمال :

(هى 0.33المحسوبة)   T( ، وبلغت قيمةrs=0.13من خالل النتائج تبين ان قيمة )

ية ) مة الجدول نوي 0.58قيمة اقل من القي باط مع جود ارت عدم و لي  شير ا هذا ي ( و

 بين المتغيرين .

بااين البعااد البي ااي وسياسااات حاضاانات العالقااة  . المحااور الثالااث ) اختبااار3

 االعمال :

لغــرض التاكــد مــن وجــود عالقــة ارتبــاط بــين البعــد البيئــي وسياســات حاضــنات 

يث  االعمال تم اجراء االختبار بواسطة استخدام معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ح

مة ) غت قي مةrs= 0.087بل غت قي سوبة )   T( ، وبل بر 8.85المح مة اك هى قي ( و

 ( مما يؤكد اثبات هذا المحور.0.72ة الجدولية )من القيم
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 النتائج والتوصيات:

 أوالً : النتائج:

توصل البحث إلى ، لمحاور الدراسة أجريتتحليل البينات واالختبارات التي خالل من 

، وذلك على وأجابت على التساةالت عدد من النتائج التي تماشت مع فروض البحث

 :النحو التالي

  من يره  سبه كب سطة ب مالكن صغيرة والمتو شروعات ال كة الالم يةممل  العرب

يه األعمال لحاضنات التمويليةسياسات الان  تعتقد السعودية  غير عادله ومجز

فراد  % (23) اجاب بذلك ،تتناسب مع حجم الدعم الحكومي المتوفر وال من ا

 .العينة

 ظم فراد  مع نةا قون العي ير مواف لى غ سويقية  ع سات الت يرو السيا ها دون أو ن

مع  سب  موح وال تتنا يات إالط جاب )مكان يث أ كة، ح فراد  % (02الممل من ا

 .بعدم الموافقة العينة

  ظم افـراد العينـة غيـر موافقـون علـى سياسـات التـدريب ويـرو أنهـا دون فمع

يث  كة، ح يات الممل مع إمكان جاب الطموح وال تتناسب  عدم  % (35)أ منهم ب

 الموافقة.

 ارتبــاط بــين سياســات حاضــنات  عالقــةن هنالــك أالمشــروعات  مــالك يعتقــد

قة.  % (55اجابات ) حيث االقتصادي والبعدعمال األ نة بالمواف فراد العي من ا

عد  كذلك الب ئيو بات ) البي يث اجا قة. % (60ح نة بالمواف فراد العي ما  من ا بين

من  % (50أجاب ) ضح  ماعي. ويت عد االجت من افراد العينة بالموافقة على الب

 .مستوى جيد جداً  يبلغ بالمملكةالتنمية المستدامة  بأحداثارتباط  ذلك وجود

 

 التوصيات:ثانياً: 

ة واالجتماعي ةاالقتصادي المنظومةال تتحقق دون تغير في  المستدامة التنمية حيث أن

للتوصيات  التوصل وبناًء عليه، تممفردات الورقة،  كما أوضحت نتائح، والبيئية

 :التالية
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  في مجال التنمية االقتصادية:أوالً: 

  صة مة الخا إجراء تعديالت جذية وأساسية في كافة السياسات واللوائح واألنظ

جات  بين مخر جوة  بسوق العمل وأوضاع القوى العاملة، والعمل على ردم الف

 التعليم وحاجة سوق العمل.

  تاج  0202التركيز على زيادة الناتج المحلي في ظل رةية بزيادة عناصر االن

ــادة الصــادرات الســعودية  ــن خــالل زي ــة م ــة االنتاجي ــادة الطاق ــا لزي وكفاءته

صادية  شرات االقت لى المؤ ظاً ع لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حفا

 )ميزان المدفوعات، الناتج المحلي(.

 قةالعمل على استقرار الت طاع  ؛وجهات االقتصادية وقرارتها المتالح كين ق لتم

ستدامة مطردة،  مو ا عدالت ن حراز م من إ سطة  المشروعات الصغيرة والمتو

تسـهم فــي اكسـاب األفــراد المهـارات والقــدرات وزيـادة تطلعــاتهم فـي ضــوء 

 المتطلبات التنموية.

 يث أن صغيرة  ح شاريع ال لب عالم سائل التغ هم و حد أ ثل أ سطة تم لى والمتو

بر  – لبطالةا تحديات صادي األك توفير  –العائق االقت يتم  بأن  قة  صي الور تو

سهامها فـي  يادة ا سطة لز صغيرة والمتو شآت ال مة المن نات الالز فة الممك كا

 الناتج المحلي.

  في مجال التنمية االمتماعية:ثانياً: 

  ير خاص والغ كومي وال تعزيز روح التعاون بين مؤسسات الدولة )القطاع الح

 بناء تنمية مجتمعية مستدامة.ربحي( ل

  مدني مع ال مات المجت فة منظ يات كا ية والجمع ية المحل جان التنم يل دور ل تفع

سارات  ضايا وم في ق لي  مع المح شتراك المجت جل ا من أ ها  يف إمكانيات لتوظ

 وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات المجتمعية. ،التنمية
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 في مجال التنمية البي ية:ثالثاً: 

 ها ئة وموارد ندة ب االلتزام نحو البي يو وأج عالن ر في إ ، لمواجهة 01ما ورد 

 الطبيعيــة، حفاظــاً علــى المــواردالتحــديات المختلفــة والمتعــددة التــي تواجــه 

 .استدامتها بما يضمن حق األجيال القادمة في االستفادة منها

  ــة بإعــادة ــدوير تشــجيع ممارســة المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة المتعلق الت

ستخدام  حول اال فة  ية والثقا شر التوع ستهالكية، ون صناعية واال فات ال للمخل

 األمثل للموارد والمواد بما يحافظ على استدامتها.

  تب أو سواء المكا ضراء ) جات الخ فة والمنت هوم الثقا ستخدام مف في ا سع  التو

ما يحافظ المرافق أو المساحات(، لتعزيز أساليب االستخدام اإليجابية للموارد ب

نزل،  نا )م شأنه أن يجعل مواقع من  ئي  ياة بي عليها، ويسهم في بناء أسلوب ح

 مكتب، مدينة، مشروع،....( مكاناً أفضل للعيش.

ش العلمية نرجو أن تسهم هذه الورقة أخيراً.. سات  اتفي استثارة مزيد من النقا والدرا

 .المستدامة عن التنميةفي البحث ريادة األعمال والملكية الفكرية حول 

 الباحثان
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 المرامع والمصادر: 

سعودية .1 ية ال كة العرب ستدامة للممل ية م حو تنم لوطني  ،ن طوعي ا ستعراض ال اال

 م0216األول 

ــرون،  .0 ــي وآخ ــغيرةألعمات اضناحاالسنوس ــروعات الص ــب ) ل والمش دار الكت

 .(م0220، الطبعة األولى ليبياالوطنية بنغازي، 

شميمري،  .0 بدالرحمن ال بن ع مد  مالأح يادة األع ياض ) ر شقري،  –الر بة ال مكت

 .(م0212الطبعة األولى 

 ات األعمال في دعمها وتطويرهاالصناعات الصغيرة ودور حاضنكاظم جواد،  .4

 .(م0212األردن الطبعة األولى  دار األيام، عمان:)

صادي األول  .3 كات دراسات منتدى الرياض االقت صغيرة محر شآت ال سة المن درا

 م.0226اقتصادي منشود أساسية لنمو 

نه مجموعة من الطالب،  .8 في مدي صادية  دور المشاريع الصغيرة في التنمية االقت

 .(م0222) نابلس، جامعة النجاح الوطنية، كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية

ق التنميــة )دار المســؤولية االجتماعيــة بــين الشــراكة وآفــامنــال محمــد عبــاس،  .2

 .(م0210 الجامعية اإلسكندرية -مصرالمعرفة 

ــة  .6 ــدابير الفعال ــات والت ــي للسياس ــدليل العمل ــروعات ال ــي إدارة المش ــع ف المرج

 (.م0223 مدينة نصر ،مجموعة النيل العربية)القاهرة: 

مال .2 ضنات األع شميمري، حا بدالرحمن ال بن ع مد  في  أح قات  فاهيم والتطبي الم

 .(م0214لمعرفي )االقتصاد ا

النهــوض بالصــناعات الصــغيرة فــي مصــر  اســتراتيجيةأبــو النــور وآخــرون،  .12

 .("1"العدد   -1220يناير –والتجارة  لالقتصادالمجلة العلمية )

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتهاماهر المحروق   .11

 ألعمال الصغيرة أبعاد الريادة.إدارة اسعاد نائف برنوطي،  .10

ــدليل ال .10 ــروعات ال ــي إدارة المش ــع ف ــي المرج ــةعمل ــدابير الفعال ــات والت  للسياس

 (.م 0223، مجموعة النيل العربية ،القاهرة: مدينة نصر)
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14. https://smea.gov.sa/ar/about/  

15.  Small Business Management, Mary jane. 

16. https://ar.wikipedia.org/wiki 

17. http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive 
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 ملحق االستبانة

ال اوافق  ال اوافق

 بشدة

أوافق  أوافق محايد

 بشدة

 الفقرة

 أوالً : سياسات حاضنات األعمال

وفرت لي محور : سياسات االحتضان:      

 حاضنات األعمال الموقع والمكتب

واألدوات واألجهزة والمرافق وشبكة 

 االنترنت التي أحتاجها للبدء بمشروعي.

ساعدتني سياسات الدعم التمويلي: محور :      

حاضنات األعمال في االتصال بالممولين 

والمستثمرين للحصول على التمويل 

 بصورة سريعة.

ساهمت : التسويقيمحور : سياسات      

مشروعي حاضنات األعمال في دخول 

 للسوق المستهدف.

ارتفعت كفاءه ي: محور : سياسات التدريب     

العاملين في المشروع بعد الدورات 

التدريبية التي عقدت لهم في حاضنات 

 األعمال.

 ثانياً : التنمية المستدامة

تعتقد أن محور : البعد االقتصادي:      

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت 

 الصناعات المحلية.تطوير  في 

لمشروعات ا: محور : البعد االجتماعي     

في الحد من  الصغيرة والمتوسطة ساهمت

 ظاهرة البطالة.

حاضنات  ساهمت: محور : البعد البيئي     

األعمال في زيادة الوعي البيئي 

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 


