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 الصغيرة في استيعاب األيدي العاملة وتوطينها مشروعاتدور ال
  مشروعاتدراسة تطبيقية على ال

 *اها صندوق المئوية بمنطقة الرياضالتي يرع

 د. محمد بن سعيد العمري 
دارة"السلوك التنظيمي و مشارك  أستاذ  الموارد البشرية"  ا 

  جامعة الملك سعود

 البرازي  عبد هللابن  خالدأ. 
 صندوق المئوية

 الرياض

 المملكة العربية السعودية

 :ملخص

الصغيرة في استتيعا  اييتدا العاملتة وتوهينهتا ومتدل ةابليتة الستعوديين متن  مشروعاتتهدف الدراسة إلى بيان دور ال
التتتي يرعا تتا صتتندوق المئويتتة بمنه تتة  مشتتروعاتأو عمالتتة للرةتترة وجتتا زيته  لهتتاق وةتتد هب تتت علتتى ال مشتتروعاتأصتتحا  

 ،وزراعتتي ،صتتناعيو لتتدمي، و تجتتارا،  :متتن ملتلتتن اينتتواع ا( مشتتروع  696الريتتاض، حيتتل شتتملت الدراستتة عينتتة عتتدد ا )
الدراستتات الستتاب ة فتتي  تتذا المجتتا ق أ تت   تح يتته  تتذا الهتتدف تتت  مراجعتتة نتتتائجأجتت   والمستتتريدين متتن صتتندوق المئويتتةق ومتتن

تتا و  ق ويغتتراض التحليتت  وضفتتر  ةأربعتتعينتتة الدراستتةق رةتتزت الدراستتة علتتى التبتتار  أفتترادتتت  استتتلدا  استتتبانة وزعتتت علتتى أيض 
معامتتت  التبتتتات، ومعامتتت  اقرتبتتتا ق وةتتتد و حتتتادا، ء الوصتتتري وتحليتتت  التبتتتاين ايحصتتتااإل أستتتالي ئي، تتتت  استتتتلدا  حصتتتااإل

 :أ مهاعدد من النتائج من  إلى راسةتوصلت الد
 الصغيرة فرص عم  مناسبة للسعوديينق مشروعاتتوفر ال -
 الصغيرة على توظين السعوديين ون   اللبرة إليه  من العمالة الوافدةق مشروعاتيحرص أصحا  ال -
الصغيرة إيجاد اييدا العاملة السعودية المتلصصة، ولذا يت ون في العمالة  مشروعاتيصع  على أصحا  ال -

 الوافدة إلنجاز تلك ايعما  التلصصية أكتر من السعوديينق
 الصغيرةق مشروعاتتحو  العوائه اقجتماعية بين السعوديين وبين بعض الوظائن في ال -
 تلهيط للوظائن في المشروعات الصغيرةقيظهر دور الجهات الراعية في عملية التنسيه والتنظي  وال -

الصتغيرة فتي  مشتروعاتكاديميتة المتعل تة بتدور الوفي نهاية الدراسة ت  استعراض العديد من اقةتراحات والتوصيات اي
  ذه التوصيات:أ    ولع  من قوتوهينها ،العاملة يدااستيعا  اي

                                                           

 ق6112 نوفمبر، وُةب  للنشر في 6112إبري  ت  تسل  البحل في   *
يشةر الباحتان عمتادة البحتل العلمتي بجامعتة الملتك ستعود ممتلتة فتي مرةتز البحتول بةليتة إدارة ايعمتا  بالجامعتة  

ا المالي لهذه الدراسة  قعلى دعمهم 
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الصغيرة بزيادة الوعي لدل المجتمع السعودا بأ مية  مشروعاتضرورة ةيا  الجهات ذات العالةة بتنمية ودع  ال -
 قمشروعاتتلك ال

 الصغيرةق مشروعاتالصغيرة بحيل ت و  ايولى بت د  تسهيالت لهذه ال مشروعاتالعمالةة وال مشروعاتضرورة الربط بين ال -
 الصغيرةق مشروعاتال توفر اررص التي والالعم  على الربط بين ملرجات التعلي   -
الصغيرة  مشروعاترسمية تكون مهمتها ت دي  الدع  المادا والتنظيمي والتوجيهي يصحا  الإنشاء جهة  -

 والراغبين في العم ق
 إهالق برامج تدريبية تنتهي بالتوظينق -

 البهالةق - الصغيرة مشروعاتلا - توهين الوظائن )السعودة( :الكلمات المفتاحية

 مـقـدمـة
الصتغيرة فتي للته فترص وظيريتة واستتيعا  اييتدا العاملتة  مشتروعاتلل ودور فعتا أ مية بالغة اآلونة ايليرة  شهدت

تتت ق فرتتتي اإلتتى جانتتت  دور تتتا فتتي اقستتتتتمار ورفتتتع معتتدقت التنميتتتة اقةتصتتتادية واقجتماعيتتة فتتتي التتتدو  المت دمتتة والناميتتتة أيض 
فتي  متتوافرةمتن بتين إجمتالي الرترص ال الصتغيرة النستبة ايكبتر مشتروعاتتشة  الرترص الوظيريتة التتي تلل هتا ال ال  مت ،أمريةا

متتن  %99الصتتغيرة والمتوستتهة تمتتت   مشتتروعات(ق "وتشتتير اإلحصتتاءات إلتتى أن الHeadd, 2003: 2ال هتتاع اللتتاص )
الصتتغيرة والمتوستتهة متتع نهايتتة عهتتد اقةتصتتاد  مشتتروعاتمجمتتوع المسسستتات العاملتتة فتتي معظتت  دو  العتتال ، وةتتد نمتتا دور ال

 (ق2: 6112ة التجارة العالمية" )ةاس  وآلرون، الموجه وترعي  دور منظم

، بهتااق تمتا  و الصتغيرة،  مشتروعاتلذلك أصبح من اي مية على أصحا  ال رار توجيته التدع  التالز  التذا تحتاجته ال
فتي دفتع العجلتة  مشتروعات، من أج  اقسترادة من تلتك الاوفي المملكة العربية السعودية لصوص   افي البلدان العربية عموم  

وسيحاو  الباحل فتي  تذه الدراستة  قحتواء العدد المتزايد من اييدا العاملة الوهنية الباحتة عن عم ق وتوفير ااقةتصادية 
وهتترب بعتتض التوصتتيات لتهتتوير  ،الصتتغيرة فتتي استتتيعا  اييتتدا العاملتتة وتوهينهتتا مشتتروعاتال إل تتاء الضتتوء علتتى دور تلتتك

 .عليها وعلى الجهات الراعية لهاوالترةيز  ،وترعي  دور ا

يمان   من ةيادة  ذا البلد بذلك الدور الحيوا ف د ت  تأسيس عدد من الجهتات ذات العالةتة المباشترة ةصتندوق المئويتة  اوا 
 اومعنوي تتت اوت تتتدي  التتتدع  التتتالز  مادي تتت ،الصتتتغيرة مشتتتروعاتبهتتتدف رعايتتتة ال ؛وغيتتتر المباشتتترة ةصتتتندوق تنميتتتة المتتتوارد البشتتترية

لتكون لبنة ح ي ية لدع  ال اعدة اقةتصادية الوهنية في ظ  التوجهات اقةتصتادية الجديتدة  ؛السعوديين ايصحابها وموظريه
 المرتكزة على تشجيع المبادرات التجارية لصغار المستتمرينق

تتى لحظتة إعتداد  تذه ولت  يتت  اقترتاق عليته ح االصغيرة غيتر موحتد دولي ت مشروعاتةما تجدر اإلشارة إلى أن تعرين ال
ةعتتدد العمتتا ، مستتتول الت نيتتة أو حجتت  رأس  مشتتروعاتحيتتل يعتمتتد التعريتتن علتتى المعتتايير المستتتلدمة لت يتي  تلتتك ال الدراستة

مرحلتة  الصتغيرة بتين دولتة وألترل، ومتن مشتروعاتالما  المستتمر في المشروع "لذلك نجتد التبتاين فتي تبنتي تعريتن معتين لل
مةاو  إلتى ألترل بمتا يترته النمتو  ةمتا ةتد يلتلتن فتي دالت  البلتد نرسته وذلتك حست  مراحت  بلتد متا وظروفته اقةتصتادية، نتاتا 

 (ق6: 6002، 1 الذا يمر بها اةتصاد ذلك البلد" )ايسرج
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 :العام للدراسة طاراإل

 :مشكلة الدراسة

ه الوظيريتة اللاصتة بته، والتتي بتال مشتةالتبلتد فتي العتال  أا  لك  ةهاع لاص فيبالرغ  من الجهود المبذولة، إق أن 
يتأتي فتي م تدمتها  ستبا عدد متن اي إلى في بلد آلرق وةد يعود  ذا اقلتالفآلر  ةهاع لاص مشةالتشك تلتلن عن 

يعتتاني ال هتتاع  :ال هتتاع اللتتاصق فعلتتى ستتبي  المتتتا  االبيئتتة الستتائدة فتتي البلتتد التتذا يوجتتد فيهتتأو  ،الظتتروف العامتتة الستتائدة
متا بستب  هبيعتة المهتارات وال تدرات التتي إةدرته على است ها  جميع هتالبي وهالبتات العمت   ضعنمن  اللاص السعودا

بستب  عتزوف بعضته  عتن ةبتو  العمت  فتي أو  ،تهلبها بعتض الوظتائن وق تتواجتد حاليتا فتي  تسقء المت تدمين لهلت  العمت 
ا يترل هتالبي وهالبتات العمت  متن وجهتة نظتر   قح تاق ونتيجتة لهتذ هتاتي الحتديل عنأيسبا  اجتماعية سي ؛بعض الوظائن

 وجود فرص وظيرية له  في ال هاع اللاص لاصة في بعض الوظائن والمهنق ضعن

العديتتد متتن البتتاحتين  ترتتهاالنتتوع متتن المعانتتاةق وةتتد  االصتتغيرة ةأحتتد الحلتتو  لمتتت   تتذ مشتتروعاتلتتذا بتتدأت فةتترة اةامتتة ال
التتدور التتذا تلعبتته  أ ميتتة( علتتى 6111ستترج، ، اي6119ستتلمان،  ،6113ورفلتتي، اي ،6112التتوادا،  ،6112)العوضتتي، 

 الحيتوا  الدراسة لمحاولة إبراز التدور الصغيرة في لله فرص وظيرية واستيعا  اييدا العاملةق وةد جاءت  ذه مشروعاتال

  فتي ت ليت  نستبة افعتبشتة  مباشتر و  يستا  ممتا  ؛فتي استتيعا  اييتدا العاملتة وتوهينهتا الصتغيرة مشتروعاتال تلعبته التذا
التي  مشروعاتتنمية المجتمع بشة  مباشرق وةد التصت الدراسة بدراسة ال فييجابي اإل  ادور  إبرازالبهالة، باإلضافة إلى 
لهتتا،  ةوتتتوفير ةنتتاة تمويتت  مناستتب ،الصتتغيرة مشتتروعاترعايتتة اللويتتة فتتي منه تتة الريتتاض ةجهتتة ملتصتتة يرعا تتا صتتندوق المئ

والحتل علتى زيتادة اق تمتا  بهتا فتي  ،إلبراز ذلك الدور وعالةة الجهات الراعيتة بته ؛ومدل مسا متها في ذلك ،معرفة دور او 
سبي  تح يه نس  نجاب أكتر مما يسدا لتح يه نس  عالية من سعودة للوظائن لدمتة للمجتمتع والتوهن والمتواهنين بشتة  

 عا ق

الصغيرة  مشروعاتال ما مدل مسا مة عن السسا  الرئيس التالي: جابة ذه الدراسة حاولت اإلفإن  بناء على ما سبه،
 في لله فرص وظيرية لهالبي وهالبات العم  السعوديين؟

 :الدراسة ضو فر 
 :و ي الدراسة، تدور حو  مشةلة ضو فر  ةأربع وضع الباحل ت د ، ما ضوء في

لرتض متن نستبة البهالتة فتي المجتمتع   جديتدة وبالتتالي عتا ( فتي للته فترص عمت الصتغيرة )بشتة  مشتروعاتتستا   ال -1
 السعودا لاصةق

 الصغيرة متمتلة في صندوق المئوية بشة  مباشر في توفير الوظائن وتوهينهاق مشروعاتتسا   الجهات الراعية لل -6

 يت  َشْغ  )تغهية( جميع الوظائن التي يوفر ا المشروع الصغير بأيدا عاملة سعوديةق -6

)نتوع المشتروع  أفراد العينة على محاور الدراسة تعزل قلتتالف المتغيترات إجاباتيوجد فروق ذات دقلة إحصائية بين  -2
 وعمر المشروع(ق
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 :أهداف الدراسة
الصغيرة بالمجتمع واقةتصاد المحلي تظهتر فتي عتدة مستا مات، ةمحاربتة الر تر والبهالتة ورفتع  مشروعاتإن عالةة ال

المستتتتول المعيشتتتي للرتتترد، وتزويتتتد الصتتتناعات الكبيتتترة بتتتالمواد ايوليتتتة، وغيتتتر ذلتتتك متتتن المستتتا ماتق وستتتتتناو   تتتذه الدراستتتة 
 إلى: حيل تهدف ،الجان  المتعله بتوظين اييدا العاملة الوهنية

 الصغيرة وأصحابها في التوظين الذا يسدا لت لي  ظا رة البهالةق مشروعاتد دور التحدي 

 الصغيرة )ةصندوق المئوية( في عمليتة تتوفير فترص وظيريتة متعتددة  مشروعاتأ مية دور الجهات الراعية لل تحديد
 .من المشروع الواحد

 الصغيرة بأيدا عاملة وهنية بشة  ت ريبيق مشروعاتتحديد نسبة شغ  الوظائن المتاحة في ال 
 الصغيرة والترةيز عليها وعلى الجهات الراعية لها مشروعاتت دي  بعض التوصيات لتهوير وترعي  دور ال. 

 :همية الدراسةأ
الصتتغيرة فتتي تتتوفير فتترص وظيريتتة جديتتدة تستتا   فتتي  مشتتروعاتتكمتتن أ ميتتة الدراستتة فتتي أ ميتتة التتدور التتذا تلعبتته ال

تت الوهنيتتة ودور الجهتتات الراعيتتة لهتتا )متمتلتتة فتتي صتتندوق المئويتتة(، ويستتتمد أ ميتتته متتن  ااستتتيعا  اييتتدا العاملتتة ولصوص 
 اإيجتابي لتوحع علتى دو  أجنبيتة ستا   فتي ت تد  مجتمعاتهتا وةتذلك اةتصتاد ا محلي تأتتر  متن مشتروعاتموضوعه لمتا لتلتك ال

، ويمةتن تنتتاو  أ ميتة الدراستة متتن مشتروعاتومتدل ايتتر المتتنعةس علتى نستبة البهالتة جتتراء ازديتاد تلتك الرئتتة متن ال اوعالمي ت
 جانبين  امين:

لين وأصحا  ال رار في الجهات ذات العالةة في المملكة ببيانات وم ترحات مسئو : وتكمن في تزويد الاألهمية العملية
 الصغيرةق مشروعاتدانية تساعد على اإلسها  في تشجيع ودع  الوتوصيات مستمدة من دراسة مي

: وتكمتن فتي تنتاو  الدراستة لتدور المشتروعات الصتغيرة فتي الت ليت  متن نستبة البهالتة فتي المملكتة متن األهمية العلميـة
  ايكاديمي اللاص لال  استيعا  اييدا العاملة الوهنيةق وتعد  ذه الدراسة محاولة لإلسها  في إتراء المعلومات في الح 

 في مساعدة الباحتين لت دي  دراسات مماتلةق اها تسا   أيض  ةما إنبدور المشروعات الصغيرة في تلريض نسبة البهالة، 

 :مصطلحات الدراسة

 )ي صد به تسةين موظن مواهن )سعودا فتي الدراستة الحاليتة( علتى الوظيرتة المعنيتة توطين الوظائف )السعودة :
 العام  الوافدق من ق  بد

 جهة ملتصة بدع  صاح  المشتروع الصتغير متن الناحيتة الماديتة والمعنويتة الصغيرة مشروعاتالجهة الراعية لل :
 ومتابعة مشروعه والحرص على نجاحهق

 فرت له ال درة على العم  والرغبة فيهقعد  وجود فرص عم  مشروعة لمن تو  :البطالة 

 يا ستب  أو  ترك الموظن وظيرته هواعية منته :أا "دوران العم "لبعض : و و ما يهله عليه االتسرب الوظيفي
 الرق
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 ي العمالة غير الوهنية وال ادمة للعم  بناء على اتراق بينها وبين صاح  العم قالعمالة الوافدة  : 

 نوعيتتا نامجتتا صتندوق تنميتتة المتتوارد البشترية " تتدف" فتي المملكتتة العربيتتة الستعودية بر  إدارةةتتر مجلتتس أ: راتـب هــدف
العاملة الوهنيتة  يدالتوظين اي ؛ت ال هاع اللاصق وي د   ذا البرنامج مزايا مالية وزمنيةآلدع  التوهين في منش
وذلتتك  ؛ولمتدة لمتس ستتنوات لكت  متواهن يتت  تعيينته ،ريتا  شتهريا 2111وبراتت  شتهرا ةتتدره  ،فتي ال هتاع اللتاص

 لتشجيع ال هاع اللاص على توظين السعوديين المس لينق

 :دود الدراسةح
المستريدين من رعاية صندوق المئوية والمسجلين في سجالته التي تبدأ  مشروعاتاقستبانة على أصحا  ال تهبيهت  

 ق وشتتتملت الدراستتتة مستتتتريدا منه تتتة 6116وحتتتتى تتتتاري  صتتتدور آلتتتر ت ريتتتر للصتتتندوق بنهايتتتة   6112منتتتذ نشتتتأته عتتتا  
بعمليتتتتة التوظيتتتتن وتوهينتتتته دون النظتتتتر فتتتتي ايبعتتتتاد اقةتصتتتتادية الريتتتتاض، حيتتتتل اةتصتتتتر الباحتتتتل علتتتتى دراستتتتة متتتتا يتعلتتتته 

 والتحديات التي تواجههاق ،وم وماتها ،الصغيرة مشروعاتواقجتماعية ايلرل لل

 :الدراسة أدبيات
 :اإلطار النظري 

 :الصغيرة مشروعاتمفهوم ال

الصتغيرة، فهتو يعتمتد علتى النستبية بحست  التتالف المعتايير  مشتروعاتق يوجد تعرين محتدد أو مرهتو  مترته عليته لل
، وبالتالي فإن  ناك العديد من التعريرات التي تتره متع البيئتة السياستية واقةتصتادية مشروعاتالمستلدمة في تعرين  ذه ال

استية واقةتصتادية التتتي وتلتلتن فتي البلتد اآللتر ةمتا ةتد تلتلتن فتي البلتد نرسته معتمتدة  علتى العوامت  السي ،فتي البلتد المعنتي
 يعتمد عليها البلدق

بوجته عتا ، فالحرفيتة  تي  المشتروع الصتغير  تو مشتروع ق يعتمتد علتى الكتافتة التكنولوجيتة إن مرهتو "ونستتهيع ال تو  
 الملكية واإلدارة، فصاح  ه ق يوجد انرصا  بيننأةما لمسة إلى عشرة أفراد،  نزيد عايساس في ةيامه، وعدد العمالة ق ي

ويةتون التصتدير  ، دفته تغهيتة البيئتة المحليتة باحتياجاتهتا ين ؛المشروع  و الذا يتديره، وتتميتز منتجاتته بالبستاهة والمحليتة
 لهوة قح ة" )عزالدين، دق ت(ق

تمت  المشروعات الصغيرة عص  اقةتصاد في ةتير من دو  العال ، لتيس " وي و  ةاس  وآلرون في  ذا الموضوع:
ولكتتن ينهتتا ُتغتتذا الصتتناعات الكبيتترة باحتياجاتهتتا، وتعمتت  بصتتورة لصتتي ة ل ستتواق والمنتتاهه  ،فتترص عمتت  ف تتط ينهتتا تتتوفر

ت"ومنافذ التصدير ،الصناعية والتتي تنرتذ  ،اق ويمةن تعرين المشروع على أنه "مجموعة من اينشهة اقستتتمارية المرتبهتة مع 
لتح يته بعتض النتتائج المحتددة التتي تلبتي أ تداف واحتياجتات  ؛دةبداية واضحة وله دورة حياة محتدوله ن هة  ،بهري ة منظمة

صاح  العم "ق وبناء  عليه يمةن تعرين المشروع الصغير على أنه "مجموعة من أنشهة استتمارية يمارسها صاح  العم  
 ق(2: 6112)ةاس  وآلرون، لتح يه عائد اةتصادا" 

 :(9: 6112)ةاس  وآلرون،  إذا توفرت فيه اللصائص التالية ،ويمةن تعرين المشروع على أنه مشروع صغير
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 قعامال   12إلى  2بين  يتراوب عدد العمالة ما 

 أن يةون المديرون    أصحا  المشروع )سمة غالبة(ق 

 أن تكون الملكية لررد أو مجموعة صغيرةق 

 أن يمارس المشروع عمله في منه ة محليةق 

 قالنشا  أن يتس  المشروع بصغر الحج  ومحدودية 

علتى  يحتتوا بناء على ما سبه فإن المشروع الصغير الذا ستت  دراسته  و الذا ي و  صتندوق المئويتة برعايتته حيتل 
 وملكيته فرديةق ،اوصغير الحج  نسبي   ،وظيرة 12ن الوظائن ق تتجاوز معدد محدود 

 :الصغيرة مشروعاتخصائص ومميزات ال

مةانيتتة تعريرتتهبعتتد توضتتيح مرهتتو  المشتتروع الصتتغير  يستتا   فتتي تحديتتد المرهتتو  العتتتا   اآلتتر   اتتنتتتاو  الدراستتة جانب تت ،وا 
 "ايسترج"المتوستهة والكبيترة وةتد للصتها  مشروعاتللمشروع الصغير و و لصائصه ومميزاتهق تلك اللصائص تميزه عن ال

 في أحد ةتبه حيل ةا :

 :(9-9: 6113، 6 سرج)اي لع  أ مها ،تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من اللصائص
 ومتتن تتت  أتتتاب  ،انلرتتاض الهاةتتة اإلنتاجيتتة: ف تتد ستتاعد التهتتور التكنولتتوجي علتتى إمةانيتتة تجزئتتة العمليتتات اإلنتاجيتتة

والتتتي ةانتتت  قللتتدو  الناميتتة التتدلو  فتتي مجتتاقت إنتاجيتتة ومنهتتا مجتتا  الصتتناعات الكيميائيتتة علتتى ستتبي  المتتتا 
 ةاصرة على الدو  ذات الهاةة اقستيعابية الكبيرةق

 وعتد  التتأتر بالعوامت  المسسستية التتي تتسدا إلتى  ،انلراض ايجور: تتميز المشروعات الصغيرة بانلراض ايجتور
 ارتراع ايجور في المشروعاتق

  المهلتته لتترأس المتتا  و تتو متتا  انلرتتاض الحجتت  المهلتته لتترأس المتتا : تتميتتز المشتتروعات الصتتغيرة بانلرتتاض الحجتت
 يتالء  مع رغبة المستتمرين في غالبية الدو  الناميةق

  اقعتمتتاد علتتى اللامتتات المحليتتة: تعتمتتد غالبيتتة المشتتروعات الصتتغيرة علتتى اللامتتات المحليتتة ومتتن تتت  ت تت  الحاجتتة
 إيجابي على الميزان التجاراقأتر  إلى اقستيراد وما لذلك من

 وأتر ذلك على الهجرة من الرين إلى الحضرق :جغرافيال درة على اقنتشار ال 

 حيل يساعد على إةامة المشروعات الصغيرة في أماكن متررةتة متن التلريتن  :التلرين من حدة الترةيز الصناعي
 من حدة الترةز الصناعيق

 : قة بالعمالة الما رةومن ت  إمداد المشروعات الكبير  ،تعتبر المشروعات الصغيرة مراكز لتدري  العمالة مراكز تدري 

 :الصغيرة ودورها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مشروعاتأهمية ال

الصغيرة  ي من أ   العوامت  المستببة لال تمتا  بهتا واقعتمتاد عليهتاق متن ذلتك متا ذةتر  مشروعاتإن الحاجة لوجود ال
للصتتناعات الكبيتترة بتتبعض احتياجاتهتتا التتتي ق غنتتى لهتتا عنهتتا  اومتتزود   ،فتتي  تتذه الدراستتة متتن ةونهتتا تعتتد مراكتتز تتتدري  استتاب   
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حيتتل "يتتأتي اق تمتتا  بالصتتناعات الصتتغيرة نتيجتتة ظهتتور العديتتد متتن المشتتةالت التتتي لتت  تستتتهع الصتتناعات الكبتترل التعامتت  
ية ايدوار التتي ت تو  إضافة إلى إيمان الحةومات وايفراد في الوةت الرا ن بأ ماد الحلو  لها أو التغل  عليهاق معها أو إيج

اقعتمتاد علتى و ومنها: لله فرص عم  أكتتر، بها الصناعات الصغيرة في ملتلن مجاقت التنمية اقةتصادية واقجتماعية، 
المستتتا مة فتتتي زيتتتادة حجتتت  الصتتتادرات الصتتتناعية، واقرت تتتاء بمستتتتول اقدلتتتار و تنميتتتة الموا تتت  واإلبتتتداعات، و المتتتوارد المحليتتتة، 

 (ق61: 6112)مليمر وآلرون، واقستتمار" 

مهلوبتة متن ةبت  المنظمتات الكبيترة الغيتر بشتة  فعتا  فتي استتهداف الشترائح  الصغيرة مشروعاتفري أمريةا، تسا   ال
 %33إلتتى  %29وتتتتراوب نستت  استتت هابه  متتن  قستتةان ايريتتاف، والمعتتاةينو محتتدودا التعلتتي ، و ايمريةتتان الالتينيتتين، متتت  

(Headd, 2010: 6 ق وفتتي)أن نستتبة العتتاملين  :نشتترت وزارة العمتت  الستتعودية فتتي آلتتر ت ريتتر ستتنوا أصتتدرته ،الستتعودية
  ارترتتع 6116ية الدولتتة نحتتو الستتعودةق فرتتي عتتا  استتتراتيجالستتعوديين فتتي ال هتتاع اللتتاص فتتي ازديتتاد، ممتتا يتتد  علتتى نجتتاب 

 إلتتى %9.9  )متتن 6119الحتتا  عتتا  بالم ارنتتة بمتتا ةتتان عليتته  %2زيتتد علتتى معتتد  تتتوهين الوظتتائن بال هتتاع اللتتاص بمتتا ي
 (ق12: 6116( )الت رير السنوا لوزارة العم ، 12.12%

 :الصغيرة مشروعاتال أنواع

  ي: إلى أربعة أةسا  -ندوق المئوية حس  ت سي  ص –الصغيرة من حيل النشا   مشروعاتيمةن تصنين أنواع ال
 الصناعية )أو اإلنتاجية(: مشروعاتال -أ

 "ةيمتة مضتافة"التي تللته  مشروعاتتحوي  المواد اللا  إلى منتج نهائي أو وسيط، و ي تلك الأا  وأساسها التحوي ،
 قويةتتون  نتتاك تماتتت  فتتي اإلنتتتاج ،وال يمتتة المضتتافة تعنتتي زيتتادة ةيمتتة الملرجتتات )النتتاتج( عتتن المتتدلالت )عناصتتر اإلنتتتاج(

 (ق66: 6113والتمات  بمعنى تهابه ة  مواصرات الوحدات المنتجة )الحناوا، 

 الخدمية: مشروعاتال -ب

و ي التي ت د  لدمة ما لصالح اآللرين م اب  أجر، حيل ت تو  نيابتة عتنه  بت تدي  لدمتة ةتانوا ستي ومون بهتا بأنرسته  
أو ق يستهيعون ال يا  بها، متت  لتدمات المواصتالت والستياحة واإلصتالب والتنظيتن، وغيتر ذلتك متن اللتدمات الكتيترة التتي 

 (ق69: 6113بالتوافه مع الهل  عليها )الحناوا،  مشروعاتاليمةن أن تلبيها  ذه 

 التجارية: مشروعاتال -ج

استتتتمار التربح )الرترق بتين ستعر الشتتراء  متن أجتت  إعتادة ؛أو عتدة ستلع ملتلرتة ،"وأساستها شتراء وبيتع وتوزيتع ستلعة متتا
ومتتن تتت  بيعهتتا ب صتتد الحصتتو   قأو تغليرهتتا ،أو تعبئتهتتا ،تتت  ي تتو  بإعتتادة بيعهتتا ،والبيتتع(، و تتي ةتت  مشتتروع ي تتو  بشتتراء ستتلعة

ن ةانتتت تجتتارة  مشتتروعاتعلتتى ربتتح، متتت  تجتتارة الجملتتة والتجزئتتةق و نتتا نشتتير إلتتى أن ال اللدميتتة  تتي بهبيعتهتتا تجاريتتة، وا 
 (ق69: 6113لدمات ق تجارة سلع" )الحناوا، 

 الزراعية: مشروعاتال -د
لتذا ةتا  باشتت اق التعريتن متن تعريتن  قغير من مصدر موتتوق ل  يتسن للباحل إيجاد تعرين محدد للمشروع الزراعي الص

لكنته ملتتص بالزراعتة، ولتذا فتيمةن ال تو   ،المشروع ةمرهو  عا  وذلك ين المشروع الزراعي  و فتي ايصت  مشتروع استتتمارا 
تت ولتته ن هتتة  ،والتتتي تنرتتذ بهري تتة منظمتتة ،ابتتأن المشتتروع الزراعتتي  تتو "مجموعتتة متتن اينشتتهة اقستتتتمارية )الزراعيتتة( المرتبهتتة مع 
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لتح يته بعتض النتتائج المحتددة التتي تلبتي أ تداف واحتياجتات صتاح  العمت "ق وبنتاء  عليته  ؛بداية واضحة ولته دورة حيتاة محتددة
أنته "مجموعتة متن أنشتهة استتتمارية )زراعيتة( يمارستها صتاح  العمت  لتح يته عائتد بيمةن تعرين المشروع )الزراعتي( الصتغير 

ولهتا  ،وذات شتة  ةتانوني ،واةتصتادية ،عبارة عن وحتدات إنتاجيتة"(ق ويمةن تعريره بأنه 2: 6112تصادا" )ةاس  وآلرون، اة
 ؛نشتتا  استتتتمارا متتن شتتأنه استتتغال  وتوجيتته المتتوارد اقةتصتتادية الزراعيتتة بهتتدف الحصتتو  علتتى عوائتتد لتتال  فتتترة زمنيتتة معينتتة

 ق"في اقةتصاد الوهني ،ةتصادية الزراعية ومن ت لكي تسا   بدور ا في دفع عجلة التنمية اق

 :نبذة عن صندوق المئوية

الشتبا ، تأسستت بموجت  المرستو  الملكتتي  مشتروعاتغيتر ربحيتة ُتعنتى بتمويت   صتندوق المئويتة  تو مسسستة مستت لة
بمترور مئتة عتا  علتى   تق وةد برزت فةرة إنشاء صندوق المئوية لال  فترة احترتا  المملكتة1262أ في عا  /191 الكري  رة 

وُيعد صندوق المئوية  .الصندوق على  ذه المناسبة المهمةي م   ، لذا سُ - هي  هللا تراه -تأسيسها على يد الملك عبد العزيز 
ه  الصتغيرة، مشتروعاتلتهلع المملكتة العربيتة الستعودية وهموحهتا فتي دعت  شتبابها )متن الجنستين( لبتدء  امواكب   امسسسي   ال  عم
ة ح ي ية لدع  ال اعدة اقةتصادية الوهنية، في ظ  التوجهات اقةتصادية الجديدة المرتكزة على تشجيع المبادرات ةون لبنيلو 

 التجارية لصغار المستتمرينق

وتنميتتة  ،وتستتاعد علتتى تلرتتيض نستتبة البهالتتة ،الشتتبا  مشتتروعاتوةتتد بتتدأت الرةتترة فتتي فتتترة ةلتتت فيهتتا البتترامج التتتي تتتدع  
ألذت لجنة متلصصة تدرس الرةرة من لال  اقهالع على برامج دع  الشتبا  المهب تة فتي دو  ألترل،  لذلكاقةتصاد المحليق 

 دولة، و و برنامج منظمة شبا  ايعما  الدوليةق 21في بريهانيا نجح تهبي ه في حوالي  اةائم   ات  التارت اللجنة برنامج  

 ،والستعوديات متن بتدء أعمتاله  اللاصتة متن لتال  اإلرشتادويهدف الصندوق إلى تمةين الجي  الجديتد متن الستعوديين 
والتمويتت ، وبهتتدف تحتتويله  متتن هتتالبي وظتتائن إلتتى متتوفرا وظتتائن، ومستتاعدته  علتتى تح يتته اقستتت ال  المتتادا  ،والتستتهي 

 ي لصندوق المئوية(قلكترون)الموةع اإل

 :نبذة عن صندوق تنمية الموارد البشرية

 ، تتت69/2/1261( بتتتاري  112البشتترية بموجتت  ةتترار مجلتتس التتوزراء المتتوةر رةتت  )جتتاء إنشتتاء صتتندوق تنميتتة المتتوارد 
، نتيجتة رسيتة واضتحة اومالي ت ابشلصتيته اقعتباريتة المستت لة إداري ت  ت2/2/1261( بتاري  19والمرسو  الملكي الكري  رة  ) /

فتي ال هتاع اللتاص، فجتاء إنشتاسه  غيتر مستبوق، و تو تتوهين الوظتائن اي يشة  الوصو  إليه تحدي  استراتيجلهدف سعودا 
متتن الشتتبا  التتوهني متتن  اجيتتد   اوالمدربتتة تتتدريب   ،ةأحتتد اآلليتتات الراعلتتة للمستتا مة فتتي تتتوفير الكتتوادر الستتعودية المس لتتة بتتالعل 

ي التذا ستوف يعتود علتى التوهن ستتراتيجحتى يةون في مستول ةبو  ذلك التحدا ويح ه الوصو  إلى الهدف اق ،الجنسين
تمةتين الشتبا  الستعودا متن امتتالك المعتارف والمهتارات الالزمتة متن لتال  ذلتك يتت  اجتماعية، وأمنية، واةتصتادية، و بروائد 

ويعتد برنتامج "دعت  وظتائن ع تود  .يجابيتة علتى اقةتصتاد التوهنيإهاع اللاص مما ستينتج عنته آتتارَا لشغ  الوظائن في ال 
حيل يتكرت  الصتندوق بنستبة دعت  متن الراتت  المصتروف  ،ظين السعوديينالتشغي  والصيانة" من البرامج الداعمة لعملية تو 

ممتتا يلرتتن العتت ء  ،ايولتى متتن حيتتاة المشتروع اشتتهر   62ريتتا  ستعودا لمتتدة  6111بحتد أةصتتى  %22للموظتن تصتت  إلتتى 
 ي لصندوق تنمية الموارد البشرية(قلكترونالصغيرة )الموةع اإل اولصوص   مشروعاتالمالي على أصحا  ال
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 :سات السابقةالدرا

ة اقةتصتتادية الصتتغيرة متتن الناحيتت مشتتروعاتوأوراق العمتت  المتعل تتة بموضتتوع ال ،دراستتات عديتتدةعلتتى التترغ  متتن تتتوافر 
إق  ،والت ليت  منهتا ،وستب  محاربتهتا ،وةتذلك موضتوع البهالتة قوأكتر من جانت  ، ذا الموضوع من أكتر من منظوروتناولها 

 ،الصتغيرة مشتروعاتدراسات علمية أكاديمية حديتة تبحل فتي مجتا  ال -المستول الوهني على -أنه ل  يتسَن للباحل ليجد 
وأ مية دور ا في توفير وظتائن تناست  الستعوديين، وذلتك يستبا  منهتا ضتعن اق تمتا  ايكتاديمي بهتا، ةلتة وعتي المجتمتع 

لجتتاد بتتالرةرة، ةتتذلك لتت  يستتبه أن ةتتان دور فتتي ت ليتت  البهالتتة، وحداتتتة اق تمتتا  اقستتتراتيجي ا مشتتروعاتبأ ميتتة ودور تلتتك ال
 صندوق المئوية بالتحديد مح  بحل فيما سبهق وفيما يلي نستعرض سبع دراسات عربية:

 ( 1002دراسة السهالوي ،)والتي  دفت إلى بيان الدور الح ي ي للمنشآت الصغيرة والمتوسهة فتي المملكتة العربيتة الستعودية، 
ورفتتع مستتتول المعيشتتة ل فتتراد متتن لتتال  دراستتة معتتد  انتشتتار تلتتك المنشتتآت فتتي  ،ومستتا متها فتتي زيتتادة وتنويتتع التتدور ال تتومي

وةتد للصتت الدراستة إلتى نتيجتة أن معتد  انتشتار المنشتآت الصتغيرة والمتوستهة  قاقنتشتار والعوام  المسترة على  تذا ،المملكة
متع  اوةتذلك ةتان معتد  اقنتشتار يتناست  هردي ت ق تت(1212و  تت1699ة )في الرترة ما بين ت  رجع للزياد ،ت  تناةص ،ابدأ سريع  

 تأتير على معد  اقنتشارق  له ،وتعداد العمالة ايجنبية ،ونسبة البهالة ،وبينت الدراسة أن عام  السن قالمستول التعليمي

 ( 1002دراســة العو ــي ،)غيرة والمتوستتهة فتتي التنميتتة اقةتصتتادية والتتتي  تتدفت إلتتى بيتتان أ ميتتة دور الصتتناعات الصتت
للتحليت  متن لتال   ق  واقجتماعية بدولة الكويت، وةد اعتمد الباحل على ما جمعه من معلومات مساعدة وفرت لته مجتا

واةعهتتا، ومعوةاتهتتا، وستتب  دعمهتتاق وةتتد و حتتو  الصتتناعات الصتتغيرة والمتوستتهة،  امترابه تت ادراستتة اتنتتي عشتتر موضتتوع  
إلتتى نتيجتتة مراد تتا أن الصتتناعات الصتتغيرة والمتوستتهة مصتتدر متتن أكتتتر المصتتادر أ ميتتة قستتتيعا  للصتتت الدراستتة 

 ،والتدوائر الرستمية ،وفئتات العمالتة الحةوميتة التتي تر تد وظائرهتا فتي حتا  إعتادة  يةلتة التوزارات ،ملرجات التعلتي  الرنتي
 وتنظي  ذلك ةلهق ،وأنشهة ال هاع العا 

 ( 1002دراسة الوادي،) والنابعتة متن  ، دفت إلى رس  إهار للتحديات التي تواجه المشتروعات الصتغيرة الكامنتة فيهتا والتي
اللصتتتائص التتتتي يررضتتتها تعريتتتن تلتتتك المشتتتروعاتق وةتتتد للصتتتت الدراستتتة إلتتتى أن المشتتتروعات الصتتتغيرة الناميتتتة تواجتتته 

ستا   فتي مواجهتة جانت  متن التحتديات ية الترةيتز تاستتراتيجأن و المشروعات الصغيرة المستت رة،  اما تواجههمتحديات أكبر 
لت لي  أسبا  ومظا ر فشلها، وبيان دور التدع   ،ضرورة تهوير المهارات وال درات اإلداريةو الناجمة من محدودية النشا ، 

ستتة بالمشتتروعات الصتتغيرة فتتي وزيتتادة فتترص النجتتابق وةتتد ا تمتتت الدرا ،وتتتوفر التمويتت  فتتي تتتذلي  تلتتك التحتتديات ،الحةتتومي
الصتتغيرة بنظتترة اةتصتتادية إق أنهتتا لتت  تغتتط جانتت  المتتوارد  مشتتروعاتبتتالرغ  متتن أ ميتتة الدراستتة لصتتالح استتتمرارية ال ،ايردن

 البشرية ةأحد التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة، وةذلك ل  تشر إلى أ ميتها للمجتمعق

 ( 1002دراسة األورفلي ،)معالجة الر ر والبهالة من لتال  دراستة  الصغيرة في مشروعاتوالتي  دفت إلى بيان دور ال
ظهتتار أ ميتتة الو أربتتع تجتتار  عمليتتة )الهنتتد، مصتتر، عمتتان، وستتوريا(،  الصتتغيرة ةرةيتتزة أساستتية متتن رةتتائز  مشتتروعاتا 

بتتراز دور الو اقةتصتتاد التتوهني بغتتض النظتتر عتتن النظتتا  اقةتصتتادا الستتائد فتتي البلتتد،  الصتتغيرة فتتي تنميتتة  مشتتروعاتا 
 مشتتتتروعاتة التتتتتي تميتتتتز الرئيستتتتواقبتكتتتتار لتتتتدل ايفتتتتراد والجماعتتتتات، ومحاولتتتتة وضتتتتع المعتتتتال  الوتشتتتتجيع روب اإلبتتتتداع 

الصناعية الصغيرة عن الكبيرة بما يتناس  ولصوصيات اقةتصادات الناميةق وةتد للصتت الدراستة إلتى نتتائج منهتا أن 
ا يستتتدعي الصتتغيرة مس لتتة أكتتتر متتن الكبيتترة قستتت ها  العمالتتة التتتي ق تملتتك متتس الت عاليتتة ايمتتر التتذ مشتتروعاتال
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إن لتت  )الماديتتة والبشتترية لمعظتت  التتدو  الناميتتة  مةانتتاتالصتتغيرة تتناستت  واإل مشتتروعاتوأن ال قتشتتجيعها والترةيتتز عليهتتا
 وبناء على ذلك،ووفرة في عنصر العم ،  ،في رأس الما غالبية الدو  النامية تعاني من ندرة  حيل إن (قيةن لجميعها

 لدفع عجلة التنمية في  ذه الدو ق مالءمة ي ايكتر  مشروعاتفإن ال

 ( 1002دراســة ســلمان ،)الصتتغيرة فتتي الحتتد متتن ظتتا رة البهالتتة،  مشتتروعاتوالتتتي  تتدفت إلتتى تحديتتد ايتتتر التنمتتوا لهتتذه ال
تحديتتد ايتتتر التنمتتوا و والتلريتتن متتن حتتدة الر تتر،  ،الصتتغيرة فتتي تحستتين مستتتول المعيشتتة مشتتروعاتتحديتتد ايتتتر التنمتتوا للو 
: الدراستتة إلتتى نتتتائج عديتتدة منهتتاالصتتغيرة فتتي تمةتتين المتترأة، إلتتى جانتت  أ تتداف اةتصتتادية ألتترلق وةتتد للصتتت  مشتتروعاتلل

العاملتة الوهنيتة حست  حاجتة الستوق،  ولتذا يجت  اق تمتا  بتأ يت  اييتدا ،بستب  ةلتة الكرتاءة ؛صعوبة الحصو  علتى العمالتة
وأن توهينهتتا يزيتتد متتن تكتتالين المشتتروع، وأن نمتتو ونشتتا  ةهتتاع  ،الصتتغيرة تتتوفر فتترص عمتت  دائمتتة ومسةتتتة مشتتروعاتأن الو 
 مشتروعاتمتن المشتروع  111الصغيرة سا   في لرض نسبة البهالة في تلك الرترة، وةد ةانتت العينتة عبتارة عتن  مشروعاتال

 ق"ةدراسة تهبي ية"في الجمهورية العربية السورية  "مشروعاتوتنمية ال  يئة التشغي "لة من ةب  الصغيرة الممو 

 ( 1002دراســـة عـــارف ،) ،تحليتتت  و تحليتتت  تأتير تتتا علتتتى المجتمتتتع، و والتتتتي  تتتدفت إلتتتى بيتتتان ما يتتتة ال تتروض متنا يتتتة الصتتتغر
اإلةتتراض متنتتا ي الصتتغر متتع محاولتتة صتتياغة نمتتوذج المشتتةالت المتعل تتة بت تتدي  تلتتك ال تتروض، والتعتترف علتتى معتتايير نجتتاب 

آلليتتة نجتتاب ال تتروض متنا يتتة الصتتغرق وةتتد للصتتت الدراستتة إلتتى أن لل تتروض متنا يتتة الصتتغر دور ةبيتتر فتتي تح يتته العدالتتة 
ر تا تأتي نأةمتا  قوتنريتذ ا ،وعلتى ةيريتة تنظيمهتا ،وأن نجاحها يعتمد في ايستاس علتى الرسيتة التتي تصتاه لاللهتا ،اقجتماعية
 ق"دراسة شاملة على المستول الدولي"على اإلهار السياسي واقجتماعي واقةتصادا الذا يت  التنريذ فيهق  ايتوةن أيض  

 ( 1020دراسة األسرج ،)فترص العمت   وللته ،ودور تا فتي التشتغي  ،الصتغيرة والمتوستهة مشتروعاتوالتي  دفت إلى دراستة ال
وأ ميتهتتتا بالنستتتبة إلتتتى التتتدو  العربيتتتة، وأ تتت   ،الصتتتغيرة مشتتتروعاتعلتتتى مرهتتتو  الفتتتي التتتدو  العربيتتتة وذلتتتك متتتن لتتتال  التعتتترف 

 ،وتعظتي  دوره فتي التشتتغي  ،التحتديات التتي تواجته تنميتهتا، ومحاولتة اةتتتراب عتدد متن المحتاور لتنميتة وترعيت   تتذا ال هتاع الهتا 
الصتتغيرة  مشتتروعاتوللتته فتترص العمتت  فتتي التتدو  العربيتتةق وةتتد للصتتت الدراستتة إلتتى نتتتائج منهتتا أن ةضتتية تنميتتة وتهتتوير ال

تت فتتي المنه تتة العربيتتة لمتتا تلعبتته متتن دور محتتورا فتتي  اوالمتوستتهة تحتتت  أ ميتتة ةبيتترة لتتدل صتتناع ال تترار فتتي العتتال  ولصوص 
تحديتتتد ق يتتزا   الصتتتغيرة  تتي التتتنمط الغالتت  فتتتي المنه تتة العربيتتتة فتتي حتتتين مشتتروعاتالتنميتتة اقةتصتتادية واقجتماعيتتتة، أن ال

متن ناحيتة التتالف المعتايير والم تاييس بتين البلتدان  االصغيرة والمتوسهة يتير ن اش   مشروعاتتعرين موحد ومعتمد لتصنين ال
تتت االصتتتغيرة والمتوستتتهة دور   مشتتتروعاتيمةتتتن أن تلعتتت  الو وال هاعتتتات اقةتصتتتادية،  وللتتته فتتترص  ،فتتتي التشتتتغي  اري تتتومحو  ا ام 

 زيادة التكام  فيما بينهاقو  ،وتنويع ةاعدة اإلنتاج ،لزيادة الررص ؛العم  إذا ما ت  التنسيه بين الدو  العربية

 ما يميز الدراسة الحالية:
الصتغيرة  مشتروعاتعتن ال متتوافرةلما سبه ذةره ةتع ي  على الدراسات الساب ة، ف د ةانت أغل  الدراستات ال اتلليص  و 

وذلتتك  ؛وةيريتتة محاربتهتتا للر تتر ولتت  يتتتوفر للباحتتل متتا يلتتد  أ تتداف دراستتته بشتتة  مباشتتر ،تتمحتتور حتتو  دور تتا اقةتصتتادا
ةتتان  ،"ستتهالوا لدراستتة ا"فرتتي  قوبمستتتريدا صتتندوق المئويتتة بشتتة  لتتاص ،بستتب  ارتباههتتا بتتالمجتمع الستتعودا بشتتة  عتتا 
عتتن  "التوادا"ةانتت الدراستتة تلتتص بدولتتة الكويتت، وتكلتت   (،دراستتة العوضتي)الترةيتز علتى دراستتة اقنتشتار الجغرافتتي، وفتي 

الصغيرة من ناحية دور ا في  مشروعاتف د ةانت تدرس ال "،دراسة ايورفلي"الصغيرة، أما  مشروعاتالتحديات التي تواجه ال
ت التتي "،دراستة ستلمان"التنمية اقةتصتادية، وةتذلك  دراستة "ولكتن فتي ستوريا، والتصتت  ارةتزت علتى التنميتة اقجتماعيتة أيض 
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تت "عتتارف و تتذا لتته عالةتتة بعمتت  صتتندوق المئويتتة  ،ابتتال روض متنا يتتة الصتتغر ةوستتيلة إلنشتتاء مشتتروع متنتتا ي الصتتغر أيض 
، التتي تهرةتت للموضتوع فتي التدو  "دراستة ايسترج" اةجهة راعية حيل يساعد صاح  المشروع فتي إيجتاد متن يمولته، وأليتر  

متتن حيتتل عتتد  تهرةهتتا لمشتتةلة الدراستتة  متتتوافرةبالمملكتتةق لتتذا يتضتتح التتتالف متتا نتتتج عتتن الدراستتات الالعربيتتة ولتت  تلتتتص 
 "دراستتة ستتلمان"التتتي يرعا تتا صتتندوق المئويتتة إق فتتي  مشتتروعاتولاصتتة ال ،الحاليتتة عتتن استتتيعا  اييتتدا العاملتتة الستتعودية

 ،الصتتغيرة فتتي التنميتتة البشتترية مشتتروعاتن دور الحيتتل ةتتان متتن ضتتمن نتائجهتتا بيتتا "،دراستتة ايورفلتتي"و "دراستتة ايستترج"و
ومحاربتتة البهالتتة بشتتة  لتتاص ةمتتا ستتبه ذةتترهق فتتي حتتين أن الدراستتة الحاليتتة رةتتزت علتتى موضتتوع استتتيعا  اييتتدا العاملتتة 

 التي يرعا ا صندوق المئوية بشة  مرةز ومرص ق مشروعاتالسعودية ولاصة في ال

جراءاتتصميم و   :الدراسة ا 

 :ةمنهج الدراس
واستتتلراج النتتتائج  ،وتحليلهتتا ،التحليلتتي، بهري تتة جمتتع البيانتتات متتن العينتتة الوصتتري المتتنهج اعتمتتدت الدراستتة علتتى

الصتتتغيرة التتتتي يرعا تتتا  مشتتتروعاتلتتتذلك اعتمتتتد الباحتتتل علتتتى استتتتلدا  متتتنهج وصتتتري لدراستتتة دور ال قوترستتتير ا ،وصتتتياغتها
 وتوهين الوظائنق ،ةصندوق المئوية في منه ة الرياض في استيعا  اييدا العامل

 :مجتمع الدراسة والعينة
المستريدين من رعاية صندوق المئوية والمسجلين في سجالته حتتى لحظتة  مشروعاتهب ت اقستبانة على أصحا  ال

تغهتي متا  امشتروع   621ق وةتد ألتذ الباحتل عينتة شتاملة عتدد ا امشتروع   262وةان عتدد    ،إعداد الدراسة بمنه ة الرياض
وشتتمولية العينتتة حستت  إفتتادة  ،لستتهولة الوصتتو  للمبحتتوتين ؛متتن مجتمتتع الدراستتةق وتتت  التيتتار منه تتة الريتتاض %91ي تتار  

ين  ؛علتى تحترا الدةتة فتي الحصتو  علتى أفضت  النتتائج لت  ي تصتر علتى مدينتة الريتاض الين في الصندوق، وحرص  مسئو ال
لتعبئتتة  تتذه  ؛تتت  اقتصتتا  علتتى ةتت  المبحتتوتين فتتي العينتتةحيتتل ةبيتترق  الم صتتودة ستتينلرض بشتتة  مشتتروعاتالعتتدد الكلتتي لل

 قامبحوت   696لعد  اكتمالها ليصبح العدد  إجابات 2ت  استبعاد  امبحوت   699وةد أجا  منه   ،اقستبانة

 :وقياس متغيرات الدراسة داة الدراسةأ
الدراستة  أ تدافمن لال  مراجعة ايدبيات والدراسات المست بلية توص  الباحل إلى أن اقستبانة المناستبة إلتى حتد ةبيتر متع 

 على النحو التالي:موزعة ة رئيسالدراسةق وةد احتوت اقستبانة على تالتة أةسا   ذه الحالية  ي اقستبانة المستلدمة في 
 عتن أستئلة اقستتبانة متع التأكيتد  جابتةودعتوة إلتى اإل ،الباحتل تبتين الهتدف متن الدراستة: يحتوا م دمة متن القسم األول

 وستستلد  يغراض البحل العلمي ف طق ،للمبحوتين بأن المعلومات التي سي دمونها ستب ى هي الكتمان

 مغل تتة  إجابتتةذات  أستتئلةلمستتة وةتتد تتت  ةيتتاس  تتذه البيانتتات ب ،: يحتتتوا مجموعتتة متتن البيانتتات الوظيريتتةالقســم النــاني
 ومرتوحةق

 وتت  ةيتاس  تذا ال ست  باستتلدا  أستئلة متعتددة  قلتبتار فرضتيات الدراستة،عدد متن العبتارات يحتوا على : القسم النالث
( ن تا  وذلتك علتى النحتو 2اللماسي المتتدرج متن ) "ليةرت"وذلك باستلدا  م ياس  ،ويهل  من المبحول أن يبدل رأيه

 غير موافه تمام اق (1) غير موافه (6) محايد (6) موافه (2) اموافه تمام   (2) التالي:
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 :أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات
 ،والنستتتت  المئويتتتتة ،واستتتتتلراج التوزيعتتتتات التكراريتتتتة ،لتحليتتتت  البيانتتتتات SPSSاستتتتتلد  الباحتتتتل البرنتتتتامج اإلحصتتتتائي 

ولتمتيتت   فرضتتيات الدراستتةعلتى  جابتتةواإل ،الدراستتةللتعتترف علتتى لصتتائص عينتة  ؛المعيتارا  نحتترافواق ،والمتوستط الحستتابي
 النتائج بصورة مرهومة ومريدة لل ارئ:

 :إلتى إجمتالي  ا، منستوب  إجابتةلتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصت  عليته ةت   التوزيعات التكرارية
 أو بيانق إجابةالتكرارات، وذلك لتحديد اي مية النسبية لك  

  :المبحوتين عن ة  ف رة ومحور حو  درجات اقستبانة اللمس: موافه  إجاباتلتحديد درجة تمرةز المتوسط الحسابي
 لكيرية ال ياس في التحلي ق اوستت  اإلشارة قح    اتمام  ، موافه، محايد، غير موافه، وغير موافه اتمام  

  صتغيرا، ةتان  نحترافمتوسهها الحسابي، وةلمتا ةتان اقها عن انحرافومدل  جاباتل ياس تشتت اإل المعياري: نحرافاال
وةد  قاتمتيال صادة   جاباتمعناه أن ال ي  متجمعة حو  متوسهها الحسابي، وبالتالي فإن ةيمة المتوسط تمت  إجمالي اإل

 المعياراق نحرافاستلدمت التوزيعات التكرارية، المتوسط الحسابي، واق
 أفراد العينة على محاور الدراسة تعزل قلتالف  إجاباتذات دقلة إحصائية بين  إليجاد فروق  :تحليل التباين األحادي

 ق(إن وجدت)المتغيرات 
 وارتبا  المحاور باقستبانة ةة ق ،ت  استلدا  معام  بيرسون ل ياس ارتبا  ف رات ايداة بمحاور ا: معامل االرتباط 
 قلتبار تبات محاور ايداةق "ألرا ةرونباخ"ت  استلدا  معام  التبات : معامل النبات 

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة
يتناو   ذا الجزء عرض النتائج التي توصتلت إليهتا الدراستة متن البيانتات التتي تت  جمعهتا عتن هريته إجتراء اقستتبانةق 

حصت  الباحتل وبالرغ  من صعوبة إةناع المبحول بأن تعبئة اقستبانة لن تستر بشة  سلبي أو إيجتابي علتى مشتروعه، ف تد 
 قجاباتعلى نتائج جيدة وشرافة بشة  ةبير اتضح ذلك من لال  منه ية وواةعية اإل

 :دق أداة الدراسةص
( 2عتترض الباحتتل نمتتوذج اقستتتبانة علتتى عتتدد متتن المحةمتتين الملتصتتين فتتي ريتتادة ايعمتتا  والمتتوارد البشتترية متتنه  )

لتحستين النمتوذج بهتدف الوصتو  إلتى أدق  ؛آراء ت حظتاته  و ( مستشارين لتارج المجتا  ايكتاديمي، يلتذ مال6أكاديميين و)
( ف ترة فتي جتزء ال يتاس ةانتت التتالل 16)و ( ف ترات فتي المعلومتات ايوليتة،9النتائجق حيل ةانت عتدد الر ترات فتي البدايتة )

ايليترة الررضتية التالتتةق ايو  منهتا تلتبتر الررضتية )المحتور( ايولتى والتاليتتان تلتبتران الررضتية التانيتة فيمتا تلتبتر الستبع 
وتت  إضتافة ستسا  عتا  يلتذ بعتض التوصتيات  ات( ف تر 11وبعد عرضها على المحةمين أصبح عدد الر ترات فتي اقستتبانة )

من المبحوتين في موضوع الدراستةق وفيمتا يلتي ترصتي  قلتبتار صتدق ايداة باستتلدا  معتامالت ارتبتا  بيرستون علتى عينتة 
 تبانة ت  التيار ا عشوائيا:اس (26)استهالعية عدد ا 
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 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود االستبانة، بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه:

 (1جدول رقم )
 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور

 الصغيرة في لله فرص عم  جديدة مشروعاتمسا مة ال

1 1.2926* 2 1.3921* 

6 1.2331* 2 1.2623* 

6 1.2631*   

 مسا مة صندوق المئوية في توفير الوظائن وتوهينها
3 1.3291* 9 1.2662* 

2 1.2692* 9 1.3921* 

   *3269ق1 11 سعودية عاملة بأيدا الوظائن تغهية

 1.11 معنوية مستول  عند دالة*   ئيحصاالتحلي  اإلنتائج : المصدر: الباحل

(، يتضتتح أن 1.11( التتذا تتت  فيتته حستتا  معتتامالت ارتبتتا  الر تترة بتتالمحور عنتتد مستتتول معنويتتة )1متتن الجتتدو  رةتت  )
الصتغيرة فتي للته  مشتروعاتمعتامالت اقرتبتا  بتين درجتة ةت  ف ترة والدرجتة الكليتة لجميتع ف ترات المحتور ايو  )مستا مة ال

( 2( أمتا  الر ترة رةت  )1.39( فتي الحتد ايدنتى و)2( أمتا  الر ترة رةت  )1.26فرص عم  جديدة( موجبة وةد تراوحت متا بتين )
في الحد ايعلى، مما يشير إلى وجود ارتبا  هردا جيد بين ف رات المحور ايو ق ةتذلك يظهتر أن معتامالت اقرتبتا  بتين 

كلية لجميتع ف ترات المحتور التتاني )مستا مة صتندوق المئويتة فتي تتوفير الوظتائن وتوهينهتا( موجبتة والدرجة ال درجة ة  ف رة
( فتي الحتد ايعلتى ممتا يشتير 9( أمتا  الر ترة رةت  )1.39( فتي الحتد ايدنتى و)2( أما  الر رة رة  )1.26وةد تراوحت ما بين )

ت إلى وجود ارتبا  هردا جيد بين ف رات المحور التانيق ةما يظهتر والدرجتة  أن معتامالت اقرتبتا  بتين درجتة ةت  ف ترة اأيض 
 (ق3269ق1) وصلتالمحور التالل )تغهية الوظائن بأيدا عاملة سعودية( موجبة وةد  ةر ر لالكلية 

 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود االستبانة، بالدرجة الكلية:

 (2جدول رقم )
 بالدرجة الكليةمعامالت ارتباط بنود االستبانة 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

 **2612ق1 3 **6926ق1 1

 *6216ق1 2 **2961ق1 6

 **2632ق1 9 **6912ق1 6

 **2923ق1 9 **3691ق1 2

 **2162ق1 11 *6212ق1 2

 1.12 معنوية مستول  عند دالة*  1.11 معنوية مستول  عند دالة ** ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

( أن معامالت اقرتبتا  بتين درجتة ةت  ف ترة والدرجتة الكليتة لجميتع ف ترات اقستتبانة موجبتة، ف تد 6يوضح الجدو  رة  )
، مما يشير إلى وجود ارتبا  هردا مع و  بين ف رات اقستبانة (3691ق1)و (6216ق1تراوحت معامالت اقرتبا  ما بين )

 ةة ق
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 قة بين محاور االستبانة، بالدرجة الكلية:معامالت ارتباط بيرسون لقياس العال

 (3جدول رقم )
 معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية

 معامل االرتباط المحور

 **9696ق1 الصغيرة في لله فرص عم  جديدة مشروعاتمسا مة ال

 **9621ق1 مسا مة صندوق المئوية في توفير الوظائن وتوهينها

 **2929ق1 عاملة سعوديةتغهية الوظائن بأيدا 

 1.11 معنوية مستول  عند دالة **  ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

( أن معامالت اقرتبتا  بتين درجتة ةت  محتور والدرجتة الكليتة لالستتبانة موجبتة وةتد تراوحتت 6يتضح من الجدو  رة  )
( 29ق1و) اقعلتىالصغيرة في لله فرص عم  جديدة( فتي الحتد  مشروعات( أما  المحور ايو  )مسا مة ال96ق1ما بين )

، ممتا يشتير إلتى وجتود ارتبتا  هتردا ةبيتر بتين دنىاي)تغهية الوظائن بأيدا عاملة سعودية( في الحد  التاللأما  المحور 
 محاور اقستبانة التالتة واقستبانة ةة ق

 نبات األداة )االتساق الداخلي(:

لتتنرس العينتتة اقستتتهالعية المستتتلدمة فتتي  "ألرتتا لكرونبتتاخ"راج معامتت  التبتتات الدراستتة تتت  استتتلوفتتي التبتتار لتبتتات أداة 
 صدق ايداة، والجدو  التالي يوضح ةيمة المعام  حس  المحور:

 (4جدول رقم )
 لمحاور االستبانة "ألفا كرونباخ"معامالت نبات 

 معامل نبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور

 1.21 2 الصغيرة في لله فرص عم  جديدة مشروعاتمسا مة ال

 1.21 2 مسا مة صندوق المئوية في توفير الوظائن وتوهينها

 16ق1 1 تغهية الوظائن بأيدا عاملة سعودية

 36ق1 12 التبات الكلي لالستبانة

 ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

، امعامت  التبتات قستتجابات المبحتوتين، وتظهتر أنهتا متدنيتة نستبي  ( إلتى ةتي  2وتشير البيانات فتي الجتدو  رةت  )
و ذا يرجع إلى ةلة عدد ف رات اقلتبار في ة  فرضية )محور(، ذلك ين زيتادة عتدد الر ترات يتسدا إلتى شتمو  أكتتر 

قرترتاع  (،1.32للمحتول، وبالتالي صدق محتتول مرترتع، د  علتى ذلتك ارترتاع ةيمتة معامت  التبتات الكلتي لالستتبانة )
ف تترة، و تتذه ال يمتتة تتتد  علتتى وجتتود اتستتاق داللتتي جيتتد فتتي ايداة م بتتو   12ف تترات إلتتى  2عتتدد الر تترات متتن متوستتط 

 يغراض الدراسةق
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 :الدراسةوصف عينة 
متتتن لتتتال  البيانتتتات ايوليتتتة التتتتي تتتت  جمعهتتتا عتتتن المبحتتتوتين بواستتتهة الجتتتزء ايو  متتتن اقستتتتبانة، وباستتتتلدا  

ت  تحديد بعض اللصائص لمجتمع الدراسة، وذلك بهدف التعرف على صرات مجتمع المبحوتين  التكرارات اإلحصائية
 قوالررص الوظيرية فيه ،وعدد الموظرين السعوديين وغير السعوديين ،وعمره ،ونوع المشروع ،من حيل الترةيبة العلمية

ا متتا أعيتتد تهبي هتتا فتتي وةتتت قحتته، حيتتل إن  تتذه الصتترات تمتتت  متغيتترات ةتتد يتتستر تغير تتا فتتي نتيجتتة  تتذه الدراستتة إذ
وةذلك ةد يستر تغير ا في نتائج الدراسات المماتلة إذا ما هب ت على نرس مجتمع  ذه الدراسةق ويوضتح الجتدو  رةت  

 إجماليعمر المشروع،  ( التوزيعات التكرارية لبعض  ذه المتغيرات ت  عرضها على الترتي  التالي: نوع المشروع،2)
 الستتعوديين غيتتر عتتدد إجمتتالي المشتتروع، فتتي العتتاملين الستتعوديين عتتدد إجمتتالي المشتتروع، فتتي يتتةالوظير الرتترص عتتدد

 قالمشروع في العاملين

 (5جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األولية

 النسبة % العدد التصنيف البيانات األولية

 نوع المشروع

 9.6 62 لدمي

 91.9 662 تجارا 

 6.2 11 صناعي

 3.2 19 زراعي

 عمر المشروع

 11.3 61 أة  من سنة

 26.6 126 سنوات 6 -1من 

 69.2 92 سنوات 2-2من 

 9.2 62 سنوات 2أكتر من 

إجمالي عدد الفرص الوظيفية في 
 المشروع

 62.6 21 وظيرتان فأة 

 19.2 22 وظائن 6

 62.3 26 وظائن 2

 66.9 93 وظائن فأكتر 2

السعوديين العاملين إجمالي عدد 
 في المشروع

 96.9 626 عام  واحد ف ط

 12.1 21 عامالن فأكتر

إجمالي عدد غير السعوديين 
 العاملين في المشروع

 66.2 39 ق يوجد

 66.2 39 عام  واحد

 69.2 92 عامالن

 62.6 21 عما  فأكتر 6

 20000 122 المجموع

 ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

فتي عينتة الدراستة  تي  مشتروعاتومن لال  تحلي  البيانات الموضحة في الجتدو  الستابه، يتضتح أن غالبيتة ال
التجارية بشة  عا ، ويعزل ذلك إلى أن أغل  اينواع  مشروعاتتجارية مما يد  على ازدياد اإلةبا  على ال مشروعات

التجاريتتة إضتتافة إلتتى الحاجتتة لمهتتارات  مشتتروعاتممتتا تحتاجتته أغلتت  ال اايلتترل ةتتد تحتتتاج إلتتى رأس متتا  أكبتتر نستتبي  
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في العينة ق تتهل  أيدا عاملة ةتيرة فري معظمها ةان عدد العاملين  مشروعاتمتلصصةق ةذلك يتضح أن أغل  ال
النستبة  ولكن ةان أغلبها فيه عامالن فأة ق ةما يتضتح أن ،سعوديين متراوتالغير  وعدد ،السعوديين  و عام  واحد

التتتي يتتتراوب عمر تتا متتا بتتين ستتنة وتتتالل ستتنوات  مشتتروعاتايكبتتر لعمتتر المشتتروع فتتي  تتذه العينتتة ةانتتت متتن نصتتي  ال
لتى حداتتة التوجته ل هتاع  مشتروعاتايمر التذا ةتد يشتير إلتى أن أغلت  ال فتي العينتة تمتر بمرحلتة النضتوج متن جهتة وا 

في العينة نجد أن  مشروعاتلررص الوظيرية التي توفر ا الالصغيرة من جهة ألرلق وبالنظر إلى ا مشروعاترعاية ال
تتوفر لمتس  %66منهتا تتوفر وظيرتة أو اتنتتين، و %62منها توفر تالل إلى أربتع فترص وظيريتة فتي حتين أن  26%

 مشتروعاتوظائن فأكترق تجدر اإلشارة  نا إلى أن الوظائن التي ت  حصتر عتدد ا متن لتال  اقستتبانة فتي بعتض ال
ررص الوظيرية التي يوفر ا المشروع حس  دراسة الجتدول، و تذا ةتد يةتون بستب  توستع المشتروع أو عتد  يروق عدد ال

الصغيرة  مشروعاتدةة التوةعات والتلهيط، و نا تظهر فائدة متابعة الجهات الراعية لتوفر الوظائن وتلهيهها في ال
 حس  النوع والموةع وغيرهق روعاتمشلزيادة دةة عمليات التلهيط والتوةعات في دراسات الجدول لتلك ال

 اختبار فر يات الدراسة:
أفتراد العينتة لر ترات اقستتبيانق وةتد ةانتت  إجابتةلتسهي  ترسير النتائج استلد  الباحل م ياس لكترت اللماستي لمعرفتة 

تتالنحتتو التتتالي: )موافتته  عتتن جابتتاتبتتدائ  اإل تت، غيتتر موافتته 6، غيتتر موافتته=6، محايتتد=2، موافتته=2=اتمام  (، تتت  تتت  1=اتمام 
 إلى لمسة مستويات متساوية المدل من لال  المعادلة التالية: جاباتتصنين تلك اإل

 00.0=  2( ÷ 2-2عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة

 للحصو  على التصنين التالي:

 (6جدول رقم )
 الدراسةتوزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة 

 مدى المتوسطات الوصف

 2.11 – 2.61 اتمام  موافه 

 2.61 – 6.21 موافه

 6.21 – 6.31 محايد

 6.31 – 1.91 غير موافه

 1.91 – 1.11 اتمام  غير موافه 

 ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

الصـغيرة )بشـكل عـام( فـي خلـق فـرص عمـل جديـدة وبالتـالي التخفـيض مـن  مشـروعاتاختبار الفر ية األولى: تسـاهم ال
 .نسبة البطالة في المجتمع السعودي خاصة

عتن ةت  ف ترة متن ف ترات اقستتبانة اللاصتة بالررضتية ايولتى وتت  استتلراج  إجابتةت  استلدا  التوزيعات التكراريتة لكت  
حديتد ترتيت  الر ترات ومتدل تشتتتها عتن المتوستط الحستابي، وةانتت لت جابتاتالمعيتارا لتلتك اإل نحترافالمتوسط الحسابي واق

 النتائج ةما  و موضح في الجدو  التالي:



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

311 

 (7جدول رقم )
 االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلي  

 الصغيرة في خلق فرص عمل جديدة مشروعاتعينة الدراسة عن مدى مساهمة ال جاباتإل
 العبــــارة م

 موافق
 اتمام  

 محايد موافق
 غير
 موافق

 موافق غير
 اتمام  

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 الترتيب

1 
ترضتتتتتتتت  المشتتتتتتتتتروعات الصتتتتتتتتتغيرة توظيتتتتتتتتتن 

 ةب  العمالة الوافدة السعوديين
 2 2 12 166 166 ت

2.61 1.91 6 % 22.2 22.1 2.9 6.2 1.2 

6 
 مشتتروعاتال فتتي الستتعوديين توظيتتن شتترو 
 العمالتتة توظيتتن شتترو  متتن أستته  الصتتغيرة
 الوافدة

 6 2 3 162 122 ت
2.26 1.32 1 % 21.6 22.2 6.1 1.2 1.2 

6 
 لاصتتتتتة مزايتتتتتا الصتتتتتغيرة المشتتتتتروعات ت تتتتتد 

 للسعوديين
 2 11 9 166 169 ت

2.66 1.91 6 % 22.1 22.1 6.1 6.2 1.2 

2 
 توظيتتتتتتتتتن الصتتتتتتتتتغيرة المشتتتتتتتتتروعات ترضتتتتتتتت 
 متتتتتن أكتتتتتتر العمتتتتت  لتستتتتتيير الوافتتتتتدة العمالتتتتتة

 السعوديين

 2 16 12 161 121 ت
2.61 1.93 2 % 29.1 21.1 2.1 2.2 1.2 

2 
 تعلتت  علتتى الصتتغير المشتتروع صتتاح  يحتترص
 الوافتتتدة العمالتتتة متتتن للمهتتتارات الستتتعودا العامتتت 
 الوظيرة لتوهين لهة في

 6 16 12 166 121 ت
2.61 1.92 6 % 22.9 21.3 2.1 2.2 1.1 

 2022 للمحورالمتوسط* العام 

 درجات 2* المتوسط الحسابي من   ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

الصتغيرة فتي للته فترص عمت   مشتروعات( أن المتوسط العتا  للمحتور ايو  )متدل مستا مة ال2يتضح من الجدو  رة  )
الصغيرة دور ةبير فتي للته فترص عمت  جديتدة  مشروعاتإلى أن لل ( مما يشيراتمام  ما يعاد  )موافه أا  (2.62جديدة( بلغ )

تمتا يعتاد  )موافته أا  (2.26( المرتبتة ايولتى بمتوستط )6في المجتمع السعوداق وةتد احتلتت الر ترة رةت  ) ( ممتا يتد  علتى اتمام 
( 2ا احتلتت الر ترة )أن سهولة شرو  توظين السعوديين في المشروعات الصغيرة يسا   بشة  ةبير في لله فرص عم ق بينمت

تت( و تتو متتا يعتتاد  )موافتته 2.61المرتبتتة ايليتترة بمتوستتط )  مشتتروعات(، وةتتد وضتتعت  تتذه الر تترة ل يتتاس توجتته أصتتحا  الاتمام 
الصتغيرة نحتو استتلدا  العمالتة الوافتدة الرعلتي علتى الترغ  متن متواف ته  علتى ب يتة ف ترات المحتور و تذا يشتير إلتى متدل اعتماديتة 

لتمةتنه  متن  الصغيرة على العمالة الوافدة وت ته  في فتاعليته  فتي تستيير العمت  أكتتر متن الستعوديين نظتر  ا مشروعاتأصحا  ال
ف تد  الباحتل بعض التلصصات وةدرته  على التكين على هبيعة العم  التي تتهل  العمت  لستاعات هويلتة، ومتن وجهتة نظتر

بتتت  جابتتةالصتتغيرة فتتي  تتذه العينتتة إلتتى اإل مشتتروعاتصتتحا  اليةتتون الحتتس التتوهني والعاهرتتة اقجتماعيتتة  متتا متتا دفعتتا غالبيتتة أ
 ،(6113) ايورفلتي (،6112) التوادا (،6112العوضتي ) (ق و ذه النتيجة تتره مع دراسة ةت  متن6) ( على الر رةاتمام  )موافه 
العاملتة  يتدااستتيعا  اي أ ميتةالصتغيرة فتي  مشتروعاتفتي أ ميتة دور ال (6111) وايسترج ،(6119) عتارف (،6119) سلمان

 وبهذا نسةد صحة الررضيةق قوتوظيرها مما ينعةس على نسبة البهالة وبالتالي على المجتمع واقةتصاد المحلي

الصغيرة متمنلة في صندوق المئوية بشكل مباشر في تـوفير  مشروعاتاختبار الفر ية النانية: تساهم الجهات الراعية لل
 .الوظائف وتوطينها

عن ة  ف رة من ف ترات اقستتبانة اللاصتة بالررضتية التانيتة تت  تت  استتلراج  إجابةت  استلدا  التوزيعات التكرارية لك  
لتحديتد ترتيت  الر ترات ومتدل تشتتتها عتن المتوستط الحستابي، وةانتت  جابتاتالمعيتارا لتلتك اإل نحترافالمتوسط الحسابي واق

 النتائج ةما  و موضح في الجدو  التالي:
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 (8دول رقم )ج
  االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلي  

 عينة الدراسة عن مدى مساهمة صندوق المئوية بشكل مباشر في توفير الوظائف وتوطينها جاباتإل

 العبــــارة م
 موافق
 اتمام  

 محايد موافق
 غير
 موافق

 موافق غير
 اتمام  

 المتوسط
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

 الترتيب

3 

 الصتتتغيرة مشتتروعاتلل الراعيتتة الجهتتات تستته 
 علتتتتتتى مشتتتتتتروعاتال تلتتتتتتك أصتتتتتتحا  حصتتتتتتو 
 الوظيرتتتتتتتة بتتتتتتتتوهين المتعلتتتتتتته المتتتتتتتادا التتتتتتتدع 

 ( دف رات : متا )

 6 11 11 162 162 ت

2.66 1.22 1 % 23.1 23.1 6.9 6.2 1.2 

2 

 الصتتتتتغيرة مشتتتتتروعاتلل الراعيتتتتتة الجهتتتتتات تشتتتتتجع
 الوظتائن تتوهين علتى مشتروعاتال تلك أصحا 

 قله  تكري  ةعم  ه مشروعات في

 6 19 12 126 112 ت

2.19 1.93 6 % 69.6 29.9 2.9 3.1 1.1 

9 
 الصتتتتغيرة مشتتتتروعاتلل الراعيتتتتة الجهتتتتات تتواصتتتت 
 قمشروعاتال أصحا  مع باستمرار

 2 9 13 169 162 ت
2.63 1.96 6 % 26.6 22.2 2.2 6.1 1.2 

9 

 الصتتتتغيرة مشتتتتروعاتلل الراعيتتتتة الجهتتتتات ت تتتتو 
 الوظتتتتتتائن عتتتتتتن الكاملتتتتتتة المعلومتتتتتتات بتتتتتتتوفير

 قالمشروعات تلك في متوافرةال

 2 16 66 163 112 ت

2.13 1.91 2 % 69.6 23.2 2.9 2.1 6.2 

 2012 المتوسط* العام للمحور

 درجات 2* المتوسط الحسابي من   ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

الصتغيرة متمتلتة  مشتروعات( أن المتوسط العا  للمحور التاني )مدل مسا مة الجهات الراعية لل9يتضح من الجدو  رة  )
تتمتتا يعتتاد  )موافتته أا  (2.62فتتي صتتندوق المئويتتة بشتتة  مباشتتر فتتي تتتوفير الوظتتائن وتوهينهتتا( بلتتغ ) ( ممتتا يشتتير إلتتى أن اتمام 

الصتتغيرةق وةتتد احتلتتت  مشتتروعاتوظتتائن وللتته فتترص عمتت  للستتعوديين فتتي الللجهتتات الراعيتتة دور ةبيتتر ورئتتيس فتتي تتتوهين ال
تما يعاد  )موافته أا  (2.66( المرتبة ايولى بمتوسط )3الر رة ) أا  (2.13( المرتبتة ايليترة بمتوستط )9( واحتلتت الر ترة )اتمام 

توهين الوظائن من لال  التدع  المتادا ما يعاد  )موافه(، وةد ظهر شبه إجماع على أ مية الدور الكبير للجهات الراعية في 
 مشتروعاتالذا ت دمه  ذه الجهات للمواهن السعودا الراغ  في الحصو  على وظيرة في ال هاع اللاص والذا تنتمي إليته ال

الصغيرة مما يلرن من الع ء المادا على صاح  المشروع والمتمت  في فرق الرات  للعامت  الستعودا م ارنتة بالعامت  الوافتد، 
الصتتغيرة وتتتوفير  مشتتروعاتضتتح ةتتذلك فتتي الر تترتين ايلتتريين متتدل فاعليتتة  تتذه الجهتتات الراعيتتة فتتي تواصتتلها متتع أصتتحا  اليت

الصتتغيرةق ولتت  تترتته متتع  تتذه  مشتتروعاته  للستتعوديين التتراغبين فتتي شتتغ  وظتتائن فتتي المشتتروعاتالمعلومتتات الكافيتتة لهتت  وعتتن 
 وبهذا نسةد صحة الررضيةق الصغيرةق مشروعاتها للجهات الراعية للدراسة من الدراسات الساب ة لعد  تهرةأا  النتائج

 : يتم َشْغل )تغطية( جميع الوظائف التي يوفرها المشروع الصغير بأيدي عاملة سعودية.اختبار الفر ية النالنة

 قلتبار  ذه الررضية ت  اقستعانة بنوعين من اقلتبارات و ما:

الصغيرة باستمرار عن بتدي   مشروعاتت  هرب العبارة العاشرة في استبانة الدراسة والتي تنص على "يبحل أصحا  ال -وال  أ
عينة الدراسة لمعرفة رايه  وةانت النتيجة ةما  و موضتح  أفرادسعودا مس   ليح  مح  العام  ايجنبي لديه " على 

 في الجدو  التالي:
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 (9جدول رقم )
 عينة الدراسة أفراد جاباتالمئوية والمتوسطات الحسابية إلالتكرارات والنسب 
 الصغيرة بَشْغل جميع الوظائف بأيدي عاملة سعودية مشروعاتعن مدى قيام ال

 العبــــارة م
موافق 
 اتمام  

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 اتمام  

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

20 
الصغيرة  مشروعاتيبحث أصحاب ال

باستمرار عن بديل سعودي مؤهل ليحل 
 محل العامل األجنبي لديهم.

 6 12 16 113 129 ت
2.62 1.96 

% 21.2 69.3 2.2 2.9 1.2 

 درجات 2* المتوسط الحسابي من   ئيحصاالمصدر: الباحل: نتائج التحلي  اإل

تامتا يعتاد  )موافته أا  (2.62عتن  تذه الررضتية بلتغ ) جابتة( ان المتوستط العتا  لإل9ويتضح متن الجتدو  رةت  ) ( تمام 
الصغيرة يحرصون على شغ  الوظائن لديه  بمواهنين ستعوديين متس لينق ولت  تترته  مشروعاتال أصحا مما يد  على ان 
 نتيجة من نتائج الدراسات الساب ة لعد  دراسة تلك الدراسات للبيئة السعوديةقأا  مع  ذه النتيجة

ــ نمتتا  المبحتتوتين عتتن  تتذه العبتتارة إجابتتةلتت  يةتتتن الباحتتل باقعتمتتاد المهلتته علتتى  -اناني  لتتدل  متتتوافرةالستتجالت ال إلتتى لجتتاوا 
الصتغيرة فتي للته فترص العمت  للعتاملين الستعوديينق وةانتت  مشروعاتالجهة الراعية لتوضيح وتأكيد مدل مسا مة ال

 النتيجة على النحو التالي:
 (11جدول رقم )

 التي دعمها صندوق المئوية في جميع مناطق المملكة للرجال مشروعاتلوظيفية في الأعداد الفرص ا

 نوع المشروع المنطقة
عدد 
 الفرص

عدد غير 
 السعوديين

عدد 
 السعوديين

إجمالي 
 الموظفين

نسبة تغطية 
 الفرص

نسبة 
 السعوديين

 الوسطى

 %52.7 %97.9 808 426 382 825 تجاري 
 %42.9 %94.9 56 24 32 59 خدمي
 %42.3 %75.4 52 22 30 69 زراعي
 %26.9 %104.7 67 18 49 64 صناعي

 الشمالية

 %48.7 %96.3 316 154 162 328 تجاري 
 %53.3 %107.1 15 8 7 14 خدمي
 %33.3 %110.2 54 18 36 49 زراعي
 %23.5 %94.4 34 8 26 36 صناعي

 الغربية

 %51.9 %100.3 926 481 445 923 تجاري 
 %39.7 %103 68 27 41 66 خدمي
 %45 %76.9 20 9 11 26 زراعي
 %29 %119.2 31 9 22 26 صناعي

 الشرقية

 %52.1 %86.3 215 112 103 249 تجاري 
 %63.6 %73.3 11 7 4 15 خدمي
 %66.7 %150 3 2 1 2 زراعي
 %14.3 %70 7 1 6 10 صناعي

 الجنوبية

 %51.4 %100.9 570 293 277 565 تجاري 
 %80 %62.5 5 4 1 8 خدمي
 %47.1 %81 17 8 9 21 زراعي
 %42.9 %66.7 14 6 8 21 صناعي

 %45.4 %93.6 3289 1637 1652 3376 إجمالي العدد ومتوسط النسب

  (6116المصدر: الت رير السنوا لصندوق المئوية )
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 (11جدول رقم )
 التي دعمها صندوق المئوية في جميع مناطق المملكة للنساء مشروعاتأعداد الفرص الوظيفية في ال

 نوع المشروع المنطقة
عدد 
 الفرص

عدد غير 
 السعوديات

عدد 
 السعوديات

إجمالي 
 الموظفات

نسبة تغطية 
 الفرص

نسبة 
 السعوديات

 الوسطى

 %49.0 %174.6 206 101 105 118 تجاري 
 %66.3 %96.3 104 69 35 108 خدمي
 %37.5 %66.7 8 3 5 12 صناعي

 الشمالية

 %50.3 %137.6 183 92 91 133 تجاري 
 %87.5 %114.3 32 28 4 28 خدمي
 %78.6 %466.7 14 11 3 3 صناعي

 الغربية

 %49.0 %98.0 345 169 176 352 تجاري 
 %78.6 %505.3 192 151 41 38 خدمي
 %33.3 %70.6 12 4 8 17 صناعي

 الشرقية
 %60.3 %141.6 126 76 50 89 تجاري 
 %73.1 %82.5 52 38 14 63 خدمي

 الجنوبية
 %61.0 %145.1 177 108 69 122 تجاري 
 %67.6 %82.9 34 23 11 41 خدمي

 %2002 %167.9 1485 873 612 1124 إجمالي العدد ومتوسط النسب

  (6116المصدر: الت رير السنوا لصندوق المئوية )

التتي دعمهتا صتندوق المئويتة فتي  مشتروعات( توزيتع أعتداد الرترص الوظيريتة فتي ال11)( و11  )ارةتأيتضح من الجدولين 
فيهتا ةتذلك عتدد المتوظرين الستعوديين وغيتر الستعوديين  اوموضتح   ،ونتوع المشتروع ،جميع مناهه المملكة م سمة حس  المنه تة

ستبة للرترص التتي يوفر تا المشتروعق ةمتا ئية بالنآلر إحصتا ونسبة الوظائن الموجودة حس  ،بالمشروع مع إظهار نسبة السعودة
بالنستتبة  %29.9متتن تجاريتتة، لدميتتة، زراعيتتة، وصتتناعية بلتتغ ) مشتتروعاتن نستتبة الستتعودة لشتتغ   تتذه الأيتضتتح بشتتة  عتتا  بتت

كتد بعتض أغهيتة ب يتة الوظتائن بستعوديين ةمتا السب  في عتد  تإلى أن  وةد يعزو الباحل قبالنسبة للنساء( %29.9)و للرجا (
يستتبا  اجتماعيتتة تتتسدا بتتبعض الشتتبا  الستتعودا إلتتى العتتزوف عتتن يعتتود بأنتته  فتتي صتتندوق المئويتتة الجهتتة الداعمتتة المستتئولين

بحةت  أنهتا ق تناست  المستتول اقجتمتاعي لتديه  ممتا يضتيه بتا  الرترص الوظيريتة  ،بعض المهن والوظتائن اللدماتيتة واليدويتة
لعي ( ما له عالةة بالمهنتة نرستها ةمهنتة الستباكة والحالةتة والهتب ، ومنهتا متا أمامه ق ومن  ذه ايسبا  ال يمية الت افية )ت افة ا

ة يتتادة صتتهريج الصتترف الصتتحي، بتتالرغ  متتن أنتته حيتتوا ومهلتتو ، حيتتل يلجتت  الشتتا  الستتعودا متتن  لتته عالةتتة ببيئتتة العمتت 
الوافدةق وفي الستابه، ةبت  ع تدين  العم  بها حتى لو توفرت لديه اللبرة الالزمة، ويرل أنها حةر على شريحة معينة من العمالة

ن متتن الوظتتائن المجتمتتع لصتتاحبها بتتازدراء باتتتت اآل، ةتتان  نتتاك المزيتتد متتن المهتتن والوظتتائن التتتي ةتتان ينظتتر امتتن التتزمن ت ريب تت
الجيتتدة والتتتي ق تعيتت  صتتاحبها، ةنتتاد  المهعتت  واللياهتتة وبيتتع ايةمشتتة والعهتتارة والتمتتريض بالنستتبة للنستتاءق متتع متترور الوةتتت 

 .زيادة الحاجة للمهن غير المرغو  فيها ستتغير نظرة المجتمع لها ةما تغيرت فيما سبهو 

مع النتيجة في تانيا  تمام اعينة الدراسة( تتره  أفراد إجابات) وق  أن النتيجة في أا يتضح من التبار  ذه الررضية ألير و 
المبحتتوتين  إجابتتاتن  نتتاك توافتته بتتين أالصتتغيرة(ق ممتتا يتتد  علتتى  مشتتروعات)ستتجالت الجهتتة الراعيتتة والداعمتتة يصتتحا  ال

 وسجالت الجهة الراعية وبهذا نسةد صحة  ذه الررضيةق
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اختبار الفر ية الرابعة: يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على محـاور الدراسـة تعـزى الخـتالف 
 .المتغيرات )نوع المشروع، عمر المشروع(

العينتة علتتى محتاور الدراستتة ةتت   إجابتتاتوعمتره علتتى  ،استتتلدا  تحليت  التبتتاين ايحتادا لمعرفتتة تتتأتير نتوع المشتتروع تت 
أفتتراد العينتتة علتتى جميتتع الر تترات حستت  الررضتتيات )المحتتاور( وةانتتت  إجابتتاتعلتتى حتتدة، لالستتتدق  علتتى وجتتود فتتروق بتتين 

 النتائج ةما يلي:
 الفروق باختالف نوع المشروع: -2

 (12رقم )جدول 
 اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق في استجابات العينة على محاور الدراسة باختالف نوع المشروع

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 لله في الصغيرة مشروعاتال مسا مة
 جديدة عم  فرص

 1.66 6 1.33 المجموعات بين
1.29 1.129 

 غير
 1.16 699 62.63 المجموعات دال  دالة

 توفير في المئوية صندوق  مسا مة
 وتوهينها الوظائن

 1.12 6 1.61 المجموعات بين
1.62 1.222 

 غير
 1.19 699 22.69 المجموعات دال  دالة

 سعودية عاملة بأيدا الوظائن تغهية
 1.62 6 1.22 المجموعات بين

6.11 1.111 
 غير
 1.16 699 66.96 المجموعات دال  دالة

 ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل

الصتتغيرة فتتي للتته فتترص  مشتتروعات( أن ةتتي  )ف( غيتتر دالتتة فتتي المحتتاور: )مستتا مة ال16يتضتتح متتن الجتتدو  رةتت  )
عم  جديدة، مسا مة صندوق المئوية في توفير الوظائن وتوهينها، تغهية الوظائن بأيدا عاملة سعودية(، مما يشير إلتى 

 عينة الدراسة على تلك المحاور تعزل قلتالف نوع مشروعاته ق إجاباتعد  وجود فروق ذات دقلة إحصائية بين 
 الفروق باختالف عمر المشروع: -1

 (13جدول رقم )
 اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة 

 على محاور الدراسة باختالف عمر المشروع

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 لله في الصغيرة مشروعاتال مسا مة
 جديدة عم  فرص

 1.19 6 1.23 المجموعات بين
1.22 1.612 

 غير
 1.16 699 62.62 المجموعات دال  دالة

 الوظائن توفير في المئوية صندوق  مسا مة
 وتوهينها

 1.11 6 1.62 المجموعات بين
1.31 1.313 

 غير
 1.19 699 22.13 المجموعات دال  دالة

 سعودية عاملة بأيدا الوظائن تغهية
 1.11 6 1.66 المجموعات بين

1.91 1.263 
 غير
 1.16 699 62.62 المجموعات دال  دالة

 ئيحصانتائج التحلي  اإل: المصدر: الباحل



 قققدور المشروعات الصغيرة في استيعا  اييدا العاملة

314 

الصتتغيرة فتتي للتته فتترص  مشتتروعات( أن ةتتي  )ف( غيتتر دالتتة فتتي المحتتاور: )مستتا مة ال16يتضتتح متتن الجتتدو  رةتت  )
عم  جديدة، مسا مة صندوق المئوية في توفير الوظائن وتوهينها، تغهية الوظائن بأيدا عاملة سعودية(، مما يشير إلتى 

 عينة الدراسة على تلك المحاور تعزل قلتالف أعمار مشروعاته ق إجاباتعد  وجود فروق ذات دقلة إحصائية بين 

 :الخالصة وتوصيات الدراسة
 :النتائج

بعتتد استتتعراض النتتتائج التتتي تملتتض عنهتتا تحليتت  البيانتتات التتتي جمعتهتتا الدراستتة عتتن هريتته اقستتتبانة تتت  تحديتتد عتتدة 
 لع  أبرز ا ما يلي: مهمة نتائج

الصتتغيرة فتترص عمتت  تناستت  شتتريحة ةبيتترة متتن الستتعوديين برواتتت  ومميتتزات مجزيتتة ستتاعد فتتي ذلتتك  مشتتروعاتتتتوفر ال -1
 ةصندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العم  السعوديةق ا تما  الجهات الملتصة

الصتتتغيرة إلتتتى المستتتا مة بشتتتة  فعتتتا  فتتتي توظيتتتن الستتتعوديين متتتن لتتتال  حرصتتته  علتتتى استتتترادة  مشتتتروعاتيميتتت  أصتتتحا  ال -6
 اء عن الوافدينقالسعوديين من العمالة الوافدة في ن   اللبرة في ايعما  المتلصصة بهدف اقعتماد على السعوديين واقستغن

الصتغيرة متن عتد  استت رار العامت  الستعودا حيتل يتترك العمت  بمجترد حصتوله علتى راتت   مشروعاتيعاني أصحا  ال -6
 أفض  في جهة ألرلق

زا  يتتوالتتتي ق ،متتن الصتتعوبة بمةتتان إيجتتاد اييتتدا العاملتتة الستتعودية التتتي تتتت ن أعمتتا  متلصصتتة قستتيما الحرفيتتة منهتتا -2
 قاالعمالة الوافدة ةائم  اقعتماد فيها على 

 الصغيرةق مشروعاتزا  العوائه اقجتماعية تحو  بين السعوديين وبين بعض الوظائن في التق -2

ه  أكتتتر متتن ت تتته  فتتي مشتتروعاتيت تتون فتتي العمالتتة الوافتتدة إلنجتتاز أعمتتا  تلصصتتية فتتي  مشتتروعاتأصتتحا  ال  متتا يتتزا -3
 وظائنقالعام  السعودا رغ  حرصه  على المسا مة في توهين ال

والتلهيط للوظائن في المشروعات  ،والتنظي  ،إضافة لما سبه، يتجلى الدور الرعا  للجهات الراعية في عملية التنسيه -2
 وحرصه  على التشجيع والمتابعة المستمرةق ،الصغيرة

 التوصيات:
 مشتروعاتباق تمتا  بالوفي ضوء  ذه النتتائج التتي حصتلت عليهتا الدراستة يمةتن ت تدي  جملتة متن التوصتيات المتعل تة 

 الصغيرة وتأ ي  اييدا العاملة ودعمه ، و ي:
الصتغيرة بزيتادة التوعي لتدل المجتمتع الستعودا بأ ميتة تلتك  مشتروعاتضرورة ةيا  الجهات ذات العالةة بتنمية ودعت  ال -1

ج منهتا الموظتن وبناء ت افة من شأنها النهوض بمةانتة العتاملين فتي بعتض المهتن أو الوظتائن التتي يتحتر  ،مشروعاتال
 ق(على سبي  المتا )أو حارس أمن  ،السعودا، ةوظيرة عام  نظافة

الصتتغيرة وذلتتك للحصتتو  علتتى نتتتائج مضتتاعرة لكونهتتا  مشتتروعاتتوجيتته وترةيتتز التتدع  بشتتة  أكبتتر للجهتتات الراعيتتة لل -6
التي تحوا فرص وظيرية أكتر بشة  أكبر من غير ا، ممتا سيستا   فتي معادلتة ةرتتي عتدد  مشروعاتتستهدف رعاية ال

 الوظائن الشاغرة وعدد العاهلين إلى حد ةبيرق
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 مشتتروعاتبحيتتل ت تتو  ايولتتى بت تتد  تستتهيالت لهتتذه ال ،الصتتغيرة مشتتروعاتالعمالةتتة وال مشتتروعاتضتترورة التتربط بتتين ال -6
 مشتروعاتية في توهين العم  المشترك بينهما، بحيل يت  الترةيز متن ةبت  الاستراتيجالصغيرة من لال  عم  شراكات 

الصتتغيرة متتن حيتتل التشتتغي  والتوريتتد علتتى ستتبي  المتتتا ، ممتتا ستتيزيد ت تتة العامتت   مشتتروعاتالكبتترل والعمالةتتة علتتى ال
تستتتتتريد متتتتن العمالةتتتتة والتتتتتي بتتتتدور ا س مشتتتتروعاتي متتتتع الاستتتتتراتيجالصتتتتغيرة المرتبهتتتتة بشتتتتة   مشتتتتروعاتالستتتتعودا بال

 الصغيرة وستشارك اجتماعيا في التلرين من البهالةق مشروعاتال
والتجاريتتتة متتتع الرتتترص التتتتي تتيحهتتتا  ،والمهنيتتتة ،العمتتت  علتتتى التتتربط بتتتين ملرجتتتات التعلتتتي  قستتتيما المعا تتتد الصتتتناعية -2

ى جميتتتع الصتتتغيرة، وذلتتتك متتتن لتتتال  الجهتتتات ذات العالةتتتة، حيتتتل يتتتت  تكتتتوين ةاعتتتدة بيانتتتات تحتتتتوا علتتت مشتتتروعاتال
 وربهها مع المعلومات اللاصة بأصحا  المنشآت الصغيرةق ،معلومات السعوديين الراغبين في العم 

الصغيرة، يةون الهدف منها الترةيز على تحستين ت افتة أصتحا   مشروعاتع د ورش عم  ت و  بها الجهات الداعمة لل -2
ونظرتتته  ،حستتين ت افتتة العامتت  الستتعوداالصتتغيرة حتتو  الموظتتن الستتعودا متتن جانتت ، ومتتن جانتت  آلتتر ت مشتتروعاتال

للمنشآت الصغيرة، واللروج بالنتائج التي من شأنها الت ري  بين ةال الت افتين، ورفتع التوصتيات للجهتات المعنيتة باتلتاذ 
 معوةات تحو  دون ذلكقأا  ال رارات إلزالة

 مشتتروعاتوالتتتوجيهي يصتتحا  ال ،والتنظيمتتي ،إنشتتاء جهتتة رستتمية )ةهيئتتة لاصتتة( تكتتون مهمتهتتا ت تتدي  التتدع  المتتادا -3
والراغبين في العم ، وتكتون مرتبهتة بشتة  ةامت  بتوزارة العمت  والمجلتس ايعلتى لالةتصتاد، لكتي تكتون ةتادرة  ،الصغيرة

وبشة  مرةز ودةيه على دع  وتشجيع المشروعات الصغيرة والتي لها دور ةبير في تنمية اقةتصاد الوهني من جهة، 
 لل ضاء بشة  ةبير على البهالة من جهة ألرلق مشروعاتفي  ذه الودع  توظين السعوديين 

محتددة متن لتال  الترةيتز علتى المهتارات  أنشتهةإهالق برامج تدريبية تنتهي بتالتوظين علتى أن تكتون متلصصتة فتي  -2
 ايساستتية التتتي تستتاعد العامتت  الستتعودا علتتى إت تتان بعتتض الحتترف التتتي يترتترد الوافتتدون بإت انهتتا وتستتتهدف ايشتتلاص

وايشلاص الذين حصلوا على تعلي  متوسط أو أة ، ليةونوا ةادرين على لوض تجربة العمت   ،الذين ل  يةملوا تعليمه 
 في المشروعات الصغيرةق
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 ةــاالستبان
 األولية البيانات: ال  أو 

 نطبق عليك:ل ي( أمام الحق ع عالمة صح )أكمل الفراغ، أو  ال  ف 
 زراعي )  ( صناعي )  ( تجارا )  (   لدمي )  ( نوع المشروع: -1
 سنوات 5سنوات إلى أة  من  3من  )  ( سنوات 3من سنة إلى أة  من  )  ( أة  من سنة )  ( عمر المشروع: -2

 سنواتق 5فوق  )  (
 )  ( فرصة : إجمالي عدد الفرص الوظيفية في المشروع -3
 موظفا )  ( :إجمالي عدد السعوديين العاملين في المشروع -4

 عامال : )  (إجمالي عدد غير السعوديين العاملين في المشروع -5
 :تعايشه الذي الواقع حسب نظرك وجه يمنل أمامك تراه الذي الحقل أمام( ) صح عالمة  ع: اناني  

 العبـــــــــــــــــــارة  م
 موافق

 اتمام  
 محايد موافق

 غير
 موافق

 موافق غير
 اتمام  

      قالوافدة العمالة ةب  السعوديين توظين الصغيرة المشروعات ترض  1

6 
 توظيتتن شتترو  متتن أستته  الصتتغيرة مشتتروعاتال فتتي الستتعوديين توظيتتن شتترو 
 قالوافدة العمالة

     

      قللسعوديين لاصة مزايا الصغيرة المشروعات ت د  6

2 
 متتتن أكتتتتر العمتتت  لتستتتيير الوافتتتدة العمالتتتة توظيتتتن الصتتتغيرة المشتتتروعات ترضتتت 

 قالسعوديين
     

2 
 متتتن للمهتتتارات الستتتعودا العامتتت  تعلتتت  علتتتى الصتتتغير المشتتتروع صتتتاح  يحتتترص
 الوظيرة لتوهين لهة في الوافدة العمالة

     

3 
 مشتتروعاتال تلتتك أصتتحا  حصتتو  الصتتغيرة مشتتروعاتلل الراعيتتة الجهتتات تستته 
 (ق دف رات : متا ) الوظيرة بتوهين المتعله المادا الدع  على

     

2 
 علتتتى مشتتتروعاتال تلتتتك أصتتتحا  الصتتتغيرة مشتتتروعاتلل الراعيتتتة الجهتتتات تشتتتجع
 قله  تكري  ةعم  ه مشروعات في الوظائن توهين

     

9 
 أصتتتتتتتتحا  متتتتتتتتع باستتتتتتتتتمرار الصتتتتتتتتغيرة مشتتتتتتتتروعاتلل الراعيتتتتتتتتة الجهتتتتتتتتات تتواصتتتتتتتت 

 قمشروعاتال
     

9 
 عتتتتتن الكاملتتتتتة المعلومتتتتتات بتتتتتتوفير الصتتتتتغيرة مشتتتتتروعاتلل الراعيتتتتتة الجهتتتتتات ت تتتتتو 

 قالمشروعات تلك في متوافرةال الوظائن
     

11 
 ليحتت  مس تت  ستتعودا بتتدي  عتتن باستتتمرار الصتتغيرة مشتتروعاتال أصتتحا  يبحتتل
 قلديه  ايجنبي العام  مح 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the role of small businesses to employment of 

national (Saudi) manpower at the same time to identify the ability and readiness of Saudis, 

businesses’ owners to accept and dealing with this. The study has been applied on (293) small 

businesses supported by The Centennial Fund (TCF) in Riyadh region of different types, 

trading, service, industrial, and agricultural. In order to achieve this goal the most related 

literature were reviewed and the researcher proposed questionnaire distributed to the study 

sample. Following the testing of the study's hypotheses, for the purpose of statistical analysis, 

some tools were used, such as descriptive, and alpha. The study reached the following results: 

- Small businesses provide suitable jobs for Saudis. 

- Owners of small businesses adopt employment of Saudis as well as knowledge gain 

from labors. 

- It is not easy to owners of small businesses to find specialized Saudis. 

- Some social cultures build barriers between Saudis and some jobs in small businesses. 

- The role of dedicated firms to support small businesses, through coordination, 

organization, and planning. 

The study provided a number of recommendations and suggestions offered by academics 

related to small business enterprise. 

 The relevant bodies has to support the development of small business to increase 

awareness of the importance of such businesses to the society. 

 Link the large business and small businesses so that the former provides facilities for 

these small businesses. 

 Prepare the business graduates equipped with skills and competencies to make use of 

the opportunities available in the small businesses area. 

 Establish a center that would provide advice and support to who are interested to work 

in small businesses. 

 Design training programs that might lead to potential employment. 

Key words: Saudization - Small business – Unemployment. 

 


