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 يخكتقج شكخ

ا ذْ "   " أَلَز يَجناك عْ تع  َشَكخْ  َلئ غْ  َربُّك عْ  َتَأذافَ  كََٕ
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 ُتخجست التي الكمسات وعجد ُكتبت التي الكمسات حخوف عجد هلل جداكع خيخا. هلل جداكع: فأقػل عميو

 مشو استفجت مػقعأو  استعشُت بو، شخزإلى كّل  مػصػل الذكخ كحلظ ،حريتالتي أُ  األرقام وعجد

 التي جامعتي رحابإلى و  ،عميو اشمعت وكتاب عمع مشبخإلى كّل و  ،مشيا قتبدتا ةبحثي ورقةإلى كّل و 

 غم  كّل  بيا يشفع ن  أ -وعال جل- مشو ىأتسشّ  والتي ،نػر مغ قبذ   عغ ساحاتيا أبحث بيغ ضستشي

 .والبحثية العمسية السشفعةأو  االشالع باب مغ قرجىا

 ألصل لي ومػجو مذخف خيخ كان الحؼ سسيخ حدبػن  الجكتػر األستاذ إلى الذكخ ديلبجأيزًا  أتقجمو  

 أفادنيأو  نرحاً  لي أسجػ مغكّل  يغ، وأشكخم  الفاض   يغذ  السشاق  إلى و  ،الشتيجة إلى ىحه بخسالتي

 استفجت والحيغ الجراسة أدوات بتحكيع عميّ تكخمػا  الحيغ األفاضلخاّصة  بحثي، مدار ترحح بسعمػمة

جيجة والخشيجة. وآرائيع وتػجيياتيع نرائحيع مغ ثيخاً ك  الد 

 مغ اً جدخ  لي ومجت الساجدتيخ، عمى الحرػل في مذػارؼ  مذقة معي تحسمت التي ألسختي شكخاً 

 معيغ. خيخ لي فكانت العمع شخيق مػاصمة عمى وشجعتشي والجعاء األمان

 ووفاء ومحبة عخفان -في نفدي - ؤالءىكّل ول الكخيع، لػجو خالرا العسل ىحا يجعل أن   هلل أدعػ

 وتقجيخ
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 ممخز الجراسة بالعخبية

 في فمدصيغ: الػاقع كالتحجيات كالتػصيات "دراسة حالة محافطة الخميل"األعساؿ رياديات 

ف إلى ىجفت ىحه الجراسة  االعتبار محافطة  آخحيغ بعيغفي فمدصيغ األعسال ريادّيات  عمى واقعالتعخ 
 تػاجوالتحجيات والسعػقات التي عمى التعخ ف وذلظ مغ خالل  ،ةً تصبيقي ةً دراسيّ  باعتبارىا حالةً الخميل 

ػ ءلتدميط  والسقتخحاتالتػصيات إلى التػصل ثّع ومغ األعسال ريادّيات  ريادّيات  واقع وتحديغ الز 
 .األعسال
 السختمط األسمػب عمى االعتسادتّع و  ،الػصفي االستكذافي السشيج استخجامتّع  الجراسة أىجاف ولتحقيق

 األوللمسجتسع  قرجية عيشة عمى ،شخرية مقابالت أربع إجخاءتّع  حيث، وتحميمو البيانات سعلج

جامعة  أعسالحاضشة  الخميل، بمجية أعسالحاضشة ) الحاضشات في محافطة الخميل مجيخؼ تتكػن مغ 

 ماأ يجويا، تحميمياتّع و  الغخفة التجارية( أعسالحاضشة  ،إرادة أعسالحاضشة  فمدصيغ،بػليتكشظ 

 89) تػزيع خالل مغ الذامل السدح أسمػب باستخجام الجراسة مجتسع عمى تػزيعياتّع  فقج االستبانة

 األعسال،الالتي احتزغ في حاضشات األعسال ريادّيات  الثاني مغ الجراسة مجتسع وتكػن . (ستبانةا

 .الحاسػب تخجامباس( SPSS) االجتساعية لمعمػم اإلحرائية زمالخّ  بخنامج باستخجام تحميمياتّع و 

حيث بيشت الجراسة  ،في محافطة الخميلاألعسال ريادّيات  عمى واقعالتعخ ف إلى الجراسة تػّصمت وقج 

، والسجتسع، وساعات األسخةمشيا ) ،األعسالريادّيات  تػاجوالتي  والتحجياتوجػد العجيج مغ السعػقات 

الخيادّيات  تتػفخ في أن   ت التي يجبحت الجراسة بعس الرفاالعسل الصػيمة وفخيق العسل(، كسا وّض 

والسخونة(، كسا قجمت الجراسة بعس التػصيات بشاء عمى  عجم الخػف مغ السدتقبلمثل ) الربخ 

الخيادّيات  سخأو الحكػمّية  العجيج مغ الجيات ) الجياتإلى ت ىحه التػصيات ي  جّ  الشتائج وقج وُ 



 
 

دات ات و ، والحاضشالخاّص  القصاعو ،  والسجتسع السحيط بيغّ  دعع الخيادة والسيتسيغ بالخيادة في مؤس 

 فمدصيغ(.

ABSTRACT 

Women Entrepreneures in Palestine: Reality, Challenges and 

Recommendations "A Case Study of Hebron Governorate" 

 

The study aims to understand the reality of the women entrepreneures in 

Palestine, taking into consideration the governorate of Hebron as case study 

through identifying the challenges and obstacles facing the entrepreneures to 

come out with recommendations and suggestions to highlight and improve the 

reality of business incubators.     

In order to achieve its goal, the study follows the descriptive exploratory 

approach. It adopts a mixed-research method to collect data; The researcher 

used, four personal interviews with a selected sample of business incubator 

managers (Hebron municipality business incubator, Palestine polytechnic 

university incubator, chamber incubator, and ERADEH incubator). Analyzed 

manually. A questionnaire designed and distributed to the population of the 

study using a comprehensive-survey method through the distribution of 89 

questionnaires. The study population consists of all the entrepreneurs that was 

incubated in the 4 incubators. The data obtained from the questionnaire have 

been analyzed using SPSS (Statistical Packages for Social Sciences).  

The study reveals that there is existence of many obstacles and challenges 

facing entrepreneures just like (family, society, long working hours and team 

work). The study also clarified some of the special norms that should be in the 



 
 

entrepreneurs just like (Patience, risk taker of the future and flexibility). The 

study also made some recommendations based on the results. These 

recommendations were addressed to (government, entrepreneurs’ family and 

the surrounding society, the private sector, incubators, and pioneer support 

institutions). 
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  السقجمة: 1.1

 ،عمى العسل واالبتكار حفيدهوت   ؼّ العقل البذخ   لحثّ ية ساسّ الخكيدة األ والتقشيّ  تصػر العمسيّ ال جّ ع  يُ 

بأّن  يعتبخ البعسو ، لسرمحتوالعػامل السحيصة تكييف يدتصيع  خالقاً  بصبيعتو مبجعاً  ق  م  خُ  فاإلندان

 زاد ندبةالعمع قج ّن بأ خخون اّ بيشسا يخػ  ،ةً ججيج العمع الحجيث تحجيات  إلى ضاف أ التصػر العمسيّ 

 )السخؼ واالبتكار  بجاعاإلوالخيادة وسيمة لتحقيق  ،اإلبجاع ة نػا  التصػر العمسيّ  بخاعتُ ليحا و  ،فخصال

،2113.) 

ما يمدم كّل بجاع وتقجيع إلتعديد ىحا السفيػم الحجيث مغ خالل العسل عمى رعاية ا مغ ىشا نبعت فكخة

لسػاكبة التدارع في التصػر ساليب العمع الحجيث أ ارىا أحجباعتب ىحه الفكخةجما في تخسيخ قُ  لمسزيّ 

 .(2114)بخىػم ، العمسيّ 

الججيجة ودعع وتذجيع  األفكارالسخفج الخئيذ لتػليج فيي  ،العرخ الحجيث ةبجاع سسصبحت رعاية اإلأ

بػصفيا  األعسالبخيادة تّع سػاء تيحّج  مغ الجول الستقجمة والشامية عمى اً عجد ما جعلبتكار، وىػ اإل

 .(2113، )السخؼ السجتسع  يف خّ  الشاشئة وتخسيخ ثقافة العسل الحُ األعسال إلنذاء  كبيخاً  مشبعاً 

فيػ  ،م( 1734-1681يخلشجؼ ريتذارد كانيمتػن )في كتابات اإل ةول مخ ألاألعسال مفيػم ريادة  خ  ي  ض  

مغ  -عتسارا  أيزايت س  سُ و  –األعسال ف البعس ريادة عخ  وقج  حجيث الشذأة،  ،الػجػد مفيػم قجيع

تصػيخ مشطسات قائسة، وىي بالتحجيج أو  مشطسات( ججيجة/مشطسة) إنذاء أنياخالل ماىيتيا عمى 

سا بفيا البعس ( ، وعخ   2112لفخص ججيجة عامًة ) حيجر،  االستجابةأو  أعسال( ججيجة/عسل( إنذاء

  ( .2114)ميجؼ ، غقيسة ببحل الػقت والجيج الالزمي ؼعسمية خمق شيء مختمف ذ عمى أنياتقػم بو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
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ستغالل ابجاع في ىػ اإلاألعسال يادة لػجػد ر الخئيدّي اليجف  أنّ  التعخيفيغ الدابقيغ نججإلى الّشطخ  بعج

 ةمع الكثيخ مغ السجاالت السيسّ األعسال وتتقاشع ريادة  ،لمسجتسعقيسة  ؼالفخص لتقجيع شي مختمف وذ

عسل والتقميل مغ ندبة البصالة مغ خالل مداعجة الخص مق فُ فيي تداعج عمى خ   ،والحيػية في السجتسع

عمى كسا تداعج  أخخػ،يجؼ عاممة أ الستيعابع الستتالي التػسّ و الخاّصة جء في مذاريعيع الخيادييغ لمب  

 (.2114)بخىػم،  العجيج مغ السذاريع الشاشئة في الدػق  مغ خالل ضخّ الػششّي قتراد الالشيػض با

في السجتسع  ءشيكّل عمى الخجل فقط،  فالسخأة تذارك الخجل في  انال يقترخ األعسال وريادة  بجاعاإل

التشسية  في يعلعالية في العجيج مغ السجاالت الحياتية التي تخجم السجتسع وتدكفاءتيا ا أثبتتوقج 

لع تتسيد  إن   كبيخاً  مع الخجل تقاشعاً  السخأة االقترادية الذاممة، ومغ السجاالت التي يتقاشع بيا عسل 

القة خ أفكاربصبيعتيا مبجعة ومبتكخة وصاحبة  فالسخأة ، األعسالوريادة  بجاعاإلىػ  ،فيو عغ الخجل

بل  ،عمى البيت فقط إبجاعياو البيت، ولع يقترخ  األسخةتداعجىا في تشطيع عسميا التقميجؼ في رعاية 

 تشافذ الخجل في جسيع مجاالت الحياه فأصبحت ،الخارجيّ  انعكذ ذلظ عمى عسميا السيشيّ 

(sarfaz,2014). 

 الجراسة:مذكمة  2.1

 الستشامي،الفمدصيشّي الػششّي االقتراد في  ةادية السيسقتراالالتشسية  دواتأ إحجػاألعسال ريادة كّل تذ

عتساد عمى عمى االستقاللية واالالخيادّؼ الذباب تذّجع و الشاشئة الخيادّية  الّذخكات فيي تديج ندبة

 األراضيفي األعسال نتذار ريادة امعجل  أنّ  ( تبيغ2112 ماس،معيج وحدب دراسة ) ،الشفذ

االقتراد في  أنّ  وبسا ”MENA“. اأفخيقوسط وشسال مشصقة الذخق األ جولتقخيبا ل الفمدصيشية مداو  

مغ البّج ، كان 2118لمعام الفمدصيشّي % حدب مخكد اإلحراء 43ما ندبتو كّل محافطة الخميل يذ
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ػ ءتدميط   محافطة الخميل كحالةا  آخحيغ ،الفمدصيشية األراضيفي األعساؿ ريادي ات  كاقع)عمى  الز 

 اإلجابةمغ خالل  عسال"األريادّيات  والتحجيات التي تػاجو ىحه الفئة مغ السجتسع " ،(تصبيقيةا  دراسيةا 

 : اآلتيةاألسئمة   عغ

  ل؟في محافطة الخمياألعسال ريادّيات  ما ىػ واقع .1

 ؟في السحافطةاألعسال ريادّيات  تػاجوالتي والسعػقات بخز التحجيات أما ىي  .2

 ؟في السحافطةاألعسال  ريادّيات لجعع واقعماىي أبخز التػصيات  .3

 الجراسة:أىجاؼ  3.1

في الفمدصيشية  األراضيفي األعسال ريادّيات  عمى واقعالتعخ ف في مغ الجراسة  ل اليجف الخئيذيتسثّ 

 إلى: الجراسة  تيجفكسا و  ،بيغ  وذلظ مغ خالل دراسة البيئة السحيصة  ،محافطة الخميل

تػضيح درجة إلى السحيصة بيغ، كسا تيجف ة الخارجيّ  بالعػاملاألعسال ريادّيات  درجة تأثخ .1

 في السحافطة.األعسال ريادّيات  واقعفي األعسال لخيادية الذخرّية  تأثيخ الرفات

  .في محافطة الخميلاألعسال ريادّيات  يات والسعيقات عمىتػضيح مجػ تأثيخ التحجّ  .2

مى التحجيات وتحليل ب عوالجيات ذات الرمة لمتغمّ األعسال لخيادّيات  تقجيع بعس التػصيات .3

 .في محافطة الخميلاألعسال ريادّيات  العقبات التي تػاجو

 الجراسة: أىسي ة  4.1

مغ  تدتفيج   أن   عالستػقّ  غ  الجيات التي م   إلى بعسالجراسة مغ خالل ما ستقجمو أىسّية يسكغ تمخيز 

 وىي: نتائج ىحه الجراسة 
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 لمجياتاألعسال ريادّيات  عغ واقع عاماً  راً ة ترػّ تقجم ىحه الجراسس: (ة)الحكػمي  الخسسي ة الجيات  .1

 .دعع ىحه الفئة لياتآل تػصياتالوكحلظ  ،والتحجيات والسعػقاتالحكػمّية 

ستتسكغ جيات التسػيل مغ أخح صػرة واضحة  (:ةكغيخ حكػمي   ةحكػمي  )السختمفة جيات التسػيل  .2

عام ورياديات كّل بذاألعسال ريادة  بل دعع وتسػيلالسختبط بسجتسع الجراسة وسُ السالّي  عغ الػضع

 دعع ىحه الفئة. لياتآلوكحلظ التػصيات ، خاّص كّل شاألعسال 

دات ال .3 في محافطة الخميل األعسال لخيادّيات  عاماً  سػف تقجم ىحه الجراسة تقييساً  :الخياديةسؤسا

داتمكان الإبوالتي  ،ةالخاّص  غّ مذاريعي تشفيحفي  غ  ييُ تػاج  التي  التحجيات والسعػقاتأىع و   سؤس 

 بعس   ع  ض  مغ خالل و   في التقجم والشجاحاألعسال ريادّيات  لسداعجة ستفادة مشيااالالخيادّية 

 . األعساللخيادّيات  أفزلفي تقجيع خجمة  يعوتدالتػصيات التي تجعع 

أو  لمباحثيغ في مجال الخيادة في فمدصيغ ستكػن ىحه الجراسة مشارةً  :مجاؿ الخيادةفي  ػف الباحث .4

عام كّل بذفي محافطة الخميل األعسال لخيادة  واضحة   تقجيع صػرة   الخيادة الشدائية مغ خالل

 عشى بسػضػع الخيادة.ة تُ يتػصيات لجراسات مدتقبم ، وكحلظخاّص كّل بذاألعسال ورياديات 

افج مغ رو  رافجاً ستكػن ىحه الجراسة  (:كالسثقفػف  كاإلعالـ )الرحافةاألعساؿ  ةفي رياد السيتسػف  .5

خاء معخفة القُ  ستديج أنياي القخاءة بيحا السػضػع، كسا ومحبّ  ،األعساللمسيتسيغ في ريادة  السعمػمات

 .ليع أوضح اّ ر وتعصي ترػّ 

في محافطة الخميل األعسال تقييع واقع ريادة تّع ة سػف يمغ خالل ىحه الجراس :الخاْص القصاع  .6

 ببعس التػصيات التي تحجد عالقة القصاعوالخخوج  خاص  كّل بذاألعسال  ورياديات ،عامكّل بذ

 . الخاص   والقصاعاألعسال وجػد شخاكات حقيقة بيغ ريادة أىسّية و  ،األعسالبخيادة الخاّص 
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 الجراسة:كإجخاءات مشيجيو  5.1

 الباحث السشيج السختمط سػف يدتخجمتحقيقيا إلى انصالقا مغ شبيعة الجراسة واألىجاف التي يدعى 

(Mixed Approach)   وىػ السشيج السشاسب واحج   آن   في ونػعية   كسية   الحؼ يعتسج عمى بيانات ،

إلى ل التػّص أجل مغ وذلظ  ،لسجتسع الجراسة حقيقياً  ألنو يعصي ترػراً  ،واألفزل لسثل ىحه الجراسات

 ،التي تػاجييا والتحجياتاألعسال ريادّيات  تعسيسات ذات معشى يديج بيا رصيج السعخفة عغ واقع

 خاّصة.  محافطة الخميلفي فمدصيغ عامة وفي األعسال لمشيػض بخياديات التػصيات بعس  وكحلظ

لسجتسع الجراسة الذخرّية  الباحث باستخجام البيانات الشػعية مغ خالل استخجام السقابالت وسيقػم

الجراسة بالشتائج والتػصيات التي  إلثخاءالشتائج  األعسال، واستخالصحاضشات مجيخو وىػ  األول

 عمى البحث. ومرجاقيةً  تزفي دقةً 

مغ  ُتجسعالتي سػف  ائيةراإلحالبيانات في الجراسة مغ خالل الكّسية  التخكيد عمى البيانات وسيكػن 

ريادّيات  واقع لترف ،األعسالريادّيات  وىػ ،الثاني عمى مجتسع الجراسة ةعالسػزّ  االستبانةخالل 

 .دقةً  وأكثخ   أفزل   كل ّ بذاألعسال 

 الجراسة: حجكد 6.1

والتخكيد عمى مجتسع  والتحجيات التي تػاجييغّ األعسال ريادّيات  عمى واقعالتعخ ف سيقػم الباحث ب

 وىي: مغ خالل بعس الحجود لمجراسة  الجراسة
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 وعمىفي محافطة الخميل، األعسال حاضشات  ؼ مجيخ  تقترخ الجراسة عمى :البذخيةالحجود  .1

سػاء تخخجت مغ  ،محافطة الخميلفي األعسال ضشات حا أحجالتي قبمت في األعسال ريادّيات 

 .ما زالت في شػر االحتزان أمالحاضشة 

 محافطة الخميل.تقترخ ىحه الجراسة عمى  :السكانيةالحجود  .2

 محافطة الخميلفي األعسال ريادّيات  سػف تتشاول ىحه الجراسة واقع :السػضػعيةالحجود  .3

 .والسعػقات والتحجيات التي تػاجييغّ 

 :جدات إجخاء الجراسةمح 7.1

عسل عمى التي واجييا الباحث و والسعػقات كّل بعس السذانتيجة خاّصة  محجدات  الجراسة  واجيت

 ،والسحجداتفي تجاوز ىحه القيػد  ساعجتجخاءات الػقائية والعالجية التي باع بعس اإلإتّ  بختجاوزىا ع  

 وىي: 

ة  محجدات .1 ببعس الخاّصة باحث بعس السعيقات ال واجو بالسرادر العمسية ذات العالقة:خاص 

والجامعات الخارجّية  الجياتمع  حيث تػاصل الباحث ،ذات العالقة األجشبية األدبيةالجراسات 

العمسية التي ليا  األبحاث أحجثالحرػل عمى أجل مغ والسكتبات الجولية السعخوفة الجولية 

 صمة بسػضػع البحث.

ة  محجدات .2 ق تتعمّ كّل مذا وجػد فخاد كتحجيج حجع العيشة:ستجابة األابجسع البيانات ك خاص 

الػقت الحؼ يسمكو أفخاد مجتسع  يق  وذلظ بدبب ض   ،بالجراسةالخاّصة بسػضػع جسع البيانات 
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خة ة البيانات الستػفّ مّ ق" لاألعسالالثاني "رياديات مجتسع الجراسة إلى ل وصعػبة التػّص الجراسة 

 عشيع.

 يتياوأىسّ مجتسع العيشة بزخورة الجراسة  أفخاد إقشاعحاولة مغ خالل مكّل تجاوز ىحه السذاتّع 

مغ األعسال التشديق مع حاضشات تّع كسا ، سيمو   في جسع البيانات بصخيقو   بالتعاون  إلقشاعيع

الحؼ تصمب زيادة في الػقت  األمخ، في حاضشتيعاألعسال ريادّيات  إلىتدييل الػصػل أجل 

 ت.تسام عسمية جسع البياناالسدتغخق إل

ة  محجدات .3 سيغ مغ مع محكّ  تػاصل الباحث بتحميل البيانات كالخخكج بالشتائج كالتػصيات:خاص 

أجل مغ بحث وتحكيسيا  باعتبارىا أداة واالستبانة الذخرّية  السقابالتأسئمة  االشالع عمىأجل 

 البحث بالشتائج الدميسة والجقيقة. إثخاءضسان 

ة  محجدات .4 الجراسة بعس خّصة  واجيت سة ضسغ الدمغ السحجد:بتشديق الػقت إلتساـ الجراخاص 

 بعس السحجداتأو  رادةوذلظ بدبب بعس الطخوف الخارجة عغ اإل ،التأخيخات إلتسام الجراسة

باعتباره لمشذاشات الستبعة لمجراسة  دقيق   زمشي ّ  بتشديق ججول  الباحث وقام  ،الخارجيةأو  الجاخمّية

 ليحه السذكمة. حاًل 

 :إلجخائيةاالتعخيفات  8.1

  األعسالرياديات. 
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أجل مغ األعسال حاضشات  إحجػإلى بالتقجم  وقسغ   ،مذخوع ريادؼّ أو  فكخة ريادية الالتي لجييغّ  اإلناث

في ز ل غ  ما  أمالدػق إلى  غ  ج  سػاء تخخّ  ،احتزان مذخوعيغّ وتست السػافقة عمى  ،احتزان مذخوعيغّ 

 مخحمة االحتزان.

 

 

  األعسالريادة. 

 ،قائسة   تعجيل عمى فخصة  الأو  فخص ججيجة اقتشاصأجل لمسرادر الستاحة مغ  أمثلغالل عسمية است

 (.2117)السػمشي، بيجف تحقيق الخبحقيسة  ؼشيء مختمف ذ إليجادوذلظ 

 األعسالريادّيات  تحجيات.  

 أثيخالتفي محافطة الخميل، سػاء كان األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ ىي كافة السؤثخات والعػامل التي 

 (.2116ابػىذير، ) إيجاباً أو  سمباً 

  األعسالحاضشة. 

دات  تقجم مػارد خاّصة  الشاشئة مغ خالل سمدمة بخامجالّذخكات  وإنجاحاألعسال ريادّيي لجعع مؤس 

 (.2111 وآخخون )جػادؼ، تػفيق،  االقتراديةالتشسية  الجعع والخجمات المػجدتية لمسذاريع لتحقيق
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  األخالقيةالػثيقة  9.1

الجقة والسرجاقية في  تػّخيعمى  وعسل ،السعاييخ األخالقية في مختمف جػانب الجراسةالباحث بالتدم 

 :اآلتية وذلظ وفق السخاحل ،مخاحل الجراسة جسيعيا

في ىحا السقتخح  بتحجيج مذكمة  قام الباحث  تحجيج السذكمة ككضع األىجاؼ كأسئمة الجراسة: .1

وذات  ،قيات السختبصة بيحه السخحمة مغ ناحية اختيار مذكمة مالئسة لمبحثوالتدم باألخال ،البحثيّ 

الجراسة أىجاف  وعسل أيزا عمى تحجيج ،الجراسة مغ خاللو أجخػ اترال وثيق مع السجتسع الحؼ 

  .كاملكّل ذلظ بذ ووثق تياوأسئم

الذخرّية  تالسقابالبيانات الجراسة مغ خالل األدوات )لجأ الباحث إلى جسع  جسع البيانات: .2

تأكيج عمى البتػضيح ىجف الجراسة و  قام الباحث السقابالت السشتطسةاستخجام  فعشج(، واالستبانة

بل بالحرػل عمى السػافقة الالزمة مغ ق   كسا قامفقط،  استخجامات األداة لغخض البحث العمسيّ 

ل خّ السذاركيغ لمحرػل عمى السعمػمات السصمػبة وتدجيميا بحدب وجية نطخىع دون تج

 يراً ّر خ   ت  س  سّ نيا ُص أو  ،ات الجراسةبتػضيح أساسيّ  قام االستبانة، ولجػ استخجام أداة شخريّ 

 ة اإلجابة.ليحا البحث مع ضسان خرػصيّ 
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ي الجقة في مػضػع تحميل عمى تػخّ الباحث عسل  تحميل البيانات كالخخكج بالشتائج كالتػصيات: .3

التي حرمت عمييا في مخحمة جسع البيانات مغ  البيانات والخخوج بشتائج متػافقة مع البيانات

 السذاركيغ.

 

 الفرل الثاني

 الشطخي كالجراسات الدابقة اإلشار

 

 

 مبحثيغ:إلى تقديع ىحا الفرل تّع 

  الشطخؼّ  اإلشار: األولالسبحث  

  السبحث الثاني: الجراسات الدابقة 
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 األعساؿالشطخي لخيادة  اإلشار: األكؿالسبحث  1.2

 مقجمة  1.1.2

ليدت وليجة اليػم، إال أنيا ضاىخة متججدة تحسل في شياتيا أفكار األعسال ريادة  أنّ  بالخغع مغ

األعسال ججيج لشجاح كّل عرخ لتحديغ األداء وزيادة اإلنتاجية واستخجام كّل في  يعراتوترػّ السبجعيغ 

مغ السرصمحات  عجّ تُ األعسال  . فخيادة(2113 السخؼ،الرغيخة )أو  صةالستػسّ أو  والسذخوعات الكبيخة

 باب في اآلونة  األخيخة،عقػل  الذّ تديصخ عمى  بجأت أنيا إال ،الحجيثة عمى كثيخ مغ شعػب العالع

مغ الدابق لمذخوع في تشفيح األفكار الخاّلقة واإلبجاعّية أكثخ  السجال اليػم متاح، ومفتػح أنّ خاّصة 

 عمى أرض  الػاقع. وتصبيقيا 

فييع الصسػح وتخمق عشجىع اليجف  تشّسيوتحفدىا و  وقجراتيع تجاعب ميارات الذباب األعسالفخيادة 

 مدتقخة   ناجحة   ريادية   مذاريع  إلى لتحػيميا  األفكاروروح السبادرة التي مغ خالليا يبجعػن في خمق 

 الستاحة ليع.  السػاردعغ بغّس الّشطخ 

جُ   ،األعسالانتذار مفيػم ريادة  أسباب أحجلالبتكار يع فخصة عسل وحبّ  إيجادتعثخ فئة الذباب في  وُيع 

جُ ، بيشسا (WUBE, 2010ة في الجول الشامية )وخاّص  األعسال ي سمصات الجول مبجأ ريادة تبشّ  ُيع 
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دات مغ خالل الخيادّؼ وتذجيع الذباب  عام ىػ الدبب الثاني كّل لمخيادة بذ وراعيةداعسة مؤس 

 .االقترادية لتمظ الجولالتشسية  وذلظ لتدخيع عسمية ،عالنتذار ىحا السفيػم عمى صعيج واس

االقترادية وتسكيغ الذباب في السجتسع التشسية  زيادة أدواتأىّع  ػحجإ أنيااألعسال ريادة  أثبتتوقج 

 ساً م  الشامية، وأصبحت ع   أمسػاء الستقجمة  وأنطستيا مغ سياسات الجولة يتجدأال  ءاً جد  أصبحتحتى 

 (.2113)السخؼ، واليشجسة بّ عشيا كالصّ  وال يقلّ  األخخػ يػازؼ العمػم  س في الجامعاتجر  يُ 

في فمدصيغ األعسال ريادّيات  وذلظ لبيان واقع ،رئيدية خسدة محاورالشطخؼ عمى  اإلشاروقج اشتسل 

  .دراسيةً  الخميل حالةً  آخحيغ محافطة ،والتحجيات التي تػاجييا

  وفػائجىا، وأىسيتيال عخض نذأتيا، ومفيػميا، مغ خالاألعسال ريادة  األول: مفيػمالسحػر ،

 وسمبياتيا.

  :عمى قصاع  التأثيخ أصحابمغ خالل استعخاض األعسال السحيصة بخيادة  البيئةالسحػر الثاني

سعػقات البيئة السحيصة بخيادة والتحجيجات والاألعسال خيادة لوالجيات الجاعسة األعسال ريادة 

 .  األعسال

  ع، والعػامل السؤثخة عمييع، وصفاتيعمغ حيث خرائري اد األعسالُرو الثالث: السحػر. 

  في فمدصيغ.األعسال السحػر الخابع: ريادة 

 في فمدصيغاألعسال ريادّيات  :السحػر الخامذ.  

، كفػائجىا، كأىسيتيامغ خالؿ عخض نذأتيا، كمفيػميا، األعساؿ ريادة  األكؿ: السحػر 2.1.2

 .كسمبياتيا

 مقجمة. 1.2.1.2
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والفخص االقترادية األعسال فخص  اقتشاصأجل مغ  واستغالليا خيادة ىي القجرة عمى جسع السرادرال

(. ما 2118والتسيد، لإلبجاع األعمى )السجمذوإنتاجيا وبيعيا  والخجماتوالبشاء عمييا في تصػيخ الدمع 

طخوف السحيصة استغالل جسيع المقجرتيا عمى  األخخػ األعسال ا مغ عغ غيخىاألعسال ريادة يد يسّ 

األعسال سا تعشى ريادة ك ،ة اقترادية مدتجامة، ولخمق فخص عسل ججيجةتشّسيفخصة ل ق  م  خ  أجل مغ 

مغ خالل تصػيخ عمى مجال مػجػد أو  االختخاعأو  مجال عسل ججيج مغ خالل االبتكار ثباستحجا

ثة التصػر التقشي عمى السجال بحيث يتساشى مع حجا ذلظ مغ خالل التعجيل الجدئيّ تّع وي ،سابقا

مدتقخة  أعسالقريخة وإنذاء  فتخةتحقيق الخبح ضسغ األعسال والعمسي. واليجف يكػن عادة مغ ريادة 

  (.2118، والتسيدبجاع األعمى لإل السجمذ) ودائسة

 .األعساؿنذأه كمفيـػ ريادة   2.2.1.2

، وقج ضيخت ريادة بالسخاشخة األخحوتعشي  ،ةالفخنديّ إلى تعػد  األصلفي  (األعسالريادة )كمسة 

 ،وبجأت انتذارىا في سبعيشيات وثسانيشيات القخن الساضي ،في خسديشيات القخن الساضياألعسال 

في قػاميذ وأعسقيا السرصمحات أىّع  مغاألعسال ولكغ مع بجاية القخن الحالي أصبحت ريادة 

وتسكيغ الذباب وخمق فخص عسل ججيجة االقترادّؼ  لمشسػّ الخئيدّي فيي السحخك  االقترادييغ،

 (.2113)السخؼ ،الخيادّؼ 

عمى األعسال  إلى ريادةفالبعس نطخ األعسال ج لخيادة تعخيف مػحّ  حػلاالقترادية  األدبياتواختمفت 

تصػيخ مشطسات قائسة، أو  مشطسات( ججيجة/مشطسةإنذاء ) أنيا،فكان تعخيفو ليا  دة  مؤسّ أو  ة  شذأمُ  أنيا

 االستجابةأو  أعسال( ججيجة/عسل)إنذاءوىي بالتحجيج  ،عسلنيا أب تعخيفياإلى و تػجّ  خخاآلوالبعس 

فيا بسا تقػم بو بأنيا عسمية خمق شيء عخ  لبعس الثالث وا (.2112، )حيجرلفخص ججيجة عامًة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
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تعخيفيا مغ إلى ذىب  خخاآلوالبعس  (.2114قيسة ببحل الػقت والجيج الالزميغ )ميجؼ ، ؼمختمف ذ

األعسال باختيار  الدمػك الستعمقة وأنػاعالخيادة ىي جسمة الخرائز  أنّ  إلىفأشار  ،خالل خرائريا

 (.2117،)الباجػرؼ  إدارتيافي  بجاعاإلإلى مخاشخىا وتحتاج  ل  سُّ ح  والتخصيط ليا وتشطيسيا وت  

خخون آ ذ ى ب  كسا  Burch,2001))الستثسار فخصة  باعتبارىا نذاشاً تعخيفيا إلى أكثخ  وتػجّ والبعس 

 بجاعاإلب تعخيفيا مغ خالل وصفيا بتػضيف مجسػعة مغ السيارات لسسارسة نذاط يتصمّ إلى 

(barrow, 1995)  . 

مخكد )وحدب  ،األعسالخيادة لالجاعسة  ةاألساسيّ السحخكات  أحجاألعسال ريادة ثقافة خ عشاصخ تعتبو 

 ىي:األعسال عشاصخ ثقافة ريادة فإّن  (2114،واألبحاثالجراسات 

 .الستاحة والكافية العسميةمعخفة الفخص  1.

 ،والجيج ء الػقت،ػ  ض   عمىة بالخبح بفي السشطسات االقترادية السػج عالتػسّ أو  وإنذاءُ  مقُ خ   2.

 .والسال

 .ل السخاشخ والعسل الجؤوبالسدج بيغ العشاصخ االبتكارية واإلبجاعية وتحسّ  3.

 .سػاردماالستخجام السشاسب والخشيج ل 4.

أجل لمسرادر الستاحة مغ  أمثلعسمية استغالل  نياأيسكغ تعخيف الخيادة ب األدبياتمغ خالل مخاجعة 

بيجف تحقيق قيسة  ؼشيء مختمف ذ يجادإلوذلظ  ،قائسة   عجيل عمى فخصة  تالأو  ججيجة   فخص   اقتشاص

 (.2117)السػمشي، الخبح
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 :األعساؿريادة أىسي ة  3.2.1.2

دات لمجيات والأو  قيا سػاء لمخيادييغالتي تحقّ  األىجافمغ األعسال ريادة أىسّية تشبع  الجاعسة، سؤس 

ق استسخاريتيا غيخة وتجعسيسا لترسج وتحقّ ح مدار السذخوعات الرالبػصمة التي ترحّ  ُتع جُ فيي 

سػاء في الجول  ،الخكائد االقترادية أحجاألعسال ريادة  جُ ع  لحلظ تُ  .وانتذارىاوتزسغ تػسعيا السدتقبمي 

 (.2117)السػمشي، الشاميةالجول أو  الستقجمة

الخيادّية  ة ندبة السذاريعبخ زيادع  األعسال التي تحققيا ريادة  األىجافأىّع  االقترادية مغالتشسية  ُتع جُ 

مغ  والسداعجة في استقاللية االقتراد والحجّ االقترادية وبالتالي تشذيط الحخكة  ،الفخدية في االقتراد

 ةاألساسيّ  حاجاتو وتحاول سجّ  ،عمى الخارج مغ خالل مذاريع ريادية تعػض الشقز السػجػد اعتساده

 .(2114)بخىػم ،الحاتي مخحمة االكتفاء إلى وصػال 

بخ تذجيع تختقي باالقتراد ليشافذ الجول الستقجمة ع   وعمسية   وتكشػلػجية   اقترادية   ثػرة   إيجاد كحلظو 

، ودعع بخاءات األخخػ التقميجية  األفكارعغ الخيادّية  مبجأ االبتكار واالختخاع وتقبل اختالف الفكخة

 األخخػ دة في الجول االختخاع والسمكية الفكخية لمخخوج بسشتجات وخجمات ججيجة غيخ مػجػ 

 (2117)السػمشي،

االعتساد عمى  أتسكيغ الذباب وتعديد مبجتتسثل في األعسال ريادة  أىجافأىّع  ج  أح   أنّ  باإلضافة إلى

ميغ عير كخيع أفي ت يعتدخاّصة  وفتح مذاريع ريادية الشفذ مغ خالل تذجيع العسل الحخّ 

 .(Jamali , 2009) أعساليع ورجال مذار  أصحابإلى عادييغ  أشخاصمغ  وتشقميع ألصحابيا

بيغ أو  الخيادؼّ مغ البصالة سػاء بيغ الذباب  في خمق فخص العسل والحجّ أيزّا األعسال ريادة  يعوتد

 ،عاممة أيج  إلى مجاالت الحياة تكػن بحاجة شّتى  مغ مذاريع ججيجة في والسجتسع عامة لسا تقجم أفخاد
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مغ خالل تػفيخ السشاخ والبيئة الخيادّية  استجامة السذاريع عمى زيادة فخصاألعسال كسا تداعج ريادة 

   (.2117)السػمشي، استسخاريتياالسشاسبيغ وتقجيع الجعع الالزم لزسان 

 :األعساؿترشيف مخصج الخيادة العالسي لخيادة  4.2.1.2

ال األعسريادّيي حدب حاجة األعسال ريادة  بترشيف( 2111، )(GEM)قام مخصج الخيادة العالسي 

 الخيادؼ: عمى الجافع مغ الشذاط  اعتساداً نػعيغ رئيديغ إلى 

 البجء إلى  فيمجأون  ،وىع األشخاص الحيغ ال يججون فخص عسل في الدػق  الزخورة: ّيػرياد

تحقيق دخل يعتاشػن مشو، وتترف ريادة الزخورة أجل الحخفية مغ أو  كالتجارةخاّصة  بأعسال

جاع والتججيج وىي تعتسج عمى تكشػلػجيات بجائية قميمة بأنيا في الغالب ال تعتسج عمى اإلب

 .فالتكالي

 الفخص الستاحة في الدػق لتقجيع خجمة  يقتشرػن ىع أولئظ األشخاص الحيغ و الفخصة:  ّيػرياد

الشػع ة، ويترف ىحا إنتاج سمعة ججيجة لديادة دخميع مغ خالل إنذاء مذاريعيع الخاّص أو  ججيجة

  .اع واستخجام تكشػلػجيات حجيثةباالبتكار واإلبج بالخيادة

 :األعساؿفػائج ريادة  5.2.1.2

، حيث تديع في زيادة الشاتج االقتراد السحميّ أو  القػميّ فػائج متشػعة سػاء عمى الشاتج األعسال لخيادة 

 متعجدة   واجتساعية   اقترادية   مسيدات  إلى ، باإلضافة القػمي، وزيادة نريب الفخد في الجخل القػميّ 

( 2113)السخؼ، -لتمظ الجولة- ستثسار وجحب رؤوس األمػال، ورفع قيسة العسمة الػششيةكتذجيع اال

 ىابالشدبة لمسجتسع وفػائجاألعسال يجب الفرل بيغ فػائج ريادة األعسال وعشج الحجيث عغ فػائج ريادة 

 : ، وسأعخض لكّل جدء مشيا بذيء  مغ التفريلنفدوخيادّؼ بالشدبة لم
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ما تكػن في  نادراً  ،بسيدات  األعسال ريادّؼ يتسيد  :األعساؿخيادي  بالشدبة لعساؿ األفػائج ريادة : أكل

 ،واالستجامةعمى الشجاح  وتداعجه ،واالبتكار لإلبجاع مكاناً  وتجعل مغ عسم األخخػ الػضائف التقميجية 

 األعسال: ريادّؼ ة عمى شخريّ  إيجاباً التي تشعكذ األعسال فػائج ريادة أىّع  ومغ

باالستقاللية والخاحة التي  ذلظ يعصيو شعػراً فإّن  يعصيوكػنو مجيخ السذخوع ومالكو  اللية:االستق .1

 (.2113)السخؼ،واإلبجاععمى شخيقة التفكيخ  إيجاباتشعكذ 

الشتائج مع  أفزلالحرػل عمى أجل الدمغ مغ  ويدابقالصسػح األعسال ريادّؼ ع يتعمّ  الصسػح: .2

 .(2113سخؼ،)ال وإبجاعو وتجاه عسم تسيده دوماً 

  (.2113)السخؼ، السثابخة واالجتياد في العسل وتػاصل العصاء .3

  (.2113)السخؼ، السخونة بالتفكيخ والعسل .4

 (.2113)السخؼ،في السجتسع الفاعمةالذعػر بالكخامة واالحتخام لسداىستو  .5

 (.2113)السخؼ، االعتساد عمى الشفذ، وليذ عمى وضيفة .6

غيخه  عغ ريادية: يتسيد السجتسع الحؼ يحػؼ ندبة مذاريع ة لمسجتسعبالشدباألعساؿ ثانيا: فػائج ريادة 

 بػجػد:

الشجار ) إنذاء أسػاق ترجيخ خارجية ججيجةأو  ،ججيجة   ية  محمّ  أسػاق  إلنذاء  أفزلفخصة  .1

 (.2111،والعمي

 .(2113)السخؼ، تحديغ الجخل العام لمفخد نتيجة الحخكة التجارية الشذصة .2

 (.2114خخون، آ)حتاوؼ و  ة فخص العسلتقميل ندبة البصالة وزياد .3
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مذاكميا  وحلّ  مغ خالل تحخيظ عجمة االستثسار في السجتسع األخخػ القصاعات  أداءتحديغ  .4

 (.2117بجاع )السػمشي،عبخ الخيادة واإل

 (.2111،والعمي الشجار)(، 2117)زيجان، تيازيادة الدمع الستػفخة وتحديغ نػعيّ  .5

 (.2111، )الشجار والعمي ،(2117)زيجان،  تشػع الدمع السقجمة .6

 (.2111والعمي ، ارجّ )الشّ  الستخجام مبجأ الخيادة الخزخاء البيئية تساشياّ  األضخارمغ  الحجّ  .7

 (.2111)الشجار والعمي، تقميل ىجخة الكفاءات .8

يقػمػن أو  ،الجول الشاميةإلى التقشية الحجيثة مغ الجول الستقجمة  واألدواتنقل التكشػلػجيا  .9

 في العالع والتكشػلػجيّ  في الدػق التقشيّ  رائجيغت ججيجة تجعل مشيع بابتكار تقشيا

 (.2114)بخىػم،

  :األعساؿسمبيات ريادة  6.2.1.2

يعكذ بعس الشقاط الدمبية عمى  اً مطمس اً جانب ىشالظ دائساً  أنّ  إالاألعسال رغع الفػائج الكثيخة لخيادة 

)الذسيسخؼ األعسال ريادّؼ عمى تؤّثخ  أن   كغومغ الدمبيات التي يس ،خاّص   كل  بذالخيادّؼ شخرية 

 -: (2114)بخىػم ، (2111 والسبيخيظ،

 ،ىػ الخػف مغ فذل السذخوعاألعسال عدوف البعس عغ ريادة  أسبابأىّع  ج  ح  أ  إّن  الفذل: .1

حيث  ،تبعاتيا االقترادية ل  سُّ ح  ت  األعسال ريادّؼ التي ال يدتصيع  األولىة في السخحمة وخاّص 

كان مدح يتبيغ مغ  بأّن  ( سشة34-18)مغ الذباب في الفئة العسخية  (% 41) أنّ  البالغيغالدُّ

  (.2114 بخىػم،الخػف مغ الفذل يسشعيع مغ البجء بسذاريع ريادية )
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الخيادّية  في السذخوعاتالخيادّؼ وتأتي مخاشخة  ،ندبة مخاشخة مذخوع تجارؼّ كّل السخاشخة: ل .2

 وتصػيخه ع السذخوعبُّ ت  الػقت السدتيمظ في ت  أو  وعمغ خالل السال السدتثسخ في السذخ 

  (.2111)الذسيسخؼ والسبيخيظ ،

 الذسيسخؼ ) وتبعجه عغ عالقاتو االجتساعية لفتخات شػيمة ،الخيادؼّ ساعات عسل شػيمة تخىق  .3

 (.2111، والسبيخيظ

 ،الساليبدبب الزعف الخيادّؼ لمسذخوع  األولىوخاصة في السخاحل  مدتػػ معيذة متجنّ   .4

 (.2111، والسبيخيظ الذسيسخؼ )

أو  السذخوع عغ نجاحاألعسال خيادّؼ مغ السدؤولية الكاممة ل يأتيوالدبب  ،كبيخ ضغط عسل   .5

 (.2111، والسبيخيظ الذسيسخؼ ) فذمو،

العجيج مغ إلى فيػ بحاجة  ،ليذ بالقصاع الديلاألعسال قصاع ريادة بأّن  ندتصيع االستشتاجمغ ىشا 

 عمى درجات الزغط الشفديّ أ  ل  وتحسّ  كبيخ   صبخ  إلى نو بحاجة أكسا  لخاصة،االخيادّية  الرفات

 قسة اليخم.إلى وضغط العسل لمػصػل 

 بيئة ريادة األعساؿ الثاني:السحػر  3.1.2 

 مقجمة:  1.3.1.2

عمى السذخوع تؤّثخ فيي فذمو، أو  الخيادؼّ نجاح السذخوع  أسبابأىّع  أحجاألعسال تعتبخ بيئة ريادة 

. ومغ جامحةً  رغبةً أو  ممحةً  سػاء كانت حاجةً  ،السحيصة تخخج فكخة السذخوع البيئةفسغ  مباشخ، كلّ بذ
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 د ندبة نجاح السذخوع، وكحلظ البيئة السحيصة تحجّ قػتو ويقتشز الفخصالخيادّؼ  البيئة السحيصة يدتسجّ 

 كسا تحجد مجػ ديسػمتو.فذمو، أو 

تقديع إلى  و  تػجّ فبعس الباحثيغ  ،األعسالئة السحيصة بخيادة البي العجيج مغ التقديسات التي تخّز  ث ّسة

بيئة إلى فقام بتقديسيا  األعسال،البيئة السحيصة حدب مجػ ارتباط العػامل والقػػ السؤثخة عمى ريادة 

وتكػن  ،الخيادؼّ عمى السذخوع تؤّثخ جسيع العػامل والقػػ التي الجاخمّية  فالبيئةداخمية وبيئة خارجية. 

وقجرتو عمى التفكيخ  تالحسو ةودرج وتعميسدرجة و  وفخيق العسل ومياراتخل السذخوع مثل صفات مغ دا

في الجاخمّية  وتدييل الرعػبات، وتعتبخ البيئةكل السذاحّل  قجرتو عمىوكحلظ  ،مختمفة إيجابيةبصخيقة 

 جاح السذخوععمى ن سمباً تؤّثخ نقصة ضعف قج أو  الخيادؼّ داعسة لمسذخوع  ةنقصة قػ  األحيانبعس 

 ز مغ نقاط الزعف فيالتخمّ أو  الجاخمّية في البيئة ةة نقاط القػ تشّسيع و ، ومغ الديل التحكّ واستقخاره

 السبيخيظ) (األعسال ُرواد السحػر الثالث )صفات في الحجيث عشيع تّع وسػف ي ،األحيانأغمب 

عمى السذخوع تؤّثخ والقػػ التي  بجسيع العػاملعشى تُ ( 2119)السبيخيظ ،الخارجّية  والبيئة . (2119،

الخارجّية  والسشافديغ مغ البيئةالخارجّية  لمخيادة مغ البيئة الجاعسةالجولة  فقخاراتمغ خارج السذخوع 

في بعس الخارجّية  ويرعب الديصخة والتعامل مع البيئة (،2119، السبيخيمظ)األعسال السحيصة بخيادة 

حدب األعسال عمى البيئة السحيصة بخيادة تؤّثخ التي الخارجّية  ويسكغ تختيب العػامل والقػػ  ،األحيان

  يمي: تأثيخىا كسا  ومجػ أىسيتيا

ع القػانيغ ذخّ في الجولة تُ الخسسّية الحكػمّية  : الجياتكالقصاع العاـالخسسي ة الحكػمي ة  الجيات (1

اششيغ وتغميب وتشطيع العسل اليػمي وحفع حقػق السػ  الحياتية األمػروالدياسات بيجف تختيب 

ىػ حساية الخئيدّي االقترادّؼ  ما يكػن ىجفيا ةً وعاد الخاصة،السرمحة العامة عمى السرمحة 
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مع  وخاصة في الجول الشامية. وتساشياً  ،االقتراديةالتشسية  وتذجيعالخارجّية  االقتراد مغ اليجسات

االستغشاء  ال يجب ثسيشةً  فخصةً ال األعسريادّيي القػانيغ والذخائع التي قج يعتبخىا بعس  غُّ د  ىجفيا تُ 

 أنّ  خخون آرياديػن  ي عجّ يجعع االقتراد، بيشسا ريادّؼ جيج لمخخوج بسذخوع كّل عشيا ويجب استغالليا بذ

القػانيغ العامة  أحج لسخالفتو نطخاً الخيادّؼ مذخوعيع  إنجاحبعس القػانيغ والذخائع تقف في شخيق 

 والػكاالت الحرخية االختخاعبخاءات أو  قػانيغ حساية السمكيةأو  االستثسارأو  بالتجارةالخاّصة سػاء 

 (.2111، ومشحر( )مرخؼ 2119، )السبيخيظ

 مغالخيادّية  مخاكد دعع وتصػيخ لمسذاريع نذاءإبتقػم الحكػمّية  بعس الجيات أنّ  تججر اإلشارة إلى

 القصاع. ىحا إلى و ولتذجيع الذباب لمتػجّ األعسال الحفاظ عمى قصاع ريادة أجل 

مغ قػانيغ الحكػمّية  الخسسّيةمخخجات الجيات  ةبزخورة متابعاألعسال ريادّؼ دور  -ىا ُىشا- يأتي

الشاجح ىػ الحؼ يقتشز الخيادّؼ و  واحجةً  مخةً  تأتيالن الفخصة  ،ومدتسخ   دورؼ   كلّ  بذ وسياساتوشخائع 

 الفخصة قبل غيخه. 

عميو وعمى  السجسػعات تأثيخاً أكثخ  وىيالخيادّؼ  اإلييالتي يشتسي  األولىىي السجسػعة  :األسخة (2

الخيادّؼ تفاصيل حياتو، فالعائمة قج تبشي الصبيب والسيشجس و  أدقل في فيي تتجخّ  ،شخريتيو

محجود الصسػح ججًا  عادؼّ  إندان   ع فكخ فخد فييا ليربح مجخد  جّ  ح  قج تُ  أيزاً والعائمة  ،االقترادؼّ و 

 .األىجافومحجود 

 واإلبجاعيةة الرفات القيادية تشّسيمغ خالل  اإلندانلجػ  األبجاعفي خمق  األسخةأىسّية  مغ ىشا نالحع

( )السبيخيظ 2113)السخؼ، بالقميلعمى القبػل  أفخادىاوتعػيج  بجاعاإل خمقوكحلظ دورىا في  ،فيو

،2119.) 
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وليع  أمشياتع ليع شسػح ولي أفخادبيت ىشاك مجتسع صغيخ مكػن مغ كّل ففي  ،العائمة ىي السجتسعو 

إلى لمػصػل الخيادّؼ غ يجعع مً  ع  يُ ف   ،أوالً تذجيع الخيادة مغ خالل العائمة تّع ي أن   لتحقيقيا، فيجب أحالم

 القسة. 

مشو  مشو يدتسجّ  يتجدأال  جدءاً  ُيع جُ و  وليإ يشتسيالحؼ  السجتسعمغ الخيادّؼ  : يدتسجّ السجتسعثقافة  (3

الخغبة التي أو  يدتذف الحاجةو، فسغ السجتسع افة التي ترقل عقم، كسا يدتسج مشو الثقوتقاليجهعاداتو 

يو تػجّ أو  معتقجاتوأو  عاداتو فكخة قج تسّذ  ةيّ أومغ السجتسع يبتعج عغ  إبجاعيةً  ةً يخمق مشيا فكخ 

جُ تُ الخيادّؼ مغ  لمسجتسعمخالفة أّؼ فإّن  لحلظ.  الجيشيّ  ( 2113السخؼ ،) اً مبكخ  فذالً  ع 

 .(2119السبيخيظ،)

دات لا (4 ويرقل  ،الخيادؼّ د التعميع ىػ الحؼ يحفّ  (:)الجيات التعميسية ة كالتجريبيةالتعميسي  سؤسا

عام، وعشجما نتحجث عغ التعميع كّل الخيادة بذو الخيادّؼ فيػ امتجاد العائمة في التأثيخ عمى  ،شخريتو

 -: (2114)بخىػم، وىيفي حياتو الخيادّؼ تعميسية يتمقاىا  مدتػيات ةنفخق بيغ ثالث أن   يجب عميشا

I. السج

وصقميا الخيادّؼ ة شخرية تشّسيتّع مغ خالل مقاعج الجراسة يإذ   ،العائمة ةلسيس استكساالً  :رسة

 الخيادةيا وتػعيتو بسفيػم تشّسيفي الصالب و الخيادّية  وتخكيد عمى الخرائز أفزلبرػرة 

 ة.مجاالت الجراسة الخيادي أفزلإلى كسا تقػم بتػجييو  ،والخيادييغ

II. الجا

ريادّيي رات ذات عالقة بالخيادة و تخّر  ةمغ خالل عجالخيادّؼ  إدراكالجامعة ع تػسّ  :معة
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عػر بذغف والسخاشخة السحدػبة، وبالتالي تخمق لجيو الذّ  السغامخة كسا تغخز فيو حبّ  ،األعسال

 .واإلبجاع السغامخة

III. مخاك

مدتقل كّل بذ وإبجاعاتوادّؼ الخية مػاىب تشّسي -مغ خالل مخاكد التجريب-: يسكغ ز التجريب

عمى السشافدة في  قادراً  وتجعمأكثخ  وقجرات   وبالتالي يكتدب ميارات   ،ومشفرل عغ قصاع التعميع

 الحات. وإثباتقصاع الخيادة 

دات ال (5 دات ىي ال :لمخيادة الجاعسةسؤسا األعسال ريادّيي تذّجع و األعسال بخيادة تّع التي تيسؤس 

ريادّيي التي تداعج الخاّصة والتجريبات  اإلجخاءاتمغ خالل سمدمة مغ  يعأىجافوتداعجىع ليحققػا 

دات وىشا يجب تفريل مدتػيات ال ،في بشاء مذخوعيع الخاّص األعسال   لمخيادة الجاعسةسؤس 

  - (:2114)ماس،

جُ تُ  :األعساؿحاضشات  . أ دات أكثخ  مغاألعسال حاضشات  ع  في  والخيادييغ شيػعاً  الخيادةدعع مؤس 

، ةومخبح وناجحة مدتقخةمذاريع إلى والسذاريع الرغيخة  األفكارالع، واليجف مشيا تحػيل الع

 الشطخؼّ  اإلشارمػضػع الجراسة في فرل كامل مغ ضسغ األعسال تشاول حاضشات تّع وسػف ي

 . (2114ماس ،)لمجراسة 

في  جءالب  عمى الخيادّؼ اليجف مغ صشجوق االستثسار ىػ مداعجة الذباب  :الستثسارصشاديق  . ب

في الذخكة  األسيعيكػن السقابل ندبة مغ ما وعادة  ،مادياً مغ خالل تسػيميع الخاّص  مذخوعيع

 العسل.تسكيشيع واستجامتيع ولخمق فخص أجل السال لبعس السذاريع مغ  بحيث يقػم بزخّ 
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السذخوع حدب االتفاق أو  الذخكة رأسسالمغ  (% 41-15) مغذلظ مقابل امتالك  ويأتي

 . (2114)ماس، السدبق

مغ خالل سمدمة  وتصػيخىاالخيادّية  ىي عبارة عغ صشاديق لجعع السذاريع :خاضقاإلصشاديق  . ت

 الفائجةندبة مغ أو  سػاء فائجة صفخية ،مغ خالل قخض مدتخد   مالي   تشتيي بتقجيع دعع   إجخاءات

 (.2114)ماس،األشخافاالتفاق عميو مع تّع حدب ما سي

العسل عمى فكختو وتصػيخىا  -مغ خالل ىحه السخاكد-خيادّؼ كغ لميس :كالتصػيخمخاكد البحث  . ث

 ،ىاؤ اقتشاالخيادّؼ التي يرعب عمى  واآلالتفسثل ىحه السخاكد تػفخ السعجات  ،ويدخ ةسيػلكّل ب

لمعسل عمى مذخوعو مغ خالل تػفيخ السكان واحتياجاتو السكتبية  ةً صحيّ  بيئةً كسا تػفخ لو 

 السيسةاألعسال مداعجه قصاع ريادة  أدوات أحج جُ ع  السخاكد تُ ىحه فإّن  وبالتالي ،األخخػ 

 .(2114)ماس،

في األعسال في ريادة  اً ومتدايج اً واضح اً ىشاك اىتسام أنّ  نججاألعسال بخيادة الخاّصة مغ خالل البيئة 

عمى  خخاآلوالبعس الخيادّية  يغ والسذاريعبالخياديّ خاّصة  تذخيعات   أصجرواففي بعس الجول  ،العالع

 .األعسالريادّيي مغ  أكبخوشخيحة  أفزلمخاكد خجمة قصاع الخيادة لخجمة  أعجادزيادة 

جُ  :السالية(الجيات السانحة ) (6 في  يعالتي تداألعسال الجيات السالية الذخيان السغحؼ لخيادة  ُتع 

 لي تسػيلوبالتا ،مغ خالل دعع البخامج التعميسية ومخاكد االحتزانوتغحيتيا األعسال تصػيخ ريادة 

   .(2113( )السخؼ،2114)بخىػم، في الدػق  واستجامتيالزسان نجاحيا الخيادّية  السذاريع

جُ  الخاص:القصاع  (7  فيػ الجاعع لمسذاريع ،األعساللخيادة  مغ السؤّثخات السيّسةالخاّص  القصاع ُيع 

ا بتسػيل سييجع أن  و أ السذاريع،يتبشاىا مغ خالل االستثسار السباشخ بيحه  أن   يسكغ التيالخيادّية 
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 والتصػيخالجعع  ومخاكد )الحاضشاتمثل وتسػيميا الخيادّية  السذاريع دعععغ  السدؤولةالجيات 

 يتخّخج، كسا العام والقصاععغ الجيات السانحة أىسّية  ...(، فيحا القصاع ال يقلّ األعسالومدخعات 

( 2114)بخىػم، كل  كل األعساعمى ريادة  الحيغ قج يؤثخون سمباً  السشافدػن مشو عادة 

 (.2117( )عشبة ولبيب،2113السخؼ،)

جُ البشية التحتية:  (8 عػامل نجاح  أحجفيي  ،عمى سيخ السذاريع الخيادية ميساً  البشية التحتية مؤثخاً  ُتع 

، فػجػد بشية تحتية األعسالعمى ريادة  فيي مؤّثخ  عام  وبالتالي  فذموأو  الخيادؼّ تصبيق السذخوع 

وغيابيا يعشي غياب مذاريع نػعية، ومثال عمى البشى  ،وفخيجة   نػعية   مذاريع   نذاءإل ديّ مستازة تُ 

 لحسّ ت  ت  و شبكات كيخباء مجيدة لعالع الخارجي، ومػصػلة باالتحتية )اتراالت جيجة وشبكات مجيدة 

 (..،ةالعام والسخافق والخجماتالفقيخة،  والجولالشائية  السشاشقفي  ةً السذاريع الرشاعية وخاّص 

 (.2111( )الذسيسخؼ والسبيخيظ،2113)السخؼ،

 -األعساؿ: البيئة السحيصة بخيادة كمحجدات معػقات  2.1.32.

جُ  ونقاط  ةلو نقاط قػ  أنّ  كسا سمبيات،وعميو  إيجابياتلو  خخآ قصاع  أّؼ  مثل اً قصاعاألعسال ريادة  ُتع 

وىشالظ معػقات تعخقل عسل  ،بقاذكخىا ساتّع وقج  ،تداعج في انتعاش ىحا القصاع أمػروىشالظ  ضعف،

 . (2117)الباجػرؼ،كّل وربسا تفذل القصاع ك توأىسيّ ىحا القصاع وتقمل مغ 

أىّع  أحجنفديا تعتبخ  ياولكشّ  ،نجاح ىحا القصاع أسبابأىّع  أحجاألعسال البيئة السحيصة بخيادة  ُتع جُ 

ا مغ بعّز  -ىاىشا- أوضحسػف لحلظ  ،التأثيخوتختمف درجة الفذل بجرجة  القصاع،فذل ىحه  أسباب

 تي:وذلظ عمى الشحػ اآل مجتسعأّؼ  فياألعسال العامة لفذل ريادة  األسباب
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جُ  :كالدياسيةالعػامل القانػنية كالتذخيعية  .1 في األعسال لقصاع ريادة  األولع الجاعع السذخّ   ُيع 

ع السذخّ  دغّ ي   األحيانعس ولكغ في ب ،االقترادية والسجتسعيةالتشسية  فيأىسّية السجتسع لسا ليا مغ 

مباشخ عمى كل بذتؤّثخ ة التي وخاّص  ،الخيادية األفكاربعس القػانيغ التي تخالف وتعارض بعس 

 تعارض بعس االتفاقيات الجولية السمدمة لتمظ الجولة.أو  واستقخارىا مغ الجولةأ

تقّبل  غ بالغ ليا مجػبتسعّ الّشطخ  األعسالريادّؼ مغ السعػقات التي يجب عمى  :الثقافيةالعػامل  .2

تعارض العادات والتقاليج السعسػل بيا أو  اً معيش وىل تعارض مبجأً الخيادّية  السجتسع لسثل ىحه الفكخة

السدتيجفة  السجتسعاتاالبتعاد قجر السدتصاع عغ السداس بسعتقجات الخيادّؼ لحلظ عمى  الجولة،داخل 

 مغ السذخوع الخيادؼ.وتقاليجىا 

العام االقترادّؼ  الػضع األعسالعمى ريادة  سمباّ تؤّثخ : مغ العػامل التي ةالعػامل القترادي .3

بيغ  جيةمغ  يػازن   أن   الخيادؼّ يجب عمى  الخيادؼ، وىشاالسػجػد ودرجة احتياج السجتسع لمسذخوع 

بيغ  أخخػ  جيةومغ الخيادّؼ  يقجموبسا  السجتسعالسػجػد في الجولة ومجػ اىتسام االقترادّؼ  الػضع

ى يزسغ الخبح ونجاح السذخوع واستسخاريتو حتّ  والجوليّ السحّمّي  لمسجتسعالخيادّؼ  يقجموفة ما تكم

   الفذل.ويتجشب 

 ،لمجولة التحتيةونجاحيا ىي البشى الخيادّية  السذاريع إشالقمعػقات أىّع  : مغشى التحتيةالب   .4

ونقرج  التحتية،في البشى  ثساراالستكانت الجولة مغ االقترادات الشامية ذات محجودية إذا  ةوخاّص 

بدخعات جيجة وخصػط الياتف وشبكات الشقل  نتخنتواإلوالساء  )الكيخباءشى التحتية ىشا بالب  

كّل ويعتسج بذ ،في معاييخ السذاريع الخيادية مذخوعًا ريادّيًا متسيداً والسػاصالت ...(، تخيل مثال 
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بدخعات جيجة .......  نتخنتإأو  يػجج كيخباء وفي تمظ السشصقة ال نتخنتواإلعمى الكيخباء  أساسيّ 

  الشتيجة؟ماذا ستكػن 

ك اد بضعف الىتساـ  .5  فذالً األعسال االىتسام بقصاع ريادة قّمة  تدبب :األعساؿكريادة  األعساؿخ 

 أماكغمغ خالل عجم تجييد األعسال اد ُخوّ ضعف االىتسام ب ويأتي السجتسع،في األعسال لخيادة 

الجيات أو  الخسسّيةتيسيذيع مغ قبل الجيات إلى  باإلضافة ،قجراتيع تشّسي أو تحتزغ مػاىبيع

 وجيات القصاع الخاص. الجاعسة

ك اد السحػر الثالث:  4.1.2   عمييعسساتيع كصفاتيع كالعػامل السؤثخة  ،األعساؿر 

 ،ػ األخخ األعسال دىا عغ غيخىا مغ تسيّ خاّصة  وميارات   وخرائز   سسات   تتصمباألعسال ريادة 

 أن   لحلظ يجب عميشا ىشا بشجاح، دارتوإو عمى العسل في مذخوعو  يكػن قادراً  أن   يجباألعسال خيادّؼ ف

 -: (2113)السخؼ، ىي ،رئيديةنفرل بيغ ثالث صفات 

مشا بعس الرفات كّل ة ما تشسػ مع شخريّ  ة: عاداألعساؿخيادي  لالذخري ة  الرفات 1.4.1.2

وىحه الرفات يرعب  األصجقاء،أو  العائمةأو  كالتعميع باإلندانحيصة الس بالبيئة تتأثخالتي الخاّصة 

ريادة  غمع مبادلتتساشى  التغمب عميياولكغ يسكغ  ،والعاداتتغيخييا النجماجيا مع الدمػكيات 

 ىي:  الذخرّية  والرفات ،األعسال

لغسػض الحؼ مغ ا شيءمذاريع نػعية فييا الخيادّية  عادة ما تكػن السذاريع :السغامخة ب  ح   .1

الشاجح ىػ الحؼ يتقبل السغامخة الخيادّؼ  ، ولكغّ السغامخة لمسذخوع الخيادؼّ  يزفي بجوره حبّ 

 (.2113)السخؼ، (2111السجروسة )ناصخ والعسخؼ ،
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السحدػبة  والسخاشخة والرالبةالشاجح بالذجاعة الخيادّؼ  يتدّمح   أن   يجب :السخاشخةالسيل نحػ  .2

 جار)الشّ  والسرادفة جيجات بخالف السقامخة التي تعتسج عمى الحعّ التي وتالفيالنتياز الفخص 

 (.2113)السخؼ، (2111 ودمحم،وعمي 

 ةالشاجح ىػ استقالليالخيادّؼ صفات أىّع  أحجمغ إّن  :ع بالحاتالستقاللية كالقجرة عمى التحك   .3

يختار الخيادّؼ تجعل ع بالحات القجرة عمى التحكّ  أنّ  كسا ،نفدوالخيادّؼ القخار الحؼ يشبع فقط مغ 

 (.2113السخؼ،) (2115 بخىػم،)القخار  خاذإتّ  خع في الػقت السشاسب التخاذ القخار الدميع والتدّ 

 )السخؼ عمى تحقيقيا  العديسة مع تػفخ األىجافعمى وضع األعسال ريادّؼ ىي قجرة  السثابخة: .4

،2113). 

تجارؼ أو  ريادؼّ أكان سػاء  فذموأو  مذخوعأّؼ  حمعاييخ نجاأىّع  مغ :السشافدةالقجرة عمى  .5

عغ الخيادّؼ لية تسيد السذخوع آ إيجادبوذلظ  ،معخفة السشافديغ الحالييغ والسحتسميغ في الدػق 

 .(2113 )السخؼ، األخخػ السذاريع 

الخيادّؼ  ثقة نتيجة بجأتالخيادّية  : العجيج مغ السذاريعالثقة بالشفذ كالشطخة السدتقبمية الذسػلية .6

 ،ةالدكارن)مدتقبمية ىحا السذخوع مغ خالل وجػد نطخة  إنجازو وقجرتو عمى مذخوع ةبفكخ 

 .(2113)السخؼ، (2116

تقّبل  يسكشوالخيادّؼ ة شخريّ  مخونةمغ خالل  :بالتفكيخ كالعسل كعجـ الخػؼ مغ الفذل السخكنة .7

أىّع  أحجذل بالخػف مغ الفالخيادّؼ عجم شعػر  أنّ  لسذخوعو، كسا اءةشّ الب  االنتقادات والتػجييات 

 (.2113)السخؼ، (2114، )بخىػم نجاحو. أسباب
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البة .8 ة كالر  بالسخاشخة  دائساً  يتدعالخيادّؼ عسل  إنّ  :عجـ الستدالـ لمعػائق، كالتسيد بالذج 

ي بيا ىي عجم التحمّ األعسال ريادّؼ الرفات التي يجب عمى  أحجمغ  أنّ  كسا، والرعػبة

 فشية بديػلةأو  اقتراديةأو  أمشيةأو  نت سياسيةسػاء كا ،االستالم لمسعيقات الخارجية

 (.2113)السخؼ،

مغ االحتكاك  عسػماً  األفخاد: تشبع سمػكيات الخرائز كالسيارات الدمػكية لمخيادي 2.4.1.2

بو مغ خالل شعػره بشقز ما في  خاّص  ة، فيبجأ الفخد بتكػيغ سمػك ونسط حياخخيغباآلالسباشخ 

ىػاية  ى تربح  ة ىحه السيارة حتّ تشّسييقػم بأو  يقػم بتغحية ىحا الدمػكف ،ميارة معيشةأو  سمػك معيغ

 : (2113)السخؼ،اآلتي  فيالدمػكيات  تمخيز ىحهويسكغ  ،وىػية ليحا الفخد

خونيا لرالح أعساليع، دخّ  يُ  عالية   تقشية   بقجرات  جة الخائاألعسال أصحاب يتستع  :التقشيةالسيارات  .1

وكحلظ  ،تقشية ذات عالقة تداعجىع عمى تخويج مبيعاتيع وميارات   ات قجرات  فسثاًل يستمظ بائعػ الديار 

ىؤالء ليع ميارات تقشية كّل ي وصشاعة مػاد التجسيل، مّ ػن برشاعة الداعات وصياغة الح  السختّر 

 .(2113)السخؼ، (2116، الدكارنة) .أولية تداعجىع عمى إدارة أعسال صشاعاتيع وبججارة

في  األفخادمغ  هعغ غيخ  تسيدهبسيارات تفاعمية الخيادّؼ ع يتستّ  أن   يجب: السيارات التفاعمية .2

ومشيا عمى سبيل السثال ال  ،يتقغ ىحه السيارات أن   يجبالخيادّؼ السجتسع، ولزسان نجاح مذخوعو 

وميارة استقخاء الفخص  اإلقشاع،وميارات  اآلخخيغ،االترال مع  القيادية، ومياراتالحرخ )

 (.2113)السخؼ، ...( الفعل واالرتجال وردود الخاجعة التغحيةبال استق السدتقبمية،

واالستسخارية، الشجاح إلى ترل بو  ةسميس إدارةإلى يحتاج ريادّؼ مذخوع كّل إّن  :اإلداريةالسيارات  .3

حيحة مغ خالل الجراسة الّر ثّع ومغ  ،التفاعمية ومياراتوالخيادّؼ ة مغ شخريّ  أوالىحه السيارات  وتأتي
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( 2113)السخؼ، اإلداريةريب الستػاصل لسثل ىحا الشػع مغ السيارات ومغ السيارات والتج

   -: (2117)الباجػرؼ،

 كّل تسكشيع مغ استغالل الفخص بالذ ةواسع رؤيةً الخيادّية  السذاريع أصحابيستمظ  :الػاسعة الخؤية

 والشاجحة. الجائسةنحػ السذاريع  دوماً  ووالتػجّ  األمثل

  لقمة السػارد  وذلظ نطخاً  ،ليذ مغ الديل تحجيج صفات فخيق العسل :العسلفخيق القجرة عمى بشاء

 بأقلّ فخيق عسل جاىد  وبشاءعمى تحجيج  يكػن قادراً  أن   الخيادؼّ فيجب عمى  الستاحة، واألمػال

 السػارد السسكشة.

  في شطيسو وتتكػن لو القجرة عمى تختيب العسل  أن   األعسالريادّؼ يجب عمى  :كالتشطيعالسشيجية

 . يّ رئيدكّل السذخوع ضسغ مشيجية عسل عمسية وسميسة تخجم مرمحة العسل بذ

 في فمدصيغاألعساؿ الخابع: ريادة  السحػر 5.1.2

 أخخػ مشصقة أّؼ  فياألعسال في فمدصيغ وبيغ ريادة األعسال بيغ ريادة  يةاألساسّ ال تختمف الخكائد 

تحيط بيع ومعيقات كّل العالع لجييع مذاريادّيي كّل ف ،بيخ  كحّج  إلى ةمتذابي، فالعػامل والقػػ بالعالع

تأثيخ  ػمجىػ  أخخػ إلى مغ مشصقة األعسال د ريادة يّ س  ولكغ ما يُ  مػاجيتيا،وتحجيات عمييع  ،لعسميع

 (.2113)السخؼ،األعسالىحه العػامل عمى ريادة 

 األخخػ ال عغ السشاشق مختمف قمياألعسال ع ريادة ض  و  فإّن  -عمى سبيل السثال –في فمدصيغ ف

أّؼ أو  ريادؼّ   مذخوع  أّؼ  عخقل نجاحيا فيووجػدىا تحت احتالل يُ الخاّص  فػضع فمدصيغ بالعالع،

الستاحة والسباحة الستخجاميا في التصػيخ  اإلمكاناتقّمة  إلى باإلضافة إلييا،ة اقترادية تدعى تشّسي

 (2114)ماس، ةتشّسيوال
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 الجكلي:لمبشظ األعساؿ  ةأنذصنتائج تقخيخ أىع   1.5.1.2

تقخيخ أنذصة إّن  الإ ،لفمدصيغ بدبب وجػدىا تحت احتاللججًا  اسدّ الػضع الح  عمى الخغع مغ 

 ،خالل العام الحالي في فمدصيغاألعسال  أنذصة في ارتفاعا (2118)لمبشظ الجولي لمعام األعسال 

العام الساضي  ج كانت تحتلّ بانيا ق مساً ع   (191) أصلمغ ( 114) ت فمدصيغ السختبةحيث احتمّ 

مختبة  (26)في فمدصيغ حيث قفدت  األنذصةقفدة في تاريخ تقخيخ  أكبخىحه  وُتع جُ  ،(141)السختبة 

 (.2118 الجولي، )البشظ واحجةً  ةً دفع

 بفمدصيغ:الخاص   نتائج تقخيخ مخصج الخيادة العالسي  أىع   2.5.1.2

 ،التعميعإلى يشطخون  الػششيػن الخبخاء فإّن  (2112معام )لالفمدصيشّي بحدب نتائج تقخيخ مخصج الخيادة 

 ،األعسالريادة  أنذصةعمى  اً سمبّ تؤّثخ العػامل التي أكثخ  مغ واحجاً  باعتباره والثانػؼّ  األساسيّ ة وخاّص 

 البخامجإلى ويشطخ الخبخاء  فيغ،يكػنػا مػضّ  أن   ع الصالب فقطعمّ يُ  السػجػد حالياً  الشطام التعميسيّ  نّ أل

بدبب عجم فاعميتيا بسا  ،األعسال أنذصةعمى  سمباً تؤّثخ مغ العػامل التي  باعتبارىا واحجاً الحكػمّية 

، كسا فقطالذخرّية  باب يتعسجون عمى الخبخة والعالقاتالخيادييغ الذّ فإّن  وعميو ،يكفي لجعع الخيادة

)مخصج األعسال ريادة  ألنذصةدة العػامل السحفّ أىّع  أحجالبشية التحتية مغ  أنّ  يخػ الخبخاء الػششيػن 

 (.2112،الخيادة العالسي

عمى الخيادة في فمدصيغ تؤّثخ السعيقات الخئيدية التي أىّع  أنّ  تقخيخ مخصج الخيادة العالسيّ  وأوضح

 (:تقخيخه في السخصج قبل مغ السختارة العيشة ترػيت ندب ىي دبالشّ  بأّن  اً عمس  )

  (.% 54.5) بشدبة ساعيّ ، االجتالسؤسديّ  ،الدياسيّ الدياق 

 (.%39.4)بشدبة السالّي  الجعع 
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 (.%36.4)بشدبة الحكػمّية  الدياسات 

  (.% 33.3)بالسذخوع حرل عمى ندبة  ءجالب  السقجرة عمى 

الفمدصيشية  األراضيفي األعسال قيج ريادة العػامل الخئيدية التي تُ أىّع  أنّ  وضح مخصج الخيادة العالسيّ أ

 (:السختارة مغ قبل السخصج في تقخيخهدب ىي ندب ترػيت العيشة الشّ  بأّن  اً )عمس  ىي 

  (.%31)بشدبة  والتجريبالتعميع 

 (.% 41.4)بشدبة الحكػمّية  الدياسات 

 (.% 54.4)بشدبة السالّي  الجعع 

  ّ(.%.23.6)بشدبة  واالجتساعيّ  والسؤسديّ  الدياق الدياسي 

كاف نتائج تقخيخ ماس لسدح أىع   3.5.1.2  :2012غيغ البالالدُّ

كان لسدح  إعجادهتّع تقخيخ  أحجثوىػ  تقخيخ ماسوبحدب   2112البالغيغ في فمدصيغ لمعام الدُّ

مشصقة  أنّ  وضح التقخيخأحيث  ،فة الغخبيةفي مكان وجػد الخيادييغ في الّز  اً ىشاك تبايش أنّ  أوضح

 األكثخبيشسا قصاع غدة  ،تقخةفي السخحمة السد األكبخالشدبة ىي هللا ومحيصيا(  )راموسط الزفة الغخبية 

 السبكخة.في مذاريع السخحمة 

 

 

 

 .2112فة الغربٌة فً الض   لألفرادالرٌادي  النشاط ( معدل 2-1)كل  الش
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 2112كان البالغيغ ،دّ الالسرجر: ماس، مدح 

دات  4.5.1.2  في فمدصيغ:األعساؿ داعسة لخيادة مؤسا

دات بسدح الخاّص  بحدب تقخيخ ماس  فإّن  2116الذبابية لمعام الخيادّية  غيل والسبادراتالتذمؤس 

دات عجد ال  ةمشذأ (78)التي تجعع الخيادة والسبادرات الذبابية في فمدصيغ كانت بسجسػع سؤس 

 وىي:ترشيفات  (11)تػزيعيا عمى تّع ة بحيث دومؤسّ 

دات ال ( ترشيفات2-1)رقع ججكؿ   كأعجادىا الجاعسةسؤسا

 6 دكلية ةتشس ي ككالت

دات   39 محمية أىميةمؤسا

دات   8 دكلية أىميةمؤسا

دات   2 عخبية أىميةمؤسا

 14 فمدصيشي خاص   قصاع

دات   3 حكػميةمؤسا

 2 متحجة أمع مشطسات

 2 ديشية يئاتى
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 1 ربحية غيخ شخكات

دات   1 نقابيةمؤسا

دات وال  ،عجه ترشيفاتإلى مقدسة  (،2116) التي تجعع الخيادة في فمدصيغ حدب تقخيخ ماسسؤس 

دات وفيسا يمي ججول يبيغ ال  :وتقديساتيا التي تجعع الخيادة والخيادييغسؤس 

 ( الجيات الجاعسة لمخيادة2-2ججكؿ رقع )

 الجيات التي تقجـ خجمات ريادة كتأسيذ األعساؿ

 (1)يات حكػمية ج

 السجمذ األعمى لإلبجاع كالخيادة 

 (6كخ )لجيات التي تقجـ خجمات الحتزاف السبا

 "األىمية الكم ية -حاضشة الخيادة كالتسيد "أبجع 

 جامعة بيخزيت -مخكد نجاد زعشي لمتسيد في تكشػلػجيا السعمػمات* 

  مخكد تسيد -البػليتكشيظجامعة 

 جامعة الشجاح الػششية، الجامعة العخبية األمخيكية، جامعة القجس، جامعة البػليتكشيظ -بجاعإ 

   العخبية األمخيكية الجامعة -باغمخكد حديب الر 

 جامعة الشجاح الػششية -لسعيج الكػري ا 

 (9)الجيات التي تقجـ خجمات الحتزاف 

 بيكتي -الحاضشة الفمدصيشية لتكشػلػجيا السعمػمات كالترالت •

 حاضشة أعساؿ بادر •

 مؤسدة الشيدؾ -حاضشة "صشع في فمدصيغ" •

• BBI حاضشة بيت لحع لألعساؿ 

 حاضشة أعساؿ بمجية الخميل •

 اضشة أعساؿ غخفة تجارة كصشاعة الخميلح •
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 قصاع غدة -جامعة األزىخ -الستػسصةراسات كمية الج •

 (مبادركف )حاضشة  •

 "حاضشة أعساؿ "يػكاس •

 (3)األعساؿ الجيات التي تقجـ خجمات تدخيع 

 مدخعة Fast-forward"- "مؤسدة "ليجيخز •

 العخبيالخيادي  مؤسدة  •

• Glow  

 ( 4) شاديق الستثسارص

 مجسػعة مدار العالسية -سخاجصشجكؽ  •

 صشجكؽ الستثسار الفمدصيشي -شخاكاتصشجكؽ  •

 صشجكؽ صجارة*** •

 صشجكؽ ابتكار*** •

 (2)األعساؿ مذاريع مسػليغ في مجاؿ ريادة 

 ****ةتشس يالػكالة البمجيكية لم -ذخكع بريزم •

خكات  بخنامج دعع PASS) - الػكالة الكػرية لمتعاكف الجكلي •  يشيةالشاشئة الفمدصالذ 

 (5)الخاص   مذاريع دعع شخكات القصاع

 بخنامج السشحة الفخندية •

 بخنامج القخض اإليصالي •

 مذخكع • "Compete"- ةتشس يالػكالة األمخيكية لم •

 قصاع غدة -مذخكع شاقات-قصخ الخيخية •

 بيتا-اتحاد شخكات أنطسة السعمػمات الفمدصيشية  •

 (2)القخكض شاديق ضساف ص
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 لزساف القخكضفمدصيشي  الالرشجكؽ األكركبي  •

 مبادرة الذخؽ األكسط لالستثسار •

 (6)الجيات التي تقجـ خجمات تأسيذ كدعع السذاريع الرغيخة كالستػسصة كاألنذصة السجرة لمجخل كالتذغيل الحاتي 

دات سعية مخكد الج •  الرغيخةسؤسا

دات الييئة الستذارية الفمدصيشية لتصػيخ ال •  األىميةسؤسا

 صشجكؽ الستثسار الفمدصيشي -ة تشس يممؤسدة فمدصيغ ل •

 متقى سيجات األعساؿم •

 آكاد -راعيالسخكد العخبي لمتصػيخ الد  •

 الفمدصيشية لمسخأةجسعية السخكد التشسػي  •
 

دات السرجر ماس، مدح   2016 الذبابيةالخيادي ة  التذغيل كالسبادراتمؤسا

 

السدح مغ قبل  إجخاءلحطة  ةً تكغ مػجػدمغ جيات دعع الخيادة لع  اً ىشالظ عجد أنّ  وقج وجج الباحث

 : أنّ  الباحثحيث وجج ( في محافطة الخميل 2116)دة ماس مؤسّ 

  في السػجػد ، السػجػد في غخفة تجارة وصشاعة محافطة شسال الخميل األعسالُرواد مخكد

 الخميل.محافطة حمحػل في  ةمجيش

  يل. في محافطة الخمالفمدصيشّي مخكد دعع الخيادة في بيت الصفل 

السقجمة لمسدابقات الخيادّية  في السذاريع دىالتسيّ مغ مخه في السحافل الجولية أكثخ  تكخيع فمدصيغتّع وقج 

)السجمذ األعمى  فمدصيغالذباب في  أواسطالحاصمة بيغ الخيادّية  عمى الثػرة وىحا يجلّ  ،العالسية

 (.2118، والتسيدبجاع لإل
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وتصػيخ في دعع الخاّصة برستيا  لجيياولكغ  ،ت دون استثشاءالخيادة في فمدصيغ تجعع جسيع القصاعا

اليجوية التي األعسال وكحلظ قصاع السذاريع الخجماتية ومذاريع  ،التكشػلػجيا والتقشية الحجيثة قصاع

)السجمذ  مغ نػعيا فخيجة   ريادية   إبجاعية  في  معاً  اإلسالميّ  والصابعالفمدصيشّي تحافع عمى التخاث 

 (.2118،والتسيداع بجاألعمى لإل

 ومشيا:في فمدصيغ  والخيادة اإلبجاعتخعى  التيىشالظ العجيج مغ السحافل السحمية 

 والخيادييغجسع باالحتفال بالخيادة أالخيادة الفمدصيشي، الحؼ تذارك فيو فمدصيغ العالع  أسبػع 

تػعية السجتسع  وزيادةعمى السجتسع  واإلبجاعيةالخيادّية  األفكارق يواستغالل السشاسبة لتدػ 

التشسية  في ضسان األثخالسحمية لسا لو الخيادّية  االستثسار في السذاريع وقيسةبالخيادة 

 االقترادية السدتجامة.

  األعمىالسجمذ  –في فمدصيغ  اإلبجاعس ىخم أر  سويشطّ الحؼ  واإلبجاعلمخيادة الػششّي السشتجػ 

إلى  باإلضافة ،واإلبجاعصػر الخيادة ويتسثل في تعخيف العالع بسخاحل ت –والتسيد  بجاعلإل

 في فمدصيغ.الخيادّية  وعي السجتسع بالسذاريعمغ  تديج  التيالسشتجػ  بأيامالخاّص  السعخض

 في فمدصيغاألعساؿ ريادي ات  :الخامذالسحػر  6.1.2

جُ تُ  سات وتجخؼ عمييا س ،مغ مشطػمة الخيادة السحمية في فمدصيغ يتجدأجدءا ال األعسال ريادّيات  ع 

، في فمدصيغاألعسال التي تحيط بخيادة نفديا التحجيات والسعيقات نفديا، وكحلظ العامة األعسال ريادة 

ريادّؼ تختمف عغ األعسال ة الشطخة لخياديّ فإّن  ،الفمدصيشيّ السجتسع في  السخأة لسكانو  ولكغ نطخاً 

)مخصج الخيادة الخيادّية  بعكذاألعسال خيادّؼ وذلظ في السداحة السجتسعية السسشػحة ل ،األعسال

 (.2112العالسي ،



39 
 

 اآلخخيغاألعسال ريادّيي عغ األعسال ريادّيات  العامة التي تسيد ةاألساسيّ  األمػربعس  ث ّسة  ولكغ 

 :ومغ ذلظ (2114)الديجات واالعسال،نفدو  السجتسعالسػجػديغ في 

 اً يّ شفأو  اً تقشيّ أو  اً ػلػجيّ تكشاألعسال ما يكػن مذخوع ريادية  عادةً ف السذاريع،اختالف شبيعة  (1

التي تخجم  واآلالتالحؼ يجخل مجال السذاريع الرشاعية وتجييد الساكيشات الخيادّؼ بعكذ 

 قصاع الرشاعة.

في الخيادّؼ في الشذاط  واإلناثمدتػػ الجخل: يحجد مدتػػ الجخل التفاوت بيغ الحكػر  (2

 والحكػر اإلناثندب  التفاوت بيغيػّضح  (2-2التالي )كل الذ أنّ  إذ  فمدصيغ 

 عغ الحكػر اإلناثتفاكت ندب  (،2-2رقع )كل  الذ

 
 العالسي الخيادة السرجر: مخصج

أقل  التبايغ حدب دخل األسخة أنّ  إلى( في تقخيخه 2112أشار )مخصج الخيادة العالسي،  فقج

 .الشذاط الخيادؼّ إلى  ياً تػجّ أقل  ،فاإلناث األقل دخالً  ،بيغ اإلناث مشو لمحكػر
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 ةجيالحكػر، مغ  مغ نطخائيغّ أكثخ  بالحاجة السبكخة مجفػعاتفي السخاحل الخيادّيات  الشداء (3

 االقترادية:خ الجشديغ بالطخوف مجػ تأثّ يػّضح  (2-3رقع )كل أخخػ والذ

 

 القترادية. في الطخكؼ الجشدييغخ ( مجى تأث  2-3رقع )كل ش

 
  2112السرجر: تقخيخ مخصج الخيادة العالسي،

امخأة مجفػعات  (21)يقابميغ  ،نداء مجفػعات بالفخصة (11)كّل إّن  (2-3رقع )كل لذيػضح ا

رجال مجفػعػن  (6)رجال مجفػعػن بالفخصة مقابل  (11)كّل فإّن  ،بالحاجة بعكذ الخجال تساماً 

بالطخوف  تأثخاً أكثخ  اإلناثإّن  وىحا يػكج، (2112)مخصج الخيادة العالسي ، 2111بالزخورة في عام 

 القترادية.ا
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 السبحث الثاني: الجراسات الدابقة 2.2

 مقجمة  1.2.2

في فمدصيغ عامة وفي محافطة الخميل عمى األعسال عشى بخياديات الجراسات الدابقة التي تُ قّمة  رغع

فقج  ،في البحث عغ الجراسات ذات العالقة بسػضػع البحث الباحث بحل جيجاً  أنّ  الإ ،وجو الخرػص

 الباحث عّخج   البحث، كساى العجيج مغ الجراسات الدابقة بيجف زيادة وعيو لسذكمة الباحث عم اشمع

الشتائج  وعخضفي عخض السذكمة  ونػعية   بذسػلية   بحثومجاالت الجراسات الدابقة لتغحية  عمى

بعس مغ الجراسات العخبية واألجشبية لمجراسات  وُ تّ تزسشما  ىعّ وفيسا يمي بيان أل ،التػصيات واقتخاح

 ات الرمة.   ذ

 العخبية: الجراسات  2.2.2

 جامعة مرخ لمعمـػ كالتكشػلػجيا: "،القتراديةالتشسية  مفتاحاألعساؿ "ريادة  (2017) الباجػري، (1

ريادة  أنّ  باعتبار ،العخبيّ ة االقترادية في العالع تشّسيلم باعتبارىا مفتاحاً األعسال تتشاول الجراسة ريادة 

 األفكارلبمػرة  لية ىامةً آوبػصفيا  اإلبجاعية،عبخ نذخ البيئة االقترادّؼ  سػ  لمش ميعً  كً محخّ األعسال 

في الجول العخبية والقيػد التي األعسال في الدػق. واستعخضت الجراسة تصػر ريادة  واإلبجاعاتالججيجة 

لعالع في ااألعسال تشاول تجعيع ريادة تّع  الستخحة، كسا واالصصالحاتاألعسال تػاجو شسػحات ريادة 

ىحه الجراسة تػّصمت  العخبي. وقجاالقترادية واالجتساعية في الػشغ التشسية  العخبي بسا يخجم عسمية
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 اإلنتاجاالقترادية ودورىا في زيادة عجمة التشسية  فيوتأّثيخىا الخيادّية  دعع السذاريع أىسّيةمجػ إلى 

 .الشاشئةالّذخكات  عجادأ وزيادة السحّمّي 

عمى مدتػػ العالع العخبي مغ خالل األعسال الباحث تذجيع ريادة  ليياإل لتي تػّص الشتائج اأىّع  ومغ

األعسال ي روح الخيادة مغ خالل نذخ ثقافة ريادة وضخورة تبشّ  والسداعجة،الفشّي  الجعع وتػفيخالتسػيل 

 الفرػل الجراسية.إلى روح الخيادة  وجمب

دات " مدح  (2016)ىذير، أبػ   (2  أبحاثمعيج  "،الذبابيةالخيادي ة  دراتالتذغيل كالسبامؤسا

ىحه الجراسة مدحًا لمجيات السختمفة التي تقجم ل كّ تذ )ماس(:الفمدصيشي  الدياسات القترادية 

خمق وضائف ججيجة أو  وضائف الحرػل عمىمغ شأنيا زيادة فخص العاشميغ عغ عسل في  خجمات  

عمى أماكغ التعخ ف حرخ ىحه الجيات و ى إلفي الزفة الغخبية وقصاع غدة. وتدعى الجراسة أواًل 

عمى شبيعة عسميا، وعمى البخامج والسذاريع التي التعخ ف ثّع الفمدصيشية، ومغ  األراضيانتذارىا في 

دات وعمى الفئات السدتيجفة مغ ىحه البخامج والسذاريع، ومػازنات ىحه ال ،تشفحىا ونفحتيا سؤس 

دات عمى ترػرات وتقييع ىحه الالتعخ ف اول الجراسة والتحجيات التي تػاجييا. مغ جانب آخخ، تح سؤس 

في حجة مذكمة  ؼ  ججّ  لشقاط قػتيا وضعفيا مغ جانب، وترػراتيع حػل استصاعتيع إحجاث فارق  

دات معخفة وجية نطخ ىحه الإلى البصالة وتخفيفيا. ىحا باإلضافة  حػل الحاجة لػجػد جية ما سؤس 

 .لجية والجور السصمػب مشياتذخف عمى عسميا، وما شبيعة ىحه ا

التذغيل والخيادة  وبخامج   جية تقجم خجمات   (77)استصاع السدح مغ خالل مشيجيتو السعتسجة حرخ 

ة تشّسيترشيفات حدب صفتيا القانػنية )وكاالت  (11)عة عمى السختمفة، وجاءت ىحه الجيات مػزّ 

دات دولية، و  دات أىمية محمية، و مؤس  دات مؤ أىمية دولية، و مؤس   أىمية عخبية، وقصاع خاّص س 
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دات فمدصيشي، و  دات ديشية، وشخكات غيخ ربحية، و  حجة وىيئاتمتّ حكػمية، ومشطسات أمع مؤس  مؤس 

 .نقابية(

دات  أنّ  لمبحث،الشتائج أىّع  وكانت رئيدي عمى كّل في فمدصيغ تعتسج بذ والتذغيلالخيادة مؤس 

ولجييا العجيج مغ  ةحجيث تما زالاألعسال ريادة  أنّ  أيزاً حث مغ الشتائج التي تػصل الييا البا ،التسػيل

 في دعع الخيادة. دورىا أداءعمى  سمباً تؤّثخ الشػاقز التي 

السؤتسخ  "،بالسسمكة العخبية الدعػديةاألعساؿ ريادة  كتحجيات"متصمبات  (2014) ميجي، (3

لتعخف عمى بعس متصمبات اإلى ىجفت الجراسة  األعساؿ:كمخاكد ريادة  لجسعياتالدعػدي الجكلي 

 لتػشيشيا بسا يديع في مجتسعيةً  باعتبارىا ثقافةً مغ انتذارىا  حجّ السعػقات التي ت   أىعّ و  ،األعسالريادة 

في مجال تصػيخ الرشاعات خاّصة  ،عػديةاالقترادية السدتجامة في السسمكة العخبية الدّ التشسية 

األعسال قان بستصمبات ريادة اليغ أساسييغ يتعمّ عغ سؤ  اإلجابةواقتراد السعخفة، وتحاول الجراسة 

األدبيات أىّع  إلىالتصخق تّع استخجام السشيج االستقخائي، كسا تّع يات التي تحػل دون ذلظ. وقج والتحجّ 

في فيع الطاىخة.  يعمع العجيج مغ الجراسات الدابقة التي تداألعسال التي تشاولت مفيػم ريادة 

 الجراسة، مػضػعالستشتاجات والشتائج التي قج تعيغ عمى فيع الطاىخة بعس اإلى الجراسة تػّصمت و 

في األعسال وتفعيل دور ريادة  استشتاجات الجراسة التخكيد عمى تفعيل دور دعع العسل الحخّ أىّع  ومغ

 االقترادية.التشسية  السسمكة العخبية الدعػدية بسا يتساشى مع

 العسل الحخّ أىسّية نو يجب تفعيل دور السجتسع إلدراك ألييا الباحث إل الشتائج التي تػّص أىّع  مغ

 األعسال.لسفيػم ريادة  داعسة   اجتساعية   ي ثقافة  تبشّ إلى والحاجة 
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خيادي ي مذكمو البصالة لحل   كالتكشػلػجيا فياألعساؿ دكر حاضشات " (2014بخىـػ ، ) (4

حرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في مت ىحه الجراسة استكسالا لستصمبات الج  قصاع غدة " ، ق   -األعساؿ

عمى فاعمية حاضشات التعخ ف إلى ىجفت الجراسة  غدة: –ة ، الجامعة اإلسالمي  التشسية  اقتراديات

مغ خالل تحػيل األعسال  وبخاّصة ريادّيػ ،بابمذكمة البصالة لجػ الذّ  لحلّ  في كػنيا أداةً األعسال 

االقترادّؼ  اىعمدتػ داعجىع في تحديغ مذاريع ناجحة مجرة لمجخل تإلى أفكارىع اإلبجاعية 

السحّمّي  سػق العسلإلى ميع لمػصػل التي تؤىّ  الزخورية   والخبخات   السيارات   واكتدابيع ،واالجتساعيّ 

والتكشػلػجيا في الجامعة اإلسالمية بغدة ضسغ األعسال ، مغ خالل دراسة حالة حاضشة والجوليّ 

شامل لجسيع السذاريع لتمظ ج لجأ الباحث إلى حرخ فقمذخوع سبارك (  -مذخوعي )مذخوع مبادرون 

االستثسار في قصاع التكشػلػجيا والتقشيات ىػ  أنّ  الشتائجأىّع  وكانت ،مذخوعا (91)البالغ  ،الحاضشة

 لمحالة الفمدصيشية. األندب

 أىسّيةو  في السجتسع العخبيّ األعسال في البشية التحتية لخيادة  اً ىشالظ نقر أنّ  وبيشت نتائج الجراسة

 وانصالقيا لمدػق الفمدصيشي.الخيادّية  السذاريع ألعجاد مغ  آ مكان   إيجادفي ودورىا األعسال حاضشات 

الذباب في  أكاسطفي األعساؿ ( "سياسات الشيػض بخيادة  2014عبج هللا، نتذة، حتاكي، ) (5

في ىحه الجراسة  التخكيدتّع ماس : -دكلة فمدصيغ " ، معيج أبحاث الدياسات القترادية الفمدصيشي

 ،الفمدصيشيّ مغ السجتسع  (% 29)باب وىي شخيحة تزع الذّ  أواسطفي األعسال عمى الشيػض بخيادة 

عمى اتجاىات تصػر الخيادة التعخ ف  أيزاً وتحاول ىحه الجراسة  ،بالبصالة تأثخاً  األكثخوتعتبخ 

خض شخيقيا والبحث عغ الحمػل ، والػقػف عمى السعيقات التي تعتباب الفمدصيشيّ االقترادية بيغ الذّ 

 أنّ  ية والجولية الشاجحة. وقج بيشت الجراسةتمظ السعيقات باالستفادة مغ التجارب السحمّ  إلزالةالسسكشة 
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 األخخػ بالسقارنة مع الجول  مشخفزة( في فمدصيغ 34-18)في مخحمة الذباب السبكخ األعسال ريادة 

وبيغ الشذاط  األسخةبيغ دخل  عكدي ّ  جراسة وجػد تشاسب  كسا بيشت ال ،الستكافئاالقترادّؼ  ذات الشسػّ 

 الخيادؼ.

 بأربعةالخيادّيات  بان يفػق ندبة الذاباتلمذّ الخيادّؼ ندبة الشذاط  أنّ  وبيشت الجراسة في نتائجيا

 .أضعاف

 األكسطفي مشصقة الذخؽ األعساؿ في ريادة  السخأة(، " تعديد دكر  2014) األعساؿ الديجات ك  (6

بيان إلى تيجف الجراسة ة القترادية: تشس يسة التعاكف كالمشط  األعساؿ ، الديجات ك .”خيقياأفكشساؿ 

 أنّ  الجراسة أوضحتحيث  ،أفخيقياوشسال  األوسطفي الذخق األعسال في ريادة  السخأة ندبة مذاركة 

س مغ العالع وبالسثل مدتػػ مشخف فياقترادات الذخق األوسط لجييا أدنى ندبة في عسالة السخأة 

 اإلنتاجيةويشعر الخاّص  ة القصاعتشّسيالسخأة قج يعدز  إمكاناتاستغالل  رائجات األعسال، وأنّ 

 أن   الفجػة بيغ الجشديغ في سػق العسل يسكغ سجّ  أنّ  حثاالب وأوضح، االقترادؼّ  واالبتكار والشسػّ 

الذخق األوسط وشسال  في اقترادات (% 25)بأكثخ مغ السحّمّي  الشاتج تخفع نريب الفخد مغ إجساليّ 

األعسال عغ القزايا السحيصة بسذاركة السخأة في ريادة  عامةً  نطخةً أيزًا أفخيقيا. وتقجم ىحه الجراسة 

 (18)الستاحة مغ  اإلحراءاتيسكغ بيا معالجتيا، وتقػم عمى أساس  التيبذأن الكيفية  وتػصيات

راسات السدحية األخيخة عغ البشػك التي فزال عغ الج أفخيقيا، وشسالمشصقة الذخق األوسط  في اً بمج

 .السشصقة فياألعسال ة تشّسيالخجمات الجاعسة ل ومقّجمػة االقترادية تشّسيأجختيا مشطسة التعاون وال

 بخػف   ويذعخنّ  ،وتذغيمو مذخوعيغّ  ءج  في ب   مغ الخجال ثقةً أقل  الشداء البالغات أنّ  الشتائجأىّع  وتبيغ

 مغ البجء بالسذخوع. ا يسشعيغّ مغ الفذل مسّ  أكبخ
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مغ البصالة في السسمكة  الرغيخة كالستػسصة كدكرىا في الحج  األعساؿ (  "ريادة 2013السخي ، ) (7

أشخكحة مقجمة استكسالا لستصمبات الحرػؿ عمى  دراسة تحميمية مقارنة" ، -العخبية الدعػدية 

ييجف الباحث مغ  : األمشيةـػ درجة دكتػراه الفمدفة في العمـػ األمشية ،جامعة نايف العخبية لمعم

مغ البصالة في السسمكة  الرغيخة والستػسصة في الحجّ األعسال عمى دور ريادة التعخ ف إلى ىحه الخسالة 

لمبحث بعجد  بػصفو مجتسعاً الدعػدية األعسال حاضشات  ُرواد اعتساد تّع العخبية الدعػدية، حيث 

ريادة  أماموجػد العجيج مغ السعػقات  :تائج نحكخ مشياعجد مغ الشإلى ل ورائجة وقج تػّص  اً رائج (161)

وعجم تػاصل الجعع السادؼ لمسذخوع الخيادؼ( األعسال خبخة رائج قّمة  ) أىسيا ،في السسمكةاألعسال 

الرغيخة والستػسصة في السسمكة  عسالاألة التي تعبخ عغ واقع ريادة الخرائز السيسّ  أنّ  إضافة إلى

عمى تخويج مشتجاتيا لمػقػف ذّجع تُ إصجار أنطسة إلى مختفعة ىي : تحتاج  العخبية الدعػدية بجرجة

لتبريخ السدتيمكيغ بسسيداتيا، أكثخ  دعايةإلى عمى قجمييا، وتحتاج مشتجاتيا وخجماتيا الججيجة 

 .الحؼ يحتاجو تشفيح األفكار السبجعةالسالّي  وتعاني مغ ضعف التسػيل

 وقػانيغ أنطسة إصجارإلى بحاجة األعسال واقع ريادة  أنّ  الباحثلييا إل الشتائج التي تػّص أىّع  ومغ

 .األعسالريادة إلى و لمتػجّ  الخئيدية األسبابأىّع  أحجالتسػيل  أنّ  كسا األعسال،ريادة  وتخويجلمتذجيع 

... الػاقع  الشدائيةاألعساؿ حػػؿ ريادة  كمشذػرةسة حك  م  ( " كرقػة عسػل 2012) العػػخادي،  (8

 كالبحػث: استعخضإدارة شؤكف المجاف  –قدع البحػث كالجراسات  "،"البحخيػػغ نسػذجػػاا  ياتكالتحج  

والسبادرات الخائجة في تسكيغ السخأة في الشذاط االقترادّؼ  الباحث واقع مذاركة السخأة في الشذاط

دّؼ االقترا في صالح تحفيد السخأة في الشذاط التذخيعات التي تربّ إلى كسا تصخق  ،االقترادؼّ 

التحجيات التي تػاجو مذاركة السخأة البحخيشية ىي الحال كسا  ،ىحه التذخيعات تجععوالسبادرات التي 
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مغ التػصيات لفت انتباىي مشيا إنذاء  كبيخة   وخخج الباحث بسجسػعة   االقترادّؼ  في الشذاطوتسكيشيا 

دات لتصػيخ مذاريع السخأة وال جياز خاّص   والجعع الحكػميّ  التدييالتدة الرغيخة والستػسصة وزياسؤس 

 السذاريع.لسثل ىحه 

السػجػد االقترادّؼ  في الشذاط لمسخأة ال عّ نو ال يػجج دور ف  أيا الباحث يلإالشتائج التي تػصل أىّع  ومغ

 .الحكػميّ  والجععبسا فييا التسػيل وتصػيخىا  السخأة يػجج بيئة لجعع مذاريع  والفي دولة البحخيغ 

  جشبية:األالجراسات  3.2.2

1. Mirux, (2013), “Empowering Women Entrepreneurs through 

Information and Communications Technologies “. 

التشسية  لمسداعجة فيالخيادّية  شخق تسكيغ السخأة أىّع  عمىالتعخ ف إلى ىجف الباحث مغ الجراسة 

الجور إلى  أشارتكسا  الشامية،جول االقترادية مغ خالل تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في ال

 التي تداعج اإلبجاعية األفكاروتغحية  مقخ  الفاعل في استغالل التكشػلػجيا الحجيثة والستصػرة في 

إلى كسا تصخقت الباحثة  االقترادية،التشسية  تداعج في نػعية   عمى الخخوج بسذاريع  األعسال ريادّيات 

يا عادات تمظ البمجان الشامية التي تشادؼ كان أىسّ  ،األعسالات رياديّ  العجيج مغ السعػقات التي تػاجو

 عام.كّل بسشع العسل الشدائي بذ

الثقة بالشفذ  ىاؤ وإعصاىي تجريبيا الخيادّية  شخق تسكيغ السخأة  فزلأ أنّ  نتائج البحثأىّع  ومغ

 لزسان استسخارية السذخوع. افتتاحولسذخوعيا بعج  والستابعة

2. Sharma, (2013), “Women Entrepreneur in India “ 

االقترادية وماىي السيارات والسبادرات الالزمة التخاذ التشسية  فياألعسال  ُرواد الباحثة دور  أوضحت

أجل مغ  ونػعيةً  جعل الفكخة مخبحةً  لياتآإلى كحلظ تصخقت  ،الخيادؼّ ججيجة لجخػل الدػق  أفكار
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نو وحدب استصالعات الجراسات والشذخات السعتسجة أحثة البا تشتعطيع الخبح الشاتج عغ ىحه الفكخة، وبيّ 

لخيادّيات  في دولة اليشج مسمػكة السػجػدةالخيادّية  مغ السذاريع (% 51)مغ أكثخ  فإنّ  ،في اليشج

مع مجتسع  التأقمعفي  كبيخةً  اليشجيات يػاجيغ مذكمةً األعسال ريادّيات  أنّ  مػضحةً  ،اليشجياتاألعسال 

فكختيا بعجد  داعسةً بحيث نخاىا  ،ال يقترخ عمى الخجال فقط اإلبجاع أنّ  رغعيخفس لمشداء العسل 

 في اليشج. األعسال لخيادّيات  قرز الشجاح

جُ اليشج  أنّ  وكان مغ بيغ نتائج البحث الشداء يعتسجن  أنّ  ويفتخض ،يييسغ عميو الحكػر اّ مجتسع ُتع 

يا عػامل الثقة بالشفذ كمّ  وعجم اإلداريةلخبخة وكحلظ اجتساعًيا عمى األعزاء الحكػر وعجم ا ،اقترادًيا

 في اليشج. األعسال ريادّيات  لقمة نجاح اً جعمت ضغص

3. Wube, (2010),” Factors Affecting the performance of women 

entrepreneurs in micro and small enterprises”.  

لسذاريعيع  إدارتيعضسغ األعسال ريادّيات  في سمػكتؤّثخ تقييع العػامل التي تّع مغ خالل ىحه الجراسة 

 أن   ة التي يجبالجراسة بعس السيارات السيسّ  وأوضحتسػاء، حّج  الرغيخة عمىأو  الستشاىية الرغخ

 ،سميع وناجحكّل بذ وإدارتياالخرػص لمعسل في تمظ السذاريع  وجوعمى األعسال ريادّيات  تتػافخ في

 مشيا الجعع ،في بجاية عسميغّ األعسال ريادّيات  حؼ تحرل عميوالجعع الأىسّية بيشت  أخخػ ومغ ناحية 

مغ صاحبات السذاريع  (213)وأخحت عيشة مغ  الخياديات.ة التي ترقل شخريّ  والتجريباتالسالّي 

 عذػائية وبديصة.  باعتبارىا عّيشةً قصاعات الستخجاميا في الجراسة  (5)في 

ريادّيي مع  مشاصفةً األعسال لخيادّيات  عصىت لع تكغ تُ التجريبا أنّ  نتائج الجراسة لمباحثأىّع  ومغ

بكثيخ مغ أقل  األعسالريادّيات  مدتػػ سمػكفإّن  وبالتالي في السذاريع الرغيخة والستػسصة،األعسال 

 مدتػػ سمػك الخيادييغ.
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4.  Jamali, (2009), “Constraints and opportunities facing women 

entrepreneurs in developing countries- A relational perspective. 

والفخص السسشػحة األعسال ريادّيات  مغ ىحه الجراسة تػضيح العالقة والخوابط بيغالخئيدّي اليجف 

بيحه القيػد، األعسال ريادّيات  تأثخوبيغ السعػقات والقيػد ومجػ األعسال ريادّيات  كحلظ بيغ ،ليغّ 

لمجراسة، وبعج تػضيح جسيع السعػقات والقيػد قامت  يا مجتسعاً بػصفالباحثة البمجان الشامية  وأخحت

ىحه  تأثيخباالعتساد عمى درجة  وذلظ Macro –Meso - Microرئيدية  أقدامثالثة إلى بترشيفيا 

 في تمظ الجول. األعسال ريادّيات  القيػد عمىأو  الفخص

 ،األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ التي  اتوالعقبىشالظ العجيج مغ السعػقات  أنّ  طيخالشتائج تُ أىّع  وكانت

 . األشفالرعاية  ومدؤوليات وزوجةً  اأمً مقت لتكػن كػن السخأة خُ  ،ومشيا السعاييخ السجتسعية

 : التعميق عمى الجراسات الدابقة 4.2.2

شىالجراسات الدابقة التي قّمة  عمى الخغع مغ ن في محافطة الخميل وىػ عشػااألعسال ريادّيات  ػاقعب ُتع 

لخيادّيات  واضحاً  عصي ترػراً التي تُ الجراسات الدابقة مغ  الباحث حاول اختيار بعس   أنّ  الإ ،الجراسة

وكحلظ اعتسادًا عمى نػع  اً اقتراديّ أو  اً يّ فمدصيغ سياس تذبوالسشاشق التي أو  لمسشاشق السجاورةاألعسال 

ومغ خالل  الجراسات.لذسػلية في إلضفاء التشػع وا السقاالت(كتب أو  نذخاتأو  أشخوحاتالجراسة )

التشسية  أدوات أسخعكأحج األعسال تذيج بخيادة  جسيعاً  أنيااالشالع عمى الجراسات الدابقة وجج الباحث 

والحع الباحث تخكيد جسيع التػصيات في الجراسات الدابقة عمى  الشتائج،قترادية رغع اختالفات اال

 الخيادية.الذخرّية  شاءوباألعسال ىسا تسػيل ريادة  ،أمخيغ رئيديغ

الّشطخ  ووجيات اآلراءأىّع  استعخاضإلى استعخاض الجراسات الدابقة  خاللىجف الباحث مغ 

حدب  عمييغّ تؤّثخ السعػقات والتػصيات التي أىّع  وكحلظ معخفة ،األعسالريادّيات  بخرػص واقع
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فقج قارن  ،لجػ الباحثىسّية أ وجيات نطخ الباحثيغ الدابقيغ، كسا كان الستعخاض الجراسات الدابقة 

عغ الحمػل والتػصيات الستكخرة  بسذكمة البحث ليبتعج   معخفتو ػ أثخ دراسة مسا كّل نتائج وتػصيات 

 والتقميجية.

 :اإلضافة التي ستحققيا الجراسة الحالية 5.2.2

لتخكيد عمى افقج حاول الباحث  ،األعسالريادّيات  و الجراسات السػجػدة في فمدصيغ عغ واقعلقمّ  نطخاً 

مغ خالل دراسة حالة تصبيقية عمى محافطة الخميل الفمدصيشّي في السجتسع األعسال ريادّيات  فئة

وكحلظ الرعػبات التي تػاجييا الفمدصيشّي  والسجتسعيّ االقترادّؼ  ومعخفة مجػ مذاركتيا في الشذاط

 حؼػف يكػن عمى دراية بالػاقع المغ البحث س انتيائوالقارغ بعج فإّن  خالل مديختيا الخيادية، وبالتالي

التشسية  بل دعع ىحه الفئة لسا ليا مغ دور فاعل في دععسُ  أىعّ و  ،في مجتسعشااألعسال تعيذيو ريادية 

   .بذكل ُكميّ االقتراد إلى  واإلضافةاالقترادية 
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 مقجمة: 1.3

 في مػاجيو فعالةً  ةً لُتع ج  آفيي  ،ة اقتراد السجتسعاتتشّسيفي  فاعالً  دوراً الخيادّية  السذاريع تؤّدؼ

 استقخار  إلى الػصػل  ةة في الجول الشامية التي تحاول جاىجوخاّص  ،عبةاالقترادية الّر  األوضاع

 (.2113)السخؼ، العامة الحياةيشعر مخافق  اقترادؼ ّ 

 أخخػ ؼ عغ فخص البحث الججّ إلى ارتفاع ندب البصالة وخاصة بيغ الذباب الجامعي  أدػوقج 

وعجم اعتسادىع عمى الػضيفة التقميجية التي ال تداعجىع في  واالجتساعيّ االقترادّؼ  لتحديغ وضعيع

 (.2114)بخىػم ، ػن كسا يتسشّ  أحالميعتحقيق 

دات وجػد إلى مغ ىشا نبعت الحاجة  مغ خالل  أحالميععمى تحقيق الخيادّؼ تداعج ىحا الذباب مؤس 

في االقتراد وتديج  عاً مذاريع ريادية تزفي تشػ  وبالتالي ضخّ  ،مداعجتيع في تشفيح مذاريعو الخيادية

 .(2113)السخؼ، مغ دخل الفخد وتديجالقػمّي فخص العسل التي بجورىا تحخك الجخل  وخمقمغ نذاشو 

وضع األشفال غيخ السكتسميغ فييا فػر والدتيع مغ تّع وفكخة الحاضشات مدتػحاة مغ الحاضشة التي ي

أجل بل مغ الدُّ كّل تييئة  ة بيع، وذلظ عغ شخيقصالسحيالخاّصة تخصي صعػبات الطخوف أجل 

ػ والحياة الصبيعية وسط نتأكج مغ صالبتو وقجرتو عمى الشسّ  أن   الحاضشة بعج يغادر الػليجُ ثّع رعايتيع، 

 .(2113)السخؼ، اآلخخيغ

 :األعساؿكتعخيف حاضشات  نذأه 2.3

 فالبعس ،األعسال حاضشات حػل مفاىيسي اختالف فيشالظ ،األعسال لحاضشات واحج تعخيف يػجج ال

دات  أنيا عمى عخفيا  والبعس ،(2114، بخىػم)  الشاشئة خكاتوالذّ  الخيادييغ دعع عمى تقػممؤس 



53 
 

 الرفة ولكغّ  ،( 2111، خخون آو  تػفيق جػادؼ)الخيادّية  السذاريع تجعع بخامج أنيا عمى عخفيا اآلخخ

الّذخكات  وإنجاحال األعسريادّؼ  دعع) ىي الباحث عمييا مخّ  التي التعخيفات جسيع في السذتخكة

دات "  أنيا عمى الدابقة األدبياتمغ خالل األعسال  حاضشات تعخيف يسكغ ىشا مغ ،( الشاشئة مؤس 

 الجعع مػارد تقجمخاّصة  بخامج سمدمة خالل مغ الشاشئةالّذخكات  وإنجاحاألعسال ريادّيي  لجعع

 (.2111،  والسبيخيظ سيخؼ الذ" ) االقتراديةالتشسية  لتحقيق لمسذاريع المػجدتية والخجمات

 ضيخت ألول إذ األمخيكية، الستحجة الػاليات في 1959 سشوإلى األعسال  حاضشات ضيػر بجايات تعػد

دول  وباألخّز  ،العالع دول مغ العجيج لتتبعيا ،"باتافيا صشاعات مخكد“ب  يعخف بسا متسثمة مخه

 ، أما1986 عام أوروبا في أعسال حاضشة أول وأقامت التجخبة تمظ مغ استفادت التي األوروبي االتحاد

 الرشاعة وذلظ لػازرة تابعة تكشػلػجيا حاضشةق يع ت عخبية دولة أول مرخ فتعج العخبي السدتػػ  عمى

 .(2111 ،وآخخون تػفيق  جػادؼ) م 1998 عام في

 :  األعساؿحاضشات أىسي ة  3.3

ثالثة يف الدابق يسكغ تحجيج مغ خالل ىجف وجػدىا، فحدب التعخ األعسال حاضشات أىسّية تكسغ 

الثاني و  ،الشاشئةالّذخكات  وإنجاحاألعسال ريادّيي ىػ دعع  ألولا ،األعساللحاضشات  رئيدية أىجاف

أىسّية  إبخازويسكغ االقترادية، التشسية  تحقيق والثالثتقجيع مػارد الجعع والخجمات المػجدتية، 

 -: (2113،)السخؼ  عمى تأثيخىامغ خالل األعسال حاضشات 

السالّي  والجععاإلدارّؼ  والجععالفشّي  مغ خالل تػفيخ الجعع وإنجاحياالشاشئة الّذخكات  ةتشّسي .1

 .والخيادييغلمّذخكات 
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والذخكات الشاشئة التي تديج مغ الخيادّية  مغ خالل زيادة ندبة السذاريعالسحّمّي  ة االقترادتشّسي .2

 االقترادّؼ.  ندبة الشذاط

في خفس تديع  السجتسع والتي أفخادمغ خالل زيادة ندبة الػعي بيغ ّي السحمّ  ة السجتسعتشّسي .3

 مذكمة البصالة وبالتالي زيادة دخل الفخد.حّل  فيتديع  ، وخمق فخص العسل التياألميةندبة 

ة الحاضشات وخاّص  ،األعسالة الرشاعة والتكشػلػجيا السحمية فسغ خالل حاضشات تشّسي .4

مغ السشافدة في قصاع الرشاعات وقصاع التكشػلػجيا السحّمّي  داالقتراتسّكغ  التكشػلػجية التي

   الستقجمة.عمى مدتػػ الجول 

 األعساؿ:حاضشات  شبيعة 4.3

التكػيغ  :األولالقدع  ،قدسيغ رئيديغإلى يسكششا تقدسييا األعسال عشج الحجيث عغ شبيعة حاضشات 

ا مشيسكّل فيسا يمي نبحه بديصة عغ الحاضشة الخئيدية و : مياّم والقدع الثاني لمحاضشة،الفعمي 

 :(2113)السخؼ،

 إدارةمغ  عياا أنػ باختالف األعسال ما تتكػن حاضشات  ةعاد لمحاضشة:التكػيغ الفعمي  األكؿ:القدع 

يكػنػا مغ ذوؼ الخبخة  أن   ليفّز وُ  ،سػاءحّج  السباشخ عمى الحاضشة والسذاريع عمى لإلشخاف

مكتبي مخيح  وأثاثعاب السذاريع السحتزشة، ية جيجة الستمداح ؼاالختراص، وتتكػن مغ مػقع ذو 

 وبشية الجػدةحاسػب عالية  أجيدةإلى  باإلضافةخاّصة  مكاتبكّل قدع عمى شلمعسل لداعات شػيمة مُ 

 لمذبكة العشكبػتية والياتف والفاكذ.السجانّي  ومشيا الػصػل ،تحتية كاممة

ـ   القدع الثاني:   أنيا إال أنػاعياباختالف األعسال حاضشات اّم مي تختمف :األعساؿحاضشة ميا

مذخوع محتزغ ومغ السيام أّؼ  يدتفيج مشيا أن   تتذارك في العجيج مغ السيام الخئيدية التي يسكغ
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لمسجتسع السحيط كشػع مغ أنػاع أو  لمسذاريع السحتزشةاألعسال الخئيدية التي تقػم بيا حاضشات 

 :تسعالسجالسدؤولية السجتسعية وزيادة وعي 

 جخ.أبجون أو  جخ رمدؼ أمقابل  كانتػفيخ السكان لمسذاريع السحتزشة سػاء  .1

 الخاصة. األجيدةتػفيخ البشية التحتية الكاممة لمسذاريع السحتزشة وبالحات  .2

 مياراتإلى تجريبات بحاجة أو  سػاء تجريبات عامة ،تػفيخ التجريب الالزم لمسذاريع السحتزشة .3

 خاّصة. 

أو  سػاء التجارية األمػرشّتى  الالزم مغ خالل شبكة مغ السدتذاريغ في الفشيّ  تػفيخ الجعع .4

  السحتزشة.وذلظ لسداعجة السذاريع  ،السحاسبيةأو  االقترادية

 وجو. أكسلالسصمػبة مشيا عمى بالخّصة  تػفيخ السخاقبة الجائسة لزسان قيام السذاريع السحتزشة .5

سان استسخاريتيع في سػق العسل كسا ىػ مخصط تػفيخ الستابعة لمسذاريع بعج مخحمة التخخج لز .6

 لو.

 .إلنجاحوتسػيالت كبيخة إلى خارجييغ في حال كان السذخوع بحاجة  مدتثسخيغتػفيخ  .7

مشيا يمقييا الخيادّية  ةالسجاالت وخاّص شّتى  ورشات عسل ومؤتسخات تػعػية لمسجتسع السحيط في .8

 رػن.متخّر  أشخاص

  األعساؿ:حاضشات  أنػاع 5.3

فيشالظ العجيج مغ الترشيفات التي يسكغ تصبيقيا  ،باختالف ترشيفيااألعسال حاضشات  أنػاعتختمف 

رّشف يحدب االختراص والبعس األعسال  حاضشاترّشف ي، فالبعس األعسالعمى حاضشات 

الحاضشات حدب مكان العسل  رّشفبيا والبعس يالخاّص  حدب الشطام الجاخمياألعسال  حاضشات
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لو وفيسا يمي بعس ترشيفات حاضشات  التابعةىا حدب الجيل رّشف بعس يمغمق وال أممفتػح 

 -: (2113،)السخؼ األعسال 

ُج : األعساؿبالعتساد عمى الجكر حاضشة  أكل بحاضشات الخاّصة الترشيف مغ الترشيفات  اىحُيع 

 : مغبحيث يتكػن األعسال ريادّيي حدب حجع السذاركة مع األعسال 

 خ واليجف الخئيذ مغ ىحه الحاضشات ىػ تعديد دور حاضشات االحتزان السبك

مغ خالل العجيج مغ الجورات وورشات العسل الّذبابّي  في السجتسع واإلبجاعالخيادة 

وال تقجم  فعميّ ل كّ باب، ال تحتزغ مذاريع بذلجػ الذّ  اإلبجاعيّ الفكخ  تشّسيالتي 

 .اً مالي اً دعس

  مغ وتصػيخىا والذخكات الشاشئة  كاراألفواليجف مشيا دعع  ،العامةاألعسال حاضشات

مباشخ وتقجيع دعع كّل فييا االحتزان بذتّع ويالخاّصة خالل سمدمة مغ البخامج 

 انتذارًا. األكثخمالي لمسذاريع السحتزشة وىي 

  وىي الحاضشات التي تقػم باحتزان مذاريع قائسة وناجحة في األعسال مدخعات

ججيجة،  أسػاقإلى ندبة بيعيا وتػجيييا  ةوزيادوذلظ لتػسعة ىحه السذاريع  ،الدػق 

خاّصة  شخوطإلى وتحتاج  األخخػ بالحاصشات  ةمقارن اً كبيخ  اً مالي اً ما تقجم دعس ةوعاد

 .إلييالالنزسام 

جُ : يُ زعمى التخر   ثانيا: اعتساداا  في بيئة ججًا  ىحا الترشيف مغ الترشيفات السعتسجة والسشتذخة ع 

 ،بشاء عمى شبيعة السذاريع التي تحتزشيااألعسال يف حاضشات ترشتّع بحيث ياألعسال حاضشات 
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مغ نػع أكثخ  تحتزغ أنياأّؼ  ،مغ الترشيفاتأكثخ أو  لػناً األعسال تعتسج حاضشة  أن   ويسكغ

 الترشيفات:أىّع  السذاريع، وفيسا يمي بعس

 التكشػلػجية فقط بحيث تقػم  باألمػرتّع حاضشات تكشػلػجية: ىي الحاضشة التي تي

ما تكػن  وغالباً  ،مغ التفخد التكشػلػجيّ  اً احتزان السذاريع التكشػلػجية التي تزفي نػعب

 خاّصة.  ومختبخاتججًا خاّصة  مغ معجات تخيجهكمفة لسا  األكثخمثل ىحه الحاضشات 

  إلى التقشية التي تحتاج  باألمػرتّع الشػع مغ الحاضشات يي عمسية: ىحاحاضشات تقشية

 اً تجييد  مجيده   ومختبخات  خاّصة  تقشية   معجات  إلى تحتاج  أيزاً الحاضشة وىحه  تقشي   بجاع  إ

 .التأسيذفيي مغ الحاضشات السكمفة  أيزاً  اً خاّص 

  :ىحه الحاضشات السذاريع التي تعتسج عمى التقشيات الدراعية تجعع حاضشات زراعية

جُ  فقط، عتساد اقترادىا مغ غيخىا الأكثخ  ىحه الحاضشات مشتذخة في الجول الدراعية وُتع 

 . األخخػ رة بالحاضشات الستخّر  ما مقارنةً  عمى الدراعة وىي قميمة الكمفة نػعاً 

  وجوحاضشات صشاعية: تعتسج ىحه الحاضشات عمى السذاريع التي تجعع الرشاعة عمى 

 اً تصػيخ شخق العسل الرشاعية التي تخجم قصاعأو  الخرػص كالسعجات الرشاعية

ىحه الحاضشات مغ الحاضشات قميمة االنتذار  ُتع جُ مغ قصاع، و  أكثخأو  اً واحج اً صشاعي

 في الجول الرشاعية. وىي تكثخ

  شخكة أو  ريادؼّ مذخوع أّؼ  عامة: ىي الحاضشات التي تقػم باحتزان أعسالحاضشات

أقل  االنتذار ومغ ةالفكخة وىي واسعأو  ىحا السذخوع شبيعةعغ بغّس الّشطخ  ناشئة

 مغ غيخىا مغ السشاشق.أكثخ  خ في الجول الشاميةوتشتذ الحاضشات كمفةً 
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 األعساؿ:عػامل نجاح حاضشات  6.3

دبيات الدابقة التي اشمع األوقج اتفقت  ،حاضشةأّؼ  عمى نجاحتؤّثخ ىشالظ العجيج مغ العػامل التي 

عغ ، بغّس الّشطخ األعسالرئيدية لشجاح حاضشة  أسباب ةىشالظ عج أنّ  حيث بيشت ،عمييا الباحث

  :الحرخعمى سبيل السثال ال  األسبابىحه أىّع  سذاريع السحتزشة ومغال

  وإدارة اإلدارية األمػرفي  اً ريكػن متخّر  أن   يجب عمى شاقع الحاضشة :الحاضشةشاقع 

في مجال  والتقشيةالستقجميغ لالحتزان يتستعػن بالخبخة الفشية  أنّ  السذاريع عمى الخغع مغ

السباشخ  واإلشخافمشيا السخاقبة  ةصعبمياّم  تقع عمى عاتقة شاقع الحاضشة أنّ  إالالسذخوع 

 .(2114)بخىػم، نجاح الحاضشة الصاقع الجيج أسباب أحجفإّن  وبالتالي ،والتػجيو

  الشجاح  إمكانيةانتقاء السذاريع الجيجة ذات  :الدػؽ كدراسة حاجات األعساؿ انتقاء فخص

 .(2114)بخىػم، الحات وإثباتق والسشافدة العالية والقجرة عمى االستسخارية في مجال الدػ 

 جُ يُ : الحرػؿ عمى التسػيل  إذ مغ   ،أعسالحاضشة أّؼ  الخئيدية لشجاح األسبابالتسػيل مغ  ع 

مداعجة  إمكانيةإلى  باإلضافة ،د مرخوفات الحاضشة ورواتب شاقسيادج  تُ  أن   خاللو يسكغ

ذاريع السحتزشة مغ خالل تسػيل السذاريع السحتزشة وتجريبيع بديػلة كسا يسكغ دعع الس

 (.2113( )السخؼ،2114)بخىػم، تأسيديّ 

 ة  العالقات دات مغ خالليا ربط العجيج مغ ال يسكغ: بالحاضشةالخاص   مع الحاضشة بشاءً سؤس 

في تحديغ بيئة الحاضشة وتجرب شاقسيا واالستعانة تديع  اىعتفعمى اتفاقيات ومحكخات 

 .(2113،)السخؼ  الخبخات وتبادلبصػاقسيع 
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 وتقجيسيا األوليةالسػاد  السحتزشة مغ خالل دراسات ججوػ  معخفة دقيقة باحتياجات السذاريع 

 .  (2114)بخىػم، ليع

،األعساؿ حاضشات  تػاجوالتي كل  السذا 7.3  :(2014)بخىـػ

مغ عػامل الشجاح أّؼ  ، ويسكغ اعتبار عجم وجػداألعسالتعيق عسل حاضشات  ث ّسة مذاكل عجيجة

 الحاضشة، كسا إدارةمذكمة كبيخة في  ُتع جُ خبختو وقّمة  معخفة شاقع الحاضشة ة، فقمةمذكم ةىػ عبار  أعاله

لمحاضشة يسشعيا مغ االستسخار في تقجيع خجماتيا لعجدىا عغ تدجيج  عجم وجػد تسػيل خاّص  إنّ 

 التداماتيا السالية.

 عالسية كعخبية في مجاؿ الحتزاف:  تجارب 8.3

 فكان لداماً  ،في مشترف القخن الساضي األمخيكيةفي الػاليات الستحجة األعسال  فكخة حاضشةبجأت 

التجارب  مغالباحث عخض وسيلالستفادة مشيا وتصبيقيا في مشصقتشا،  األمخيكيةعميشا عخض التجخبة 

جُ العخبية التجخبة السرخية والتي   .افياولقخبيا مغ السشصقة الفمدصيشية جغخ  مػجػدةتجخبة عخبية  أول ُتع 

لجعع  باعتبارىا وسيمةالػاليات الستحجة أول الجول السبتكخة لفكخة الحاضشات  ُتع جُ : األمخيكية التجخبة :أكل

)جػرجيا  مشيا:ولحلظ يػجج فييا العجيج مغ الحاضشات في العجيج مغ السشاشق الجغخافية الخاّص  القصاع

 .(2115، الذبخاوؼ ) الػالياتغيخىا مغ و  وفيالدلفيا(بشدمفيانا  ونيػيػرك وكاليفػرنياوشيكاغػ 

إنذاؤىا في أوائل تّع اليشجسي التي  رسميحاضشة معيج  األمخيكية:ومغ األمثمة عمى الحاضشات 

وىي مكػنة مغ ثالث بشايات بسداحة  نيػيػرك،شخكة في والية  (111)مغ قبل  بإسيامات يالثسانيش

امعي لكي يدتفيج أصحاب السذاريع مغ الخجمات إقامتيا داخل الحخم الجتّع و  مخبع،ألف قجم  (171)

 .(128 : ص2114: وآخخون بالصالب )رضػان  االترالومغ  الجامعية
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دعع السذاريع الرغيخة في بجاية تدعيشيات إلى : اتجيت الحكػمة السرخية التجخبة السرخيةثانيا: 

ة عام تشّسيلم جتساعيّ اال لجعع السذاريع الرغيخة بإنذاء الرشجوق  مبادرةالقخن الساضي مغ خالل 

الرغيخة في مجال اإلنتاج  لمسذاريع واإلدارؼّ  والفشيّ السالّي  وكان اليجف مشو تقجيع الجعع 1991

عقب إنذاء الجسعية  ولقج نذصت صشاعة الحاضشات (99 ، ص2111والخجمات )أبػ قحف، 

 )أىمية(كػمية دة غيخ حمؤسّ  وىي عبارة عغ ،1995لحاضشات السذخوعات الرغيخة عام  السرخية

تحقيقيا العسل إلى التي تدعى الجسعية  السيامّ أىّع  ومغ .تقجيع السداعجة لمسذاريع الرغيخةإلى تيجف 

 بالفعل إنذاء أول حاضشة في ىحا السجال عامتّع وقج  ،بسختمف أنػاعيااألعسال عمى إقامة حاضشات 

عمى مداحة تقجر -ػب القاىخة جش -بالتبيغ  (التكشػلػجية حاضشة السذخوعات)ى تحت مدسّ  1998

بأّن  مع العمع لمسذخوع،األولى  السخاحلمذخوعًا في  (11)بالفعل استيعاب تّع وقج  ،2م  4811 حػاليب

  .(2113 وآخخون، الدشػنية) مذخوعاً  (41)إلى الحاضشة لجييا قجرة استيعابية ترل 
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 الفرل الخابع

 مشيجية الجراسة

 

  مشيجية الجراسة 

 ع البيانات والسعمػمات شخق جس 

  مجتسع الجراسة 

  عيشة الجراسة 

  الجراسة  أداة 

  صجق أداة الجراسة 

  الجراسة  أداة إجخاءات تصبيق 

  البيانات  وتحميلمعاجمة 
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 مقجمة: 1.4

 الخميل حالةً  آخحيغ محافطةفي فمدصيغ األعسال ريادّيات  عمىأكثخ  في ىحا الفرل سػف نتكمع بجقة

عيشة يػّضح  الفرل يتشاول بػضػح مشيجية الجراسة الستبعة ويحجد مجتسع الجراسة، وكحلظ، فيحا ةً دراسيّ 

كسا  ،األدواتالسدتخجمة لجسع البيانات، وصجق ثبات ىحه  تدواواألالجراسة السخاد القياس عمييا 

 اتباعيا لتحميل ىحه الشتائج.تّع التي  اإلحرائية األساليبيتحجث ىحا الفرل عغ 

بالبجاية تّع فقج  الشيائية،برػرىا  وإخخاجياباحث عمى عجة مرادر لجسع البيانات وتحميميا وقج اعتسج ال

الجراسات الدابقة ذات العالقة وربصيا مع مػضػع و  الشطخؼّ  اإلشارإثخاء معخفة الباحث مغ خالل 

دراسة جل أالجراسة مغ  أدواتكسا استعسل الباحث  ،الجراسة الحالية لمخخوج بأدق الشتائج والتػصيات

 عمى تمظ الشتائج. اعتساداً مجتسع البحث واستخالص الشتائج وبشاء التػصيات 

 الجراسة:مشيج  2.4

في فمدصيغ وتحّجياتيا األعسال ريادّيات  وىػ معخفة واقعالخئيدّي ىجف الجراسة إلى الػصػل أجل مغ 

اعتسج الباحث عمى استخجام  والخخوج بالتػصيات، ةً دراسيّ  االعتبار محافطة الخميل حالةً  آخحيغ بعيغ

 ماً جُ قُ  يّ تسكشو مغ وضع مدار محجد لمسز   والحؼ يدسح بتكػيغ رؤية   الػصفيّ  االستكذافيّ  األسمػب

ت في خجم  جة دراسات سابقة استُ اعتسج الباحث عمى عكسا  ،الشتائج والتػصياتإلى وصػال  ،في البحث

 ىحا السشيج.

في الكّسية  الشػعية والصخق الّصخق  ختمط بحيث اعتسج عمىالسشيج الس أسمػبوقج اعتسج الباحث عمى 

مع الخبخات في مجال الذخرّية  السقابالتالشػعية عبارة عغ الّصخق  جسع البيانات وتحميميا فكانت
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أسئمة  شخحتّع في محافطة الخميل حيث األعسال حاضشات مجيخو ( وىع األعسال)ريادة التخّرز 

  (.1رقع ) السمحقنطخ ا ،معسقة إجاباتإلى محجدة لمػصػل 

 ست لتػزيعيا عمى مجتسع الجراسة الثانيسّ فقج كانت عبارة عغ االستبانة التي ُص الكّسية الّصخق  أما

الذكل  الجراسة الستعمقة بالطاىخة السجروسة، انطخأسئمة  غع لإلجابةوذلظ  ،األعسالبخياديات الخاّص 

 (.2)رقع 

   البيانات:مرادر جسع  3.4

 التي البيانات الثانػية مرادرإلى  لمجراسة الشطخؼ  اإلشار أداء اتجو الباحث في: ثانػيةال السرادر

 واألبحاث والسقاالت والتقاريخ، والجوريات العالقة، ذات واألجشبية العخبية والسخاجع الكتب في تتسثل

 .السختمفة تمػاقع اإلنتخن في والسصالعة والبحث الجراسة، مػضػع تشاولت التي الدابقة والجراسات

رت ػّ وشُ ست سّ االستبانة التي ُص إلى  باإلضافةالذخرّية  اشتسمت عمى السقابالت: األكلية السرادر

 .إحرائيالغخض تحميميا  لبحث يرا ليحاّر خ  

 مجتسع الجراسة: 4.4

 : اوىس مجتسعيغمغ يتكػن مجتسع الجراسة 

 أعسال )حاضشة يوى حاضشات بعأر  اوعجدى ،السػجػدة في محافطة الخميلاألعسال حاضشات مجيخو  (1

لبجلية الخميل، األعسال حاضشات  ومخكدبػليتكشظ فمدصيغ،  أعسالالغخفة التجارية، وحاضشة 

 .("إرادة"األعسال يجات سّ  وحاضشة
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 الحاضشاتمجيخك  :(4-1ججكؿ )

الخ

 قع 

  العجد اسع الحاضشة 

 1  بػليتكشظ فمدصيغ  -الخيادّية  األعسالحاضشة  1

 1 بمجية الخميل  -األعسالاضشات مخكد ح 2

 1 الخميل  وصشاعةغخفة تجارة  أعسالحاضشة  3

 1  إرادة أعسالحاضشة  4

 4 السجسػع 
 

 في الججول التالي إحراؤىغّ تّع وقج  خجغ،تخّ األعسال التابعات لحاضشات األعسال رياديات  (2

 خجغ مغ الحاضشاتتخ   أعساؿريادي ات  :(4-2جػؿ )

الخ

 قع 

 عجد ال شة اسع الحاض

 25  بػليتكشظ فمدصيغ  -الخيادّية  األعسالحاضشة  1

 2 بمجية الخميل  -األعسالمخكد حاضشات  2

 3 الخميل  وصشاعةغخفة تجارة  أعسالحاضشة  3

 13   إرادة أعسالحاضشة  4
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 43 السجسػع 
 

 الججول التالي عجد، بحيث يبيغ األربعشػر االحتزان في الحاضشات في ز ل غ  ما  أعسالرياديات و 

   -االحتزان: في ز ل غ  ما  يتاآلالخيادّيات 

 في الحتزافز ْلَغ ما  أعساؿريادي ات  :(4-3ججكؿ )

الخ

 قع 

  العجد اسع الحاضشة 

 5  بػليتكشظ فمدصيغ  -الخيادّية  األعسالحاضشة  1

 7 بمجية الخميل  -األعسالمخكد حاضشات  2

 4 الخميل  اعةوصشغخفة تجارة  أعسالحاضشة  3

 31   إرادة أعسالحاضشة  4

 46 السجسػع 
 

 ،(4)بسجسػع الحاضشات مجيخو  األول ،مجتسع الجراسة يتكػن مغ مجتسعيغّن أ الّدابقةبيغ الججاول تُ 

 ( ريادية 89بسجسػع )األعسال ورياديات  حاضشات مجيخو

 حاضشة في مجتسع الجراسة: كل  كفيسا يمي نبحة عغ  1.4.4

باعتبارىا  2118دت في العام تأسّ  :فمدصيغ بػليتكشظجامعة  –الخيادي ة  األعساؿ حاضشة. 1.1.4.4

كان  ،وتخجم جسيع قصاعات السجتسع ،الجامعة إلدارةالسباشخ  اإلشخافمغ دوائخ الجامعة تحت  دائخةً 
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حاضشة تخجم جسيع القصاعات إلى  2111تحػلت في العام ثّع ىجفيا بجاية القصاع التكشػلػجي ومغ 

دوالر لمسذخوع الػاحج.  فال( آ11إلى  5) بيغوتقػم بتسػيل السذاريع بسبالغ  ،التكشػلػجية والرشاعية

السػقع ) ويدخسيػلة كّل بالسحّمّي  الدػق إلى  لمػصػلومداعجتيع  السحتزشيغكسا تقػم بتجريب 

 . (العشكبػتيةلمحاضشة عمى الذبكة  الخسسيّ 

تأسيذ السخكد بتسػيل تّع  2116في العام  :الخميل بمجية -األعساؿ حاضشات خكدم. 2.1.4.4

 جدالجُ  الخخيجيغ مغ السخكد مداعجة واليجف ،األلسانيةمجيشو مانيايع  وبمجيةمذتخك بيغ بمجية الخميل 

ذات تدتسخ في الدػق  شخكات لتأسيذ والسيشيّ  األكاديسيّ  القصاعيغ مغكّل  في الجامعات مغ

. التصػرإلى  التأسيذ حجيثةالّذخكات  مداعجةإلى  باإلضافة مقبػل،كّل وتتصػر بذ وتشسػيشّي الفمدص

 تػاجو التي السخاشخ وتقميل ووأساليب التدػيق بسيارات التجريب والتعخيف شخيق عغ السداعجة وتكػن 

 الذبكة عمى ضشةلمحا الخسسيّ  )السػقع ورعاية اإلبجاع ة،التشافديّ  القجرة وزيادة الحجيثة،الّذخكات 

 .(.العشكبػتية

بتسػيل  2116في بجاية العام  تأسدتالخميل:  كصشاعة تجارة غخفة أعساؿ حاضشة. 3.1.4.4

مذتخك بيغ غخفة تجارة وصشاعة الخميل وبيغ مؤسدة التعاون حيث كان اليجف مشيا احتزان 

سػق العسل إلى ليع وتخخيجيع  يّ والمػجدت واإلدارؼّ الفشّي  الجعع وتقجيع ومداعجتياالخيادّية  السذاريع

إلى يرل  اً تأسيدي الحاضشة تسػيالً  تقجم، كسا وتصػيخىالزسان استسخاريتيا  متابعتيعمع الفمدصيشّي 

 .(.العشكبػتية الذبكة عمى لمحاضشة الخسسيّ  السػقع) الػاحجدوالر لمسذخوع  ألف (15)

غيخ  أىميةشخكة ىي  ي فمدصيغ:حاضشة لديجات العساؿ ف أكؿ – إرادة أعساؿحاضشة  .4.1.4.4

 بسبادرة مجسػعة مغ الذابات السسارسات لمعسل التشسػؼّ  2114دت في مجيشة الخميل عام ربحية تأسّ 
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بيجف تحديغ الحياة االجتساعية واالقترادية لمشداء الفمدصيشيات في  نداناإلوحقػق  والجيسقخاشيّ 

االجتساعية والجيسقخاشية والالعشف وحساية حقػق  ذة وتسكيغ الذابات مغ مفاىيع العجالةالسشاشق السيسّ 

احتخام جسيع االتفاقيات ق يع ية والجولية، وندتشج في عسمشا عمى الشداء حدب القػانيغ واالتفاقيات السحمّ 

والسخأة، ونحقق ذلظ مغ خالل سمدمة مغ البخامج والسذاريع  نداناإلالجولية ذات العالقة بحقػق 

 اقترادياً  السحخومة الخيفية السشاشق مغ الفمدصيشيات الشداء تسكيغ افياأىجأىّع  ومغ والشذاشات.

 الذبكة عمى لمحاضشة الخسسيّ  )السػقع ومأسدتيا الرغيخة الشدػية السذاريع وتصػيخ واجتساعياً 

 (.العشكبػتية

  الجراسة:عيشة  5.4

فيع جيج وعسيق  دإيجاإلى كػن الجراسة استكذافية وصفية تيجف  :األعساؿحاضشات مجيخك  1.5.4

إلى  باإلضافةز، التخّر الجراية والخبخة بحكع  أصحابفي محافطة الخميل مغ األعسال ريادّيات  لػاقع

عسل مقابالت تّع في محافطة الخميل، فقج األعسال اضشات ــمباشخ عغ حكّل كػنيع مدؤوليغ بذ

ل مقابمة مع مجيخ حاضشة استثشاء عستّع (، وقج 4وعجدىع )األعسال حاضشات  ؼ مجيخ جسيع ل يةشخّر 

استبجالو بسداعجتو تّع الباحث يعسل بيا مجيخًا و  ألن  غخفة تجارة وصشاعة محافطة الخميل  أعسال

 (. 1، انطخ السحمق رقع )اإلدارية

االستبانة مع  أداة استعسال تّع فقج  ةً يوصف نطخا لكػن الجراسة استكذافيةً : األعساؿريادي ات  2.5.4

ة رياديّ  (89) عجدهلغ االسدح الذامل لمسجتسع الثاني والب أسمػبقج اختار الباحث و  ،الثاني السجتسع

مجتسع الجراسة مغ خالل السدح الذامل ىػ  أفخاداستيجاف جسيع  أنّ  الباحث رأػ، حيث أعسال

لمحرػل عمى معمػمات شاممة وتفريمية حػل الجراسة ولجسع البيانات التي لع  األندب األسمػب
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ليحه الجراسة  يراً ّر خ   الباحث استبانةُ  ع  سّ وقج ص  الذخرّية  السقابالت أداة غ خالل يدتصع جسعيا م

 (.2)رقع انطخ السمحق 

خرائز العيشة الجيسػغخافية السدتخجمة في الجراسة  اآلتيالججول يػّضح  خرائز العيشة: 3.5.4

الجراسي، سشػات ّرز التخالعسخ، السؤىل العمسي، وىي:  األعسال(لخيادّيات  الذخرّية البيانات)

 في السذخوعاألعسال ريادية  الخبخة، مخكد

 الجيسػغخافية السدتخجمة في الجراسة  (: العيشة4-4رقع )ججكؿ 

السؤىل  العسخ 
 العمسي  

ز  التخر 
 الجراسي  

سشػات 
 الخبخة 

 مخكد
 الخيادي ة 

 مكاف
 السذخكع

 68 71 74 76 76 71 اإلجابات
 8 5 2 0 0 5 الشاقرةق يع ال

 

 ،مغ السؤىل العسميّ كّل بالخاّصة الشاقرة ق يع والالرحيحة  اإلجاباتعجد  (4-4) رقعح الججول ض  ػ  يُ 

 إجاباتجسيع  أنّ  الجراسي حيثالتخّرز و سميسة،  إجابة (71)ناقرة  إجابات (5)ىشالظ  أنّ  حيث

 كحلظسميسة،  ابةإج (74) تيغناقر يغإجابتىشالظ ّن أ تبيغ فقجالعيشة سميسة، وسشػات الخبخة  أفخاد

السذخوع  مكان وأخيخاسميسة،  إجابة (71)ناقرة مقابل  إجابات (5)جت ج  بالشدبة لسخكد الخيادة فقج وُ 

 ناقرة. إجابات (8)ىشاك ّن أ حيث تبيغ

 التعميسي   السدتػى عمى األعساؿ ريادي ات  تػزيع :(4-5)رقع ججكؿ 
 الشدب السئػية التكخار  التعميع الخقع
 % 31.6  24 قلأأو  ثانػؼ   .1
 %17.1   13 دبمػم  .2
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 %44.7   34 بكالػريػس  .3
 %6.6  5 ماجدتيخ  .4

 100% 76 السجسػع
 

يمييا  %( 44.7) بشدبةمغ حسمة شيادة البكالػريػس الخيادّيات  غالبيةّن أ( 4-5) رقعح الججول ػض  يُ 

 (% 17.1) بشدبةمػم فئة الجبثّع ومغ  %( 3166) عمى شيادة الثانػية العامة بشدبة الحاصالتفئة 

 .%( 6.6) بشدبةحسمة شيادة الساجدتيخ مغ  لمخيادياتندبة  أقل   وكانت

 في السذخكعالخيادي ة  (: مخكد4-6رقع )ججكؿ 

 الشاقرةق يع ال الشدب السئػية التكخار  السخكد  الخقع
 %81.7 58 السذخوع ةمجيخ   .1

5 

 %2.8 2 الساليّ  ةالسدؤول  .2
 %2.8 2 الفشيّ  ةالسدؤول  .3
 %5.6 4 التدػيق ةمدؤول  .4
 %1.4 1 األنطسة ةمدؤول  .5
 %5.6 4 أخخػ   .6

 100% 71 السجسػع
 

 ىغّ  (81.7)% ندبةّن أ في السذخوع حيث تبيغالخيادّية  ندبة تكخار مخكد (4-6) رقعح الججول ض  ػ  يُ 

 1.4)ذخوع مدؤوالت فشيات في الس%(  2.8و)، ن ػ السالي السجيخات ىغّ  %( 2.8و)مجيخات السذخوع، 

 . بأخخػ العيشة  مغ %( 5.6) إجاباتبيشسا كانت  ،الخيادؼّ في السذخوع  أنطسةمدؤوالت  (%

 الخيادي ة  مكاف سكغ (:4-7ججكؿ رقع )

 الشاقرةق يع ال الشدب السئػية التكخار  السكاف الخقع
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 8 % 57.4 39 مجيشة  .1
 % 32.4 22 قخية  .2
 % 10.3 7 مخيع  .3

 100% 68 السجسػع
ريادّيات  مغ%(  57.4) ندبةّن أ حيث تبيغ ،األعسالريادّيات  ندبة مكان سكغ اآلتيضح الججول ػ  يُ 

 مشيغّ  %( 11.3) ندبة وأخيخاغ في القخية يدكُ  مشيغّ %(  32.4) وندبةفي السجيشة،  يدكغ  األعسال 

 يدكغ في السخيسات.

ح  :(4-8)رقع ججكؿ   تػزيع مجتسع الجراسة حدب متغيخ العسخيػض 

 الشاقرةق يع ال الشدب السئػية التكخار  الفئة العسخية لخقعا

 % 5.6 4 عامًا فأقل   18  .7

5 

 % 54.9 39 عاماً  29-19مغ   .8

 % 29.6 21 عاماً  39- 31مغ   .9

 % 9.9 7 عامًا فأكثخ 41  .11

 100% 71 السجسػع
 

تّع عامًا و  (46)عامًا  (16)يغ تخاوحت ما بالخيادّيات  أعسار تبيغ أنّ الّدؤال  عشج تفخيغ اإلجابات ليحا

مغ الفئة العسخية ما الخيادّيات  غالبيةّن أ تبيغ فقج ،(4-8) رقعالججول يػّضح  كسا ،فئاتإلى  غّ تقديسي

 بشدبةعامًا  (39)إلى  (31)تمتيا الفئة العسخية ما بيغ  %( 54.9) بشدبةعامًا  (29)إلى  (19)بيغ 

مغ الفئة  ندبة لمخياديات أقل   وكانت (%9.9) بشدبةخ عامًا فأكث (41)فئة ثّع ومغ  %( 29.6)

 .%( 5.6) بشدبةعامًا  (18)مغ  ل  قالعسخية األ
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ح  :(4-9)رقع ججكؿ   تػزيع مجتسع الجراسة حدب متغيخ السؤىل العمسييػض 

 الشدب السئػية التكخار  السؤىل العمسي   الخقع

 % 31.6  24 ثانػؼ   .5

 %17.1   13 دبمػم  .6

 %44.7   34 بكالػريػس  .7

 %6.6  5 ماجدتيخ  .8

 100% 76 السجسػع
 

 %( يمييا 44.7) مغ حسمة شيادة البكالػريػس بشدبةالخيادّيات  غالبيةّن أ (4-9) رقعيػضح الججول 

 %( 17.1) بشدبةفئة الجبمػم ثّع  %( ومغ 3166) بشدبةعمى شيادة الثانػية العامة  الحاصالتفئة 

 .%( 6.6) بشدبةة شيادة الساجدتيخ ندبة لمخياديات حسمأقل  وكانت

ح  :(4-10)رقع ججكؿ   تػزيع مجتسع الجراسة حدب متغيخ التخرزيػض 

 الشاقرةق يع ال الشدب السئػية التكخار  التخرز الخقع

 %11.4 5 محاسبة  .1
28 

 %37.5 18 أعسال إدارة  .2
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 %6.2  3 ىشجسة  .3

 %8.3 4 إندانية عمػم  .4

5.  E 5 11.4% 

 %2.1 1 بذخية مػارد  .6

 %4.2 2 عخبية لغة  .7

 %4.2 2 عامة عمػم  .8

 %2.1 1 سياسية عمػم  .9

 %2.1 1 قانػن   .11

 %12.5 6 أتستة  .11

 100% 48 السجسػع
 

والمػاتي يذكمغ ندبة الّدؤال  ىحا عغريادية  (28)عجم إجابة  (4-11) رقعزح لشا مغ الججول يتّ 

 عغ لحا لع يجليغ بإجابتيغّ  ،حسمة شيادة الثانػيةريادية مغ  (24)(، وىي ندبة مقبػلة لكػن % 32.9)

 ىحا الدؤال.

يمييا تخرز  %( 37.5) بشدبةاألعسال ز إدارة لتخّر الخيادّيات  غالبية تجاهاّن أيزًا أ يتبيغ لشا 

 بشدبةسػاء حّج  تخرز السحاسبة وتخرز المغة اإلنجميدية عمىثّع ومغ  %(12.5) بشدبةاألتستة 

ثّع  ومغ %(، 8.3) الشدبة بشفذ االجتساعية األسخية، الخجمةالعمػم  يمييا تخرز %( 11.4)

 4.2) بشدبةيمييا تخرز المغة العخبية وتخرز العمػم العامة %(  6.2) بشدبةتخرز اليشجسة 
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ندبة لمخياديات تخرز القانػن وتخرز العمػم الدياسية وتخرز السػارد البذخية أقل  وكانت%( 

دات وبشاء ال  %(. 2.1) بشدبةسؤس 

 

ح  :(4-11)رقع ججكؿ   تػزيع مجتسع الجراسة حدب متغيخ سشػات الخبخةيػض 

 الشاقرةق يع ال الشدب السئػية التكخار  سشػات الخبخة الخقع

خبخة  تػججال   .1  25 33.8% 

28 

 %14.9 11 سشة واحجة  .2

 %17.6 13 سشتان  .3

سشػات   .4 3 8 10.8% 

 %8.1 6 4 سشػات  .5

 %4.1 3 5 سشػات  .6

 %4.1 3 6 سشػات  .7

 %2.7 2 7 سشػات  .8

 %2.7 2 8 سشػات  .9

 %1.4 1 11 سشة  .11

 100% 74 السجسػع
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 33.8دبة إجسالية )شب ةخبخ أّؼ  غ  لع يكتدب  الخيادّيات  غالبيةّن أ (4-11) رقعيتزح لشا مغ الججول 

الخيادّيات  ثعّ ومغ %(  17.6 )المػاتي يستمكغ سشتي خبخة بشدبةالخيادّيات  تالىا ،(، وىي ندبة عالية%

المػاتي يستمكغ ثالث سشػات الخيادّيات  تالىا فئة%(  14.9 )المػاتي يستمكغ سشة خبخة بشدبة إجسالية

يمييا مغ يستمكغ  (% 8.1 ) سشػات خبخة بشدبة أربعمغ يستمكغ ثّع ومغ %(  11.7) خبخة بشدبة

وثساني سشػات خبخة  سشػاتغ سبع تالىا مغ يستمك%(  4.1 ) خسذ سشػات وست سشػات خبخة بشدبة

 1.4 )سشة خبخة بشدبة (11)التي ليا الخيادّيات  ندبة إلحجػأقل  وكانت%(  2.7 )   بشدبة إجسالية

.)% 

 الجراسة:أدكات  6.4

وجسع البيانات الالزمة مغ مرادرىا  الشطخؼ  اإلشاربعج االنتياء مغ : الذخرية: مقابالت أكلا 

بسجسػع األعسال حاضشات  ؼ سجيخ ل (يةالذخّر  سقابالتال) لألسئمةنسػذج يع قام الباحث بترس الثانػية،

 ىي:  ،أجداء أربعة( نسػذج السقابمة الحؼ يتكػن مغ 1، ويبيغ السمحق رقع )سؤاالً ( 13)

 عغ الحاضشة. أوليةمعمػمات : األولالجدء 

 في السحافطة.األعسال ريادّيات  : واقعالثانيالجدء 

 السحافطة.في األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ لتي ا والتحجيات اتسعػقال الثالث:الجدء 

في محافطة األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ السعػقات التي  مػل السقتخحة لحل  : الحُ الخابعالجدء 

 الخميل
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الحاضشات،  ؼ مجيخ مع  ةخريّ ذّ اللجسع البيانات مغ خالل السقابالت  استكساالً  :الستبانة: ثانياا 

دبيات الدابقة األإلى ول( وبعج الخجػع الحاضشات )السجتسع األ ؼ مجيخ أسئمة  إجاباتعمى  واعتساداً 

استبانة أسئمة  قام الباحث بترسيع و تصػيخ وأىجافيا الجراسة الحاليةأسئمة  واالشار الشطخؼ وربصيا مع

ت  حيث  ،ليحا البحث يراً ّر جت خ  ع  أُ  اه استخجم الباحث أدسيغ ذوؼ خبخة، وقج عمى محكّ  ُعخ ض 

حيث تكػنت  ،(2انطخ ممحق ) ،في محافطة الخميلاألعسال ريادّيات  االستبانة لقياس وتقييع واقع

األعسال لخيادّيات  الذخرّية اشتسل الجدء األول عمى البياناتبحيث أجداء رئيدية:  ةاإلستبانة مغ ثالث

ي السذخوع، في حيغ ، سشػات الخبخة، ، مخكدىا فالجراسيّ التخّرز وىي: العسخ، السؤىل العمسي، 

وىي: شبيعة عسل السذخوع، السدتػػ السػجػد عميو السذخوع،  ،الجدء الثاني بيانات عغ السذخوع ضعّ 

محاور  أربعةعت عمى ز  ( فقخة وُ 53) الجدء الثالث السذخوع، وضعّ  إتسامنػع فكخة السذخوع، درجة 

 :اآلتية عمى الشحػ رئيديّ 

 مجالتياك فقخات الستبانة (: 4-12ججكؿ رقع )

 عجد الفقخات السجاؿ

 15 األعسالريادّيات  خة عمىالسؤثّ الخارجّية  العػامل

 6 األعسالريادّيات  خة عمىالسؤثّ الجاخمّية  العػامل

 21 األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ السعػقات التي 

 11 األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ ب عمى السعػقات التي سبل التغمّ 
 

 جراسة كثباتيا:صجؽ أدكات ال 7.4
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كسا  ،(2111 )الجخجاوؼ،، وصحتو ألجموعت ض  الجراسة مجػ دقة قياس ما وُ  أدواتقرج برجق يُ 

وتخابصيا مع بعزيا  األسئمة ووضع ،في تغصية جسيع جػانب التحميل األداة  بالرجق شسػليةقرج يُ 

 .عغ مذكمة الجراسة حقيقياً  راً البعس لزسان نتائج متخابصة متكاممة تعصي ترػّ 

 (.ةالذخري   )السقابالتالشػعية الص خؽ  صجؽ أداء 1.7.4

 الحاضشات( والبيانات ؼ سجيخ لالذخرّية  )السقابالتالجراسة الشػعية  ة أدا ق مغ درجة صجق ولمتحقّ 

الباحث ، كسا استخجم األعسالعمى ذوؼ خبخة في مجال ريادة الباحث ولزسان ثباتيا عخضيا الكّسية 

 مغ تفديخات لػاقع إليول مػافقتيع عمى ما تػّص  جيلتأكية مع السبحػثيغ السذاركة االستخجاع أسمػب

 في محافطة الخميل. األعسال ريادّيات 

مغ الذخرّية  السقابمةأسئمة  البحث حيث تكػنتأسئمة  معالذخرّية  تالسقابالأسئمة  وقج تقاشعت

 .مفرلكل لتقاشع بذايػّضح  (4-13)رقع  اآلتي(، والججول 1انطخ السمحق رقع ) سؤاالً  (13)

 الجراسةأسئمة  السقابالت معأسئمة  تقاشع(: 4-13ججكؿ رقع )

 التقاشع أسئمة الجراسة 

  8-1مغ األسئمة   في محافطة الخميل األعسال ريادّيات  واقع

 11و 9األسئمة   في محافطة الخميل األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ التي  قاتالسعػّ 

 13و 12األسئمة   األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ ػقات التي عمى السع التغمبالتػصيات 
 

 :(ية)الستبانةالكس  الص خؽ  أداءصجؽ  2.7.4
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 صجؽ الستبانة: 1.2.7.4

الباحث صجق استخجم  ألجمياست سّ  التي ُص  أىجافياتحقيقيا  ولزسانلالرتقاء بسدتػػ االستبانة 

(، وقج 4)رقع مجال الجراسة، انطخ السمحق يغ في مختّر  أكاديسييغ محكسيغعمى  وعخضيا السحتػػ،

مغ السخجػّ  ولتحقق اليجف  وضػحاً أكثخ  سيغ لكي تربحل االستبانة وفقا لسالحطات السحكّ عجّ 

 .ترسيسيا

 انطخ سؤاال (53) مغ االستبانةأسئمة  تكػنت حيث ،البحثأسئمة  االستبانة معأسئمة  تقاشعت وقج

 :لمفّر كل بذ التقاشعيػّضح  (4-14) رقع التالي والججول ،(2) رقع السمحق

 الجراسةأسئمة  مع الستبانةأسئمة  تقاشع(: 4-14ججكؿ رقع )

 التقاشع أسئمة الجراسة 

  21-1مغ األسئمة   في محافطة الخميل األعسال ريادّيات  واقع

 42-22مغ األسئمة   في محافطة الخميل األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ التي  تالسعػقا

 53-43مغ األسئمة   األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ ات لمتغمب عمى السعػقات التي التػصي
 

 محاورمغ  محػركّل حداب معامالت االرتباط )بيخسػن( بيغ تّع فحز صجق األداة أجل ومغ 

 الكّميةوالتي تسثل درجة التصبيق  ،لمسقياس الكّميةمع الجرجة  محاور ةأربعوالبالغ عجدىا  ،الجراسة

 ل رقع والججو 

 معامالت االرتباط بيخسػن.ق يع مرفػفة يػّضح  (4-15)
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 الكم يةبيغ السحاكر كالجرجة معامالت الرتباط ق يع مرفػفة  :(4-15)ججكؿ 

مدتػى الجللة  معامل الرتباط السجاؿ
 اإلحرائية

 0.018 0.270 األعسالريادّيات  السؤثخة عمىالخارجّية  العػامل

 0.000 0.707 األعسالريادّيات  ثخة عمىالسؤ الجاخمّية  العػامل

 0.000 0.812 األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ السعػقات التي 

 0.000 0.604 األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ ب عمى السعػقات التي بل التغمّ سُ 
 

 ،انخفاض مدتػيات الجاللة اإلحرائية مقابل جسيع مجاالت الجراسة (4-51) قعر الحع مغ الججول يُ 

معامالت االرتباط بسدتػيات ق يع الحع ارتفاع كسا يُ (، 0.1.) مغأقل  كانت الجاللة اإلحرائية حيث

أداة الجراسة  ارتفاع صجقل عمى ا يجّ مسّ  ليا، الكّميةدالة إحرائيا بيغ ىحه السجاالت والجرجات 

 عت مغ أجميا.ض  السدتخجمة في تحقيق األىجاف التي وُ 

 ،لمسقياس الكّميةمع الجرجة  ستبانةفقخة مغ فقخات االكّل بيخسػن( بيغ حداب معامالت االرتباط )تّع و  

 معامالت االرتباط بيخسػن.ق يع مرفػفة يػّضح  (4-16والججول رقع ) الكّميةجرجة الل والتي تسثّ 
 

 الكم يةبيغ فقخات السحػر األكؿ كالجرجة معامالت الرتباط ق يع مرفػفة  :(4-16)ججكؿ 

معامل  الفقخة #
 رتباطال 

مدتػى الجللة 
 اإلحرائية

 1.11 4741. األعسالريادّيات  لحسايةخاّصة  ىشالظ قػانيغ وتذخيعات  .1
 1.11 4891. األعساللخيادّيات  بيئة مشاسبةالحكػمّية  تػفخ الجيات  .2
 1.11 5981. األعسالريادّيات  يتقبل السجتسع فكخة  .3
 1.11 5521. أعساللتربح سيجة األعسال ريادية  األىليجعع   .4
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 1.11 6131. في العسل بسذخوعيااألعسال ريادية  األسخةتذارك   .5
دات مغ ال ىشالظ اىتسام كاف    .6  1.11 4971. األعسالالتعميسية بخيادة سؤس 
دات تخسخ ال  .7 في األعسال مفيػم ريادية أىسّية التعميسية سؤس 

 1.11 4031. السجتسع

دات ىشالظ   .8  1.11 3911. األعساليات بخيادتّع داعسة كافية تيمؤس 
 1.11 4571. شخافواإللمخقابة والستابعة نفدو مغ الجشذ  أشخاصتػفخ   .9

داتتداعج ال  .11  1.11 4921. عمى تدػيق مشتجاتيغ الخيادّيات  سؤس 
 0.20 0.148 في تقجيع الجعع كاإلناثتسيد الجيات السانحة بيغ الحكػر   .11
 1.11 4121. األعسالّيات لخياد تػفخ الجيات السانحة الجعع الكافي  .12
 1.115 3191. في التعاملاألعسال ورياديات ريادّيي بيغ الخاّص  يسيد القصاع  .13
 1.11 4681. إناث ألنيغّ األعسال الخاّص ريادّيات  يحارب القصاع  .14
 1.11 4721. ةً خاّص  حتيةً ت  ًة شي  ب  األعسال ريادّيات  تحتاج  .15

 

 ،تػيات الجاللة اإلحرائية مقابل جسيع مجاالت الجراسةانخفاض مد (4-51رقع )يالحع مغ الججول 

ل عمى وجػد ا يجّ مسّ (  0.1.)مغ أقل  السجاالت وىيكّل في (  (0.00 حيث كانت الجاللة اإلحرائية

( حيث كانت الجاللة 55فقخة واحجة رقع ) باستثشاء الكّميةعالقة ارتباط بيغ فقخات الجراسة والجرجة 

معامالت االرتباط التي تخاوحت بيغ ق يع الحع ارتفاع كسا يُ  (،0.1. )مغأكبخ (  00. ) اإلحرائية

ارتفاع ل عمى ا يجّ مسّ  ليا، الكّمية( بسدتػيات دالة إحرائيا بيغ ىحه السجاالت والجرجات 010.-0.0.)

 عت مغ أجميا.ض  أداة الجراسة السدتخجمة في تحقيق األىجاف التي وُ  صجق

 الكم يةبيغ فقخات السحػر الثاني كالجرجة الت الرتباط معامق يع مرفػفة  :(4-17)ججكؿ 
مدتػى الجللة معامل  الفقخة #
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 اإلحرائية الرتباط

 1.11 5711. ب عميو  تحت الزغط وتتغمّ األعسال تعسل ريادية   .16
ية مسيدة لمقيام صفات شخّر إلى األعسال تحتاج ريادية   .17

 1.11 6491. بعسميا

مغ الجخل العائج مشو في أكثخ  سذخوعال بإنجاحالخيادّية  تعّ تي  .18
 1.11 3981. البجاية

 1.11 5991. عخقل فخيق العسل عسل الخياديةيُ   .19
جُ العسل لداعات شػيمة   .21  1.11 6371. نجاح الخيادية أمام اً عائق ُيع 
 1.11 5511. مغ الفذل األعسال تخاف ريادية   .21

 ،اإلحرائية مقابل جسيع مجاالت الجراسة انخفاض مدتػيات الجاللة (4-51رقع )الحع مغ الججول يُ 

ل عمى وجػد ا يجّ مسّ ، (0.1.) مغأقل  وىي ،السجاالتكّل في  (0.00) اإلحرائيةحيث كانت الجاللة 

معامالت االرتباط التي تخاوحت ق يع كسا يالحع ارتفاع  ،الكّميةعالقة ارتباط بيغ فقخات الجراسة والجرجة 

ل عمى ا يجّ مسّ  ليا، الكّميةإحرائيا بيغ ىحه السجاالت والجرجات ( بسدتػيات دالة 011.-.04.بيغ )

 عت مغ أجميا.ض  أداة الجراسة السدتخجمة في تحقيق األىجاف التي وُ  ارتفاع صجق

 الكم يةكالجرجة الثالث بيغ فقخات السحػر معامالت الرتباط ق يع مرفػفة  :(4-18)ججكؿ 

معامل  الفقخة #
 الرتباط

مدتػى الجللة 
 حرائيةاإل

 1.11 6221. األعسالعمى ريادية  العادات والتقاليج سمباً تؤّثخ   .22
 1.11 6111. مغ شسػح الخيادية الدواج يحجّ  ةوخاّص الطخوف االجتساعية   .23
دات داخل الخيادّيات  عجم دمج  .24  1.11 5651. خ سمباً السجتسع السجني يؤثّ مؤس 
 1.11 5841. يع الخيادة بسذار الخاّصة  واالستذاراتنجرة تػفيخ التجريب   .25
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 1.11 5271. مغ الشجاحأكثخ  بالتسػيلاألعسال اىتسام ريادية   .26
 1.11 5031. ة السػارد السحمية الستاحة لمسذاريع الخياديةقمّ   .27
 1.11 4661. معخفتيع بإدارة السذاريعوقّمة  األعسالريادّيات  و خبخةقمّ   .28
عغ ادّيات الخي عدوف أسبابوالفذل مغ  اإلفالسالخػف مغ   .29

 1.11 4531.  يّ ز  السُ 

 1.11 5141. األعسالريادّيات  عجم وجػد قػانيغ تحسي  .31
 1.11 6821.  عمى تدػيق مشتجاتيغّ الخيادّيات  عجم قجرة  .31
 1.11 6801. األعساللخيادية الخاّص  رفس القصاع  .32
 1.11 6081. السرخوفات العالية مقارنة مع الجخل لمسذخوع   .33
الخػف أو  لزغػط العسل الستػاصمةاألعسال استدالم ريادية   .34

 1.11 5811. مغ الفذل

 1.11 3781.  مغ انخفاض السدتػػ السعيذيّ األعسال خػف ريادية   .35
 1.11 4321. التػتخ الذجيج بدبب تحسل السدؤولية كاممة عغ نجاح السذخوع   .36
تفزيل البعس لمػضائف ذات الجخل الثابت عمى تحسل   .37

 1.11 4971. السخاشخة

عجم تساشي البشية التحتية السػجػدة مع متصمبات بعس   .38
 1.11 3881. السذاريع 

الخيادّية  التي تسشع بعس السذاريع اإلسخائيمية األمشيةالسػانع   .39
 1.11 4611. مغ الشجاح 

 إدارةفي  يائأدايؤثخ عمى األعسال السدتػػ العمسي لخيادية   .41
 1.11 4811. مذخوعيا 
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 1.11 4381. األعسالبعج التخخيج مغ حاضشة األعسال عجم متابعة ريادية   .41
 1.11 4211. األعساليػثخ نػع الجعع السقجم مغ الحاضشة عمى نجاح ريادية   .42

 

 ،انخفاض مدتػيات الجاللة اإلحرائية مقابل جسيع مجاالت الجراسة (4-51رقع )الحع مغ الججول يُ 

ل عمى وجػد ا يجّ مسّ  (0.1.) مغأقل  وىي ،تالسجاالكّل في  (0.00) حيث كانت الجاللة اإلحرائية

معامالت االرتباط التي تخاوحت ق يع الحع ارتفاع كسا يُ  ،الكّميةعالقة ارتباط بيغ فقخات الجراسة والجرجة 

مسا يجل عمى  ليا، الكّمية( بسدتػيات دالة إحرائيا بيغ ىحه السجاالت والجرجات 011.-0.1.بيغ )

 عت مغ أجميا.ض  دتخجمة في تحقيق األىجاف التي وُ أداة الجراسة الس ارتفاع صجق

 

 الكم يةكالجرجة الخابع بيغ فقخات السحػر معامالت الرتباط ق يع مرفػفة  :(4-19)ججكؿ 

معامل  الفقخة #
 الرتباط

مدتػى الجللة 
 اإلحرائية

دات ودعع فكخة الخيادة في الاألعسال االىتسام بخياديات   .43 التعميسية سؤس 
 1.11 4891. ة والتجريبي

 1.11 4521. األعسالريادّيات  حقػق تثبت التي  واألنطسةالقػانيغ  غُّ س    .44
 1.111 3741. جيات تسػيل دائسة إيجاد  .45
 1.11 4881. األعساللخيادّيات  تجريبات متخررة  .46
 1.116 3101. والخالقة  الججيجةالخيادّية  األفكارتدتػعب تصبيق  بشية تحتيةتجييد   .47
 1.11 5041. األعسال لخيادّيات الحكػمّية  ت والحػافدالسداعجا  .48
 1.11 4191. خارجييغ أو  مع مدتثسخيغ محمييغاألعسال ريادّيات  محاولة تذبيظ  .49
 1.113 3401. لمسذاريع الخيادية ةأساسيّ خام  تػفيخ مػاد    .51
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مع جسيع قصاعات العسل وتدييل دخػليغ الدػق الخيادّيات  دمج  .51
 1.11 2931. السحميّ 

 1.124 2591. في السذخوع الخيادؼ األسخة إشخاك  .52
 1.117 3071. ومتابعتيغّ الخيادّيات  لمتػاصل مع أعسالتػفيخ مخشجات   .53

 

 ،انخفاض مدتػيات الجاللة اإلحرائية مقابل جسيع مجاالت الجراسة (4-50رقع )الحع مغ الججول يُ 

مسا  (0.1.) مغأقل  السجاالت وىيّل كفي  (0.5.و 5..0.ما بيغ ) حيث كانت الجاللة اإلحرائية

معامالت االرتباط ق يع  أنّ  الحعكسا يُ  ،الكّميةيجل عمى وجػد عالقة ارتباط بيغ فقخات الجراسة والجرجة 

( بسدتػيات دالة إحرائيا بيغ ىحه السجاالت والجرجات .01.-000.تخاوحت بيغ ) بحيثكانت جيجة 

عت مغ ض  أداة الجراسة السدتخجمة في تحقيق األىجاف التي وُ  ارتفاع صجقل عمى ا يجّ مسّ  ليا، الكّمية

 أجميا.

 :ثبات الستبانة 2.2.7.4

 واإلتقانىحا االختبار عمى درجة عالية مغ الجقة  أنّ  ذلظ يعشيفإّن  ثابت،بأّنو  حيشسا نحكع عمى اختبار

وىػ  Reliability بيةاألجشواالتداق وأنو مػثػق فيو، ويعتسج عميو، وىحا ىػ السعشى المغػؼ لمكمسة 

السصابقة بيغ نتائج االختبار في السخات إلى فثبات االختبار يذيخ  االصصالحي،قخيب مغ السعشى 

 (15عػيذ،  . )أحسجأنفديع األفخادالستعجدة التي يصبق فييا ىحا االختبار عمى 

 ذػب القياس،ي ت  ىا مغ األخصاء غيخ السشتطسة التمجػ خمػّ  (ثبات درجات االختبارات)قرج بسفيػم يُ 

إذا  مجػ قياس االختبار لمسقجار الحقيقي لمدسة التي ييجف قياسيا، فجرجات االختبار تكػن ثابتةأّؼ 
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أخصاء القياس. إلى ؼ في الطخوف الستبايشة التي قج تؤدّ  متدقاً  قياساً  معيشةً  كان االختبار يقيذ سسةً 

 .في القياسالجقة أو  فالثبات بيحا السعشى يعشي االتداق

في درجات االختبارات تكػن أخصاء عذػائية يرعب التشبؤ بيا مغ تؤّثخ غيخ السشتطسة التي  واألخصاء

عػامل إلى آخخ، ولحلظ تعسل عمى خفس ثبات الجرجات. وىحه األخصاء العذػائية تخجع إلى مػقف 

ترحيح  ق باالختبار، مثل عجم وضػح مفخداتو، وغسػض تعميساتو، وعجم تحجيج محكاتبعزيا يتعمّ 

غخفة  مةءومالوالتيػية والزػضاء،  اإلضاءةمثل  ،ق بالطخوف البيئيةمفخداتو، والبعس اآلخخ يتعمّ 

 (...0أبػ عالم، )االختبار. 

استخجام ثبات االتداق الجاخمي باستخجام معامل الثبات كخونباخ ألفا عمى تّع لقياس ثبات أداة الجراسة 

ستخجام اج إمكانية ( وىي ندبة ثبات عالية تؤكّ 011.) كّميةالعيشة الجراسة حيث كانت ندبة الثبات 

 :اآلتيندبة الثبات لسجاالت الجراسة عمى الشحػ  األداة وكانت

 

 : ثبات التداؽ الجاخمي لفقخات األداة باستخجاـ معادلة الثبات كخكنباخ ألفا(4-20)ججكؿ 

معامل الثبات ألفا  عجد الفقخات السجاؿ
 كخكنباخ

 7261. 15 األعسالريادّيات  السؤثخة عمىرجّية الخا العػامل

 8881. 6 األعسالريادّيات  السؤثخة عمىالجاخمّية  العػامل

 9261. 21 األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ السعػقات التي 
ريادّيات  عمىتؤّثخ سبل التغمب عمى السعػقات التي 

 األعسال 
11 .8361 

 8610. 53 الكم يةالجرجة 
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( عشج مجاالت .00.-.01.معامالت الثبات تخاوحت )ق يع ّن أ (4-.0رقع )جول يتزح مغ الج

ندتصيع الحرػل  إنشاأداة الجراسة لجييسا درجة عالية مغ الثبات وىحا يعشي ّن أ ل عمىا يجّ مسّ  الجراسة،

 وىحه ،في الطخوف نفدياإعادة القياس والبحث واستخجاميسا مخة أخخػ تّع عمى نتائج قخيبة فيسا لػ 

 عت ىحه السجاالت وفقخاتيا مغ أجميا.ض  اعتبخت مشاسبة ألغخاض الجراسة واألىجاف التي وُ ق يع ال

 الجراسة:  أدكاتتصبيق  إجخاءات 8.4

 :مقجمة 1.8.4

 اعتساداً  (الحاضشات ؼ سجيخ لالذخرّية  )السقابالتالجراسة الشػعية  أدواتالباحث بجاية بترسيع  لجأ

وقام  ،الحاضشات ؼ سجيخ لالذخرّية  السقابمةأسئمة  حيث شػر شطخؼّ شار الدبيات الدابقة واإلعمى األ

السقابالت مع العيشة القرجية مغ  جخاءإتّع ، و بتحكيسيا مغ محكسيغ ذوؼ خبخة جيجة في مجال التحكيع

دبيات عمى األ اعتساداً  وىي االستبانةالكّسية  الجراسة أداه ترسيع تّع كسا  ،األعسالحاضشات  ؼ مجيخ 

عخضيا عمى محكسيغ ذوؼ خبخة وذلظ تّع حيث شػر الباحث االستبانة و  ،شار الشطخؼّ الدابقة واإل

 :تيةاأل اإلجخاءاتتشفيح تّع وقج  الذامل،السدح  أسمػب مدتخجماً الستخجاميا مع مجتسع الجراسة 

( لتدييل األعسال إدارةماجدتيخ  )بخنامجالحرػل عمى كتاب مغ لجشة الجراسات العميا  .1

 (.5ي جسع البيانات مغ عيشة الجراسة، ممحق رقع )ة الباحث فميسّ 

وقج  ،الحاضشات ؼ سجيخ لالذخرّية  في السقابالت البجءأجل التشديق مع الحاضشات مغ  .2

 .األسبػع حػالياستغخق ذلظ 
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ة وذلظ حدب رغب ،خخ كتابياً اآل والجدء يل جدء مشيا صػتياً تدجتّع تحميل السقابالت التي  .3

 .الحاضشات ؼ مجيخ 

جسع  إتسامأجل مع الحاضشات مغ  أخخػ  التشديق مخةً تّع االستبانة  أداة مغ صجق  جالتأكبعج  .4

عمى  ووّزعيا ،( استبانة89) بصباعةفقج قام الباحث  االستبانة،باستخجام الكّسية  البيانات

 الثاني. مجتسع الجراسة

وقج بمغ  ،غّ مشي جسعيا الباحثوبعج ذلظ  ،غّ بسا ىػ مصمػب مشي تعبئة السبحػثات االستبانة .5

استبعاد تّع وقج  ،وىي ندبة عالية%( 88) استخداد( بشدبة 79عجد االستبانات السدتخجعة )

الخاضعة لمتحميل  االستباناتثالث استبانات مشيا لكػنيا ترمح لمتحميل ليربح إجسالي عجد 

 .أسابيعثالثة  حػالي( استبانة، وقج استغخق تػزيع البيانات وجسعيا 76)

بخنامج التحميل  بخع  االستبانات تحميل أجل تحميل بيانات مغ  خرائيّ أب استعان الباحث .6

 .SPSS اإلحرائي

 -البيانات: عسمية معالجة كتحميل  2.8.4

  :تيةاآل ليةاآلتست عسمية تحميل البيانات في السقابالت شبة السشتطسة وفق 

  (:الحاضشاتمجيخك )الذخري ة  السقابالت ،الشػعيةالص خؽ  1.2.8.4

تّع رمد )م(، و  ىعؤ إعصاتّع الحاضشات فقج مجيخو وىع  ،في فئة السقابالت اً ىشالظ تجاندّن أ بسا .1

الخابعة األعسال مجيخ حاضشة  فسثالً  (،بحخف )ح مدبػقاً  (1-4)حاضشة رقع مغ كّل  إعصاء

 (.3(، انطخ السمحق رقع )4ح  )ميحسل الخمد 
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مغ  الشطخؼّ  واإلشارالجراسة أسئمة  عمى بشاءً  تحجيجىا سابقاً تّع  األربعةمحاور السقابمة ّن أ بسا .2

 ةجالسقابمة عمى ح   محاورمحػر مغ كّل أسئمة  إجاباتقبل الباحث، فقج قام الباحث بسخاجعة 

مقدسة  واحجةً  الحاضشات دفعةً كّل ل نفدوالّدؤال  إجاباتقام بسخاجعة جسيع ثّع ومغ  ،لعجة مخات

عغ جسيع السحاور لتػضيفيا في استخالص  ة  ومتخابص واضحة   حدب السحاور، لتكػيغ فكخة  

 الشتائج.

 (:)الستبانةالكس ية الص خؽ  2.2.8.4

مغ  تعس  الدميع قام الباحث بسخاجعة البيانات التي جُ كّل الجراسة وتحميل البيانات بالذ أىجافلتحقيق 

تحميل بيانات مغ  خرائيّ أالباحث باستعان عمى الحاسػب، وبعج ذلظ  إلدخاليا الستبانة تسييجاً خالل ا

 إعصاءة مغ خالل رقسيّ إلى المفطية  اإلجاباتتحػيل تّع حيث  ،عمى الحاسػب البيانات إدخالأجل 

 .(معارض بذجة)إلى ودرجة  (معارض) 2درجات و 3 (ومػافق)درجات  4 (مػافق بذجة) إجابة

 والشدب األعجادتخخاج الجراسة باسأسئمة  عغ واإلجابةالالزمة لمبيانات  اإلحرائيةوقج تست السعالجة 

 لفاأاستخجام معادلة الثبات كخونباخ تّع وقج  السعيارية،صات الحدابية واالنحخافات السئػية والستػسّ 

((Cronbach Alpha  واختبارالجراسة  أداة لفحز ثبات ( بيخسػنPearson Correlationلفحز ) 

وذلظ باستخجام بخنامج التحميل  ،ةالكّميالتشاسق الجاخمي لمفقخات مع الجرجة الجراسة و  أداة صجق 

 .SPSS اإلحرائيّ 

  :مفتاح الترحيح 3.2.8.4
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خق أدنى قيسة حداب ف  تّع (، 5 - 1التجاىاتيع مغ ) تسثل أوزاناً  بعج إعصاء اتجاىات أفخاد العيشة أرقاماً 

لسجػ قدسة قيسة اتّع ثّع وىػ ما يدسى السجػ،  (4) ( لتكػن اإلجابة5)مغ أعمى قيسة وىي  (1)وىي 

، وبالتالي ندتسخ (0.8)ليربح الشاتج  (5)عمى عجد السجاالت السصمػبة في الحكع عمى الشتائج وىػ 

االتجاه أو  بتحجيج الحالةالخاّصة وذلظ إلعصاء الفتخات  ،مغ أدنى قيسة في زيادة ىحه القيسة ابتجاءً 

 ذلظ:يػّضح  (4-21باالعتساد عمى الػسط الحدابي، والججول رقع )

 الحدابية لألكساط: مفتاح الترحيح (4-21)ججكؿ 

 السدتػػ  الػسط الحدابي

 مشخفزة ججا 1.8مغ  أقلّ 

 مشخفزة 2.6مغ  أقلّ  - 1.81مغ 

 متػسصة 3.4مغ  أقلّ  - 12.6مغ 

 مختفعة 4.2مغ  أقلّ  - 3.41مغ 

 مختفعة ججا 5– 4.21مغ 

 

 

 الفرل الخامذ

 عخض كتحميل الشتائج
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 عخض وتحميل نتائج الجراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  مقجمة 1.5

وذلظ مغ خالل  ،لييا الباحثإل لمشتائج التي تػّص  لمبيانات وتحميالً  تفريمياً  سغ ىحا الفرل عخضاً يتّز 

في محافطة الخميل األعسال ريادّيات  بػاقعالخاّصة شبة السشتطسة واالستبانة تحميل نتائج السقابالت 

 . واالستبانة الذخريةمغ السقابالت كّل ل مشاقذة الشتائج لتحميثّع ومغ  دراسية، حالةً باعتبارىا 
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 مجتسع الجراسة  خرائز 2.5

الحاضشات، مجيخو وىي ) لسجتسعي الجراسةوذلظ  ،عمى مجتسع دراسة متجانذ بحثواعتسج الباحث في 

 وندب فئاتلمسجتسعيغ ح خرائز مجتسع الجراسة ػّض ت تيةفالججاول الثالثة اآل، (األعسال ورياديات

 حجه:مجتسع عمى كّل في مجتسع الجراسة 

 الحاضشات ي سجيخ خرائز مجتسع الجراسة ل (:5-1ججكؿ رقع )

 الشدب السئػية العجد السجيخ  عغ الحاضشة معمػمات

 الحاضشة

 %0.25 1 مجيخ حاضشة الغخفة التجارية 

 %0.25 1 مجيخ حاضشة البػليتكشظ 

 %0.25 1 مجيخ حاضشة بمجية الخميل 

 %0.25 1 إرادةحاضشة مجيخ 

 %100.00 4 السجسػع

 جساليإمغ %(  1.25) ندبةحاضشة قج حرمت عمى كّل  أنّ  أعاله (5-1الججول رقع )الحع مغ يُ 

 وىي ندب متداوية لجسيع الحاضشات بدبب تداوؼ العجد لسجتسع الجراسة. ،السجتسع

 مغ الحاضشة غَ جْ تخخ   يالمػاتاألعساؿ لخيادي ات  خرائز مجتسع الجراسة (:5-2ججكؿ رقع )

 الشدب السئػية العجد الخيادية   عغ الحاضشة معمػمات

 الحاضشة

 %58 25  البػليتكشظ أعساؿحاضشة 

 %5 2 مخكد حاضشات البمجية

 %7 3 الغخفة التجارية أعساؿحاضشة 
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 %30 13 إرادةحاضشة 

 %100.00 43 السجسػع
 

الغخفة  أعسالمت )حاضشة ب التي شكمتيا الفئات، فقج شكّ دالشّ  أعاله  (2-5)رقع الحع مغ الججول يُ 

مت )حاضشة وشكّ  ،مغ الحاضشة غ  ج  مخياديات المػاتي تخخّ لمغ حجع العيشة  (%7التجارية( ما ندبتو )

كسا  ،مخياديات المػاتي تخخجغ مغ الحاضشةلمغ حجع العيشة  %(5ما ندبتو ) الخميل(بمجية  أعسال

مغ  غ  ج  مخياديات المػاتي تخخّ لمغ حجع العيشة  (% 31( ما ندبتو )األعسالشكمت )حاضشة سيجات 

 مغ حجع العيشة( % 58جامعة بػليتكشظ فمدصيغ( ما ندبتو ) أعسالشكمت )حاضشة  وأخيخا ،الحاضشة

 مغ الحاضشة. غ  ج  المػاتي تخخّ الخيادّيات 

 محتزشات( أعساؿ )رياديات الثاني(: خرائز مجتسع الجراسة 5-3)ججكؿ رقع 

ة  مجسػعات مخكدة عغ الحاضشة معمػمات  الشدب السئػية العجد  خاص 

 الحاضشة

 %11 5  البػليتكشظ أعساؿ حاضشة

 %16  7 البمجية حاضشات مخكد

 %8 4 التجارية الغخفة أعساؿ حاضشة

 %65 30 إرادة حاضشة

 %100.00 46 السجسػع
 

الغخفة  أعسالمت )حاضشة ا الفئات، فقج شكّ الشدب التي شكمتي أعاله( 3-5رقع )الحع مغ الججول يُ 

 أعسالمت )حاضشة وشكّ  ،في االحتزانز ل غ  الالئي ما الخيادّيات  مغ حجع (%8التجارية( ما ندبتو )
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كسا شكمت  ،في االحتزانز ل غ  الالئي ما الخيادّيات  مغ حجع %( 16ما ندبتو ) الخميل(بمجية 

 وأخيخا ،في االحتزانز ل غ  الالئي ما الخيادّيات  مغ حجع (% 65( ما ندبتو )األعسال)حاضشة سيجات 

ز ل غ  الالئي ما الخيادّيات  مغ حجع%(  11)جامعة بػليتكشظ فمدصيغ( ما ندبتو  أعسالشكمت )حاضشة 

 . في االحتزان

 بسحاكر الجراسة. الستعمقة األسئمة نتائجعخض كتحميل  3.5

الشطخؼ لتدييل فيع مذكمة  اإلشاروضعيا في تّع ة التي الجراسأسئمة  عغ اإلجابةفي ىحا الجدء تست 

 مغ الجراسة. ةلزسان الخخوج بالشتائج السخجػ  وذلظ ،أساسيّ كّل الجراسة بذ

ؤاؿ  عخض كتحميل 1.3.5  األكؿالد 

 الخميل؟في محافطة األعساؿ ريادي ات  كاقع ما ىػ

 ؼ سجيخ بالخاّصة  الذخريةالت في السقاب (8 -1) األسئمة خاللمغ الّدؤال  ىحا عغ اإلجابةتست 

انطخ  ،الجراسة الثانية وىي االستبانة ألداة كامال  األوللسحػر او  (،1الحاضشات انطخ السمحق رقع )

 (.2)رقع السحمق 

ؤاؿ  : نتائجأكل ة  الذخريةبشاء عمى السقابالت  األكؿالد   السجتسع)الحاضشات  ي سجيخ بالخاص 

يجيب عغ  األولؤال فالدّ ، أسئمةىحا السحػر مغ خالل خسدة  مع الذخريةتشاولت السقابالت : (األكؿ

)م ح  يغسجيخ ال إجاباتجسيع وقج اجتسعت  ،األعساللسفيػم ريادة الفمدصيشّي مجػ الػعي في السجتسع 

في  عمى انو ال يػجج وعي كاف   (، جسيعيا3انطخ السمحق رقع ) (4( و)م ح 3( و)م ح 2( و)م ح 1

 م الخيادة.لسفيػ الفمدصيشّي السجتسع 
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 اإلجابات تبايشتحيث األعسال ريادّيات  والسجتسع عمى األسخةيجيب عغ مجػ تأثيخ  ؤال الثانيوالدّ 

 أجاببيشسا األعسال ريادّيات  سمبي عمى تاييخ( أجابػا بػجػد 3( و )م ح 2( و )م ح 1مغ )م ح كّل ف

 .األعسالعمى ريادية  والسجتسع لألسخة إيجابي( بػجػد تأثيخ 4)م ح 

فكانت  اإلجابات تبايشتفقج األعسال عغ مجػ اىتسام الحكػمة لخيادة  الثالثالّدؤال  بخرػص اأمّ  

بخيادة  اً حكػمي اً ىشالظ اىتسامبأّن  (،3انطخ السمحق رقع )( 2( و)م ح 3مغ )م ح كّل  إجابات

تسػيالت  وإيجادقػانيغ حساية كّل يكػن بذ أن   فاالىتسام يجب ،ولكغ ليذ ذلظ الجعع الكافي ،األعسال

ال يػجج دعع بأّنو  اإلجابات( فقج كانت 4( و)م ح 1مغ )م ح كّل  إجابات، بيشسا األعساللخيادة  دائسة

 في السحافطة وجل تخكيدىع عمى محافطة رام هللا.األعسال حكػمي لخيادة 

وقج  ،السانحةعمى التسػيل السباشخ مغ الجيات األعسال عمى اعتساد ريادة  تخكدّ فقج  الخابعوالدؤال 

 عمى(، 3انطخ السمحق رقع )( 4( و )م ح 3( و )م ح 2ح  )م( و 1مغ )م ح كّل  إجاباتاجتسعت 

الحرػل عمى تسػيل، مػجػدة قجرتيا عمى  أعسالحاضشة أّؼ  إفذالأو  إنجاح أسبابأىّع  أحجّن أ

بصاقع الحاضشة،  الخاّصةفالتسػيل ىػ الدبب الخئيذ لبقاء الحاضشة فسغ خاللو يسكغ صخف الخواتب 

 .األمثل واالحتزانالسذاريع وتقجيع الجورات السشاسبة ليع  وإيجاد

عمى حاضشات  إقباالً الحكػر  مغأكثخ  اإلناثىل  ،عغ ندب تػزيع الجشذ الخامذالّدؤال  وكان

 (3ح  )مما عجا  اإلناثمغ األعسال  حاضشاتُرّواد معطع بأّن  اإلجابةفكانت  ،العكذ أماألعسال 

 تػجيوتّع مغ الحكػر. وقج  الحاضشةُرواد معطع بأّن  حيث كانت الشدبة بالعكذ(، 3السمحق رقع )انطخ 

 )مجػيكغ في نسػذج السقابالت بشاء عمى السعصيات لجواعي مرجاقية الشتائج  ليع لع إضافيسؤال 
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ال األعسال ت ريادّيا بأّن أغمب ( حيث كانت الشتائجاألعسالاالحتزان في حاضشات ريادّيات  استسخارية

 . دائع في فتخة االحتزان بعكذ الحكػر تساماً كّل بذ ن  ر  يدتسخ  

فقج  ،اإلجابات، وىشا اختمفت األعساللخيادّيات الخاّص  القصاعتقّبل  عغ مجػ ادسالدّ الّدؤال  وكان

ار والسػافقة عمى االستثس مغ خالل دعسيغّ األعسال لخيادّيات الخاّص  القصاعبأّن تقّبل  البعس أجاب

تقّبل  ال يػججبأّنو  (،3انطخ السمحق رقع )( 4( و )م ح 2مغ )م ح كّل  إجاباتفي مذاريعيغ، فكانت 

مغ الخيادّيات الخاّص  ولكغ يجعع القصاع ،في السحافطةاألعسال لخيادّيات الخاّص  بل القصاعمغ ق  

كان إذا  وخاصة ،ذخوعالس إلنجاحالخاّصة واستغالل بعس السػارد  والفخصة لمتجريب لجي إتاحةخالل 

 القصاعبأّن  (،3انطخ السمحق رقع )( 3( و )م ح 1)م ح  إجاباتيخجم ىحا القصاع، بيشسا كانت 

 .حجخ عثخة في شخيق نجاح الخياديات ُيع جُ  األحيانوفي بعس األعسال ريادّيات  ال يجععالخاّص 

بجأ  (نععبأّنو ) اإلجاباتكانت و  األعسالعغ مجػ اىتسام القصاع التعميسي بخياديات  ؤال الدابعوالدّ 

 إجاباتفكانت  ،السصمػبكّل ولكغ ليذ بالذ ،األعسالورياديات األعسال بخيادة  اىتسام القصاع التعميسيّ 

 ،األعسالاىتسام حجيث لسفيػم الخيادة ورياديات  يػججبأّنو  (4( و )م ح 2( و) م ح 1مغ )م ح كّل 

 يجب عمى القصاع التعميسي االىتسامبأّنو  (3)م ح  إجابةالسصمػب، بيشسا كانت ل كّ ولكغ ليذ بالذ

 ،االقتراديةالتشسية  عمى كبيخ   ن  ألسا لو مغ شاألعسال ريادّيات  واألعسال في مػضػع ريادة أكثخ 

الحؼ يبجأ التمسيح  غّ الدّ  ونأل" الً معمّ األعسال ادس لسفيػم ريادة الدّ  فّ فيجب اعتساد مادة مغ الّر 

 ."لسدتقبميةالتخصيط لحياتو ا
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جسيع  أجسعتفقج األعسال لخيادّيات  األعسالعغ نػع الجعع السقجم مغ قبل حاضشات  الثامغ ؤالوالدّ 

بالجرجة  وفشيّ  إشخافيّ الجعع السقجم مغ الحاضشة ىػ عبارة عغ دعع ّن أ عمى األربعة يغسجيخ ال إجابات

بعج التخخج مغ  ومتابعة السذاريع اضشةالحالسػجػدة في  واألجيدةلمسكان  دعع لػجدتيّ ثّع ومغ  ،األولى

  .ج  ج  وُ إن  دعع مالي وأخيخا غّ بيالخاّصة األعسال  ةوخصّ لمتقاريخ السالية  والسخاقبةالحاضشة 

ؤاؿ  ثانيا: نتائج  ىحا عغ اإلجابةفي االستبانة  األولتشاول السحػر بشاء عمى الستبانة:  األكؿالد 

 كاآلتي: اإلجابةفكانت  السعيارية واالنحخافاتة يالحداب األوساطتبيغ  األتية والججاولالّدؤال 

 مجتسعة األكؿالسحػر  أبعاد(: 5-4)رقع ججكؿ 

الستػسط  أبعاد السحػر األكؿ #
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

 األعساؿريادي ات  خة عمىالسؤث  الخارجي ة  السحػر األكؿ: العػامل
 1.17 2.51 الجيات الحكػمية

 1.39 2.78 عوالسجتس األسخة
دات ال  1.11 3.60 التعميسيةسؤس 
داتال  1.06 3.38 الجاعسةالخيادّية  سؤس 

 1.11 2.90 الجيات السانحة
 1.05 3.55 التحتية والبشيةالخاّص  القصاع

 590. 3.14 ي لفقخات السحػر األكؿالسجسػع الكم  
 عمىالخارجّية  دتػػ تأثيخ العػامللس الكّميةالجرجة بأّن  يتزح (1-4رقع )مغ خالل نتائج الججول 

 .(% 1001)إجسالية مػافقة  ( بشدبة054.يداوؼ )حدابّي  طومتػسّ متػّسصة  كانت بجرجةخيادّيات ال
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دات كان وجػد الاألعسال ريادّيات  عمى اً تأثيخ الخارجّية  العػاملبأّن أكثخ  كسا يتزح  التعميسيةسؤس 

( 011.)بستػّسط  والبشية التحتيةالخاّص  تأثيخ القصاع ( يميو.01.يداوؼ )مختفع بستػّسط حدابّي 

داتالثّع ومغ  مختفعة،بجرجة  الجيات ثّع  صة،متػسّ ( بجرجة 0.1.)بستػّسط  الجاعسةالخيادّية  سؤس 

 صة،متػسّ ( بجرجة 0011)بستػّسط  والسجتسع األسخةيمييا ثّع متػّسصة  ( بجرجة.000)بستػّسط  السانحة

 صة.متػسّ ( بجرجة 0015)ػمّية بستػّسط الحك الجيات وأخيخاً 

تؤّثخ التي الخارجّية  العػاملأو  الجاخمّية سػاء العػامل األولوفيسا يمي تفريل لجسيع فقخات السحػر 

 في محافطة الخميل.األعسال ريادّيات  عمى

 ةالجيات الحكػمي  -الخارجي ة  (: العػامل5-5)رقع ججكؿ 

ط الستػس   الفقخة #
 الحدابي

ؼ النحخا
 السعياري 

 ةالجيات الحكػمي  

 1.21 2.50 األعسالريادّيات  لحسايةخاّصة  ىشالظ قػانيغ وتذخيعات  .1

 1.21 2.54 األعساللخيادّيات  بيئة عسل مشاسبةالحكػمّية  ػفخ الجياتتُ   .2
 1.17 2.51 السجسػع

 عمىالحكػمّية  تلسدتػػ تأثيخ الجيا الكّميةالجرجة بأّن  يتزحأعاله ( 1-1رقع )مغ خالل الججول 

 .(% 1.00مػافقة إجسالية ) ( بشدبة0015)بستػّسط حدابّي  مشخفزةكانت األعسال ريادّيات 

يداوؼ حدابّي بستػّسط  األعساللخيادّيات  لمبيئة السشاسبةالحكػمّية  تػفيخ الجياتبأّن أيزًا  يتزح

األعسال ريادّيات  حسايةلخاّصة  قػانيغ وتذخيعات( وىي درجة مشخفزة كانت أعمى مغ وجػد 0014)

 (..001)يداوؼ مشخفس حدابّي  طومتػسّ 
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 كالسجتسع األسخة-الخارجي ة  (: العػامل5-6)رقع ججكؿ 

الستػسط  الفقخة #
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

 كالسجتسع األسخة

 1.43 2.84 األعسالريادّيات  يتقبل السجتسع فكخة  .3
 1.48 2.78  أعساللتربح سيجة األعسال ريادية  األىليجعع   .4
 1.48 2.75 في العسل بسذخوعيااألعسال ريادية  األسخةتذارك   .5

 1.39 2.78 السجسػع
 

ريادّيات  والسجتسع عمى األسخةلسدتػػ  الكّميةالجرجة أّن  (1-1) رقعيتبيغ لشا مغ خالل الججول 

 .(% 1101مػافقة إجسالية ) ( بشدبة0011)متػّسصة بستػّسط حدابّي  كانتاألعسال 

( 0014يداوؼ )حدابّي بستػّسط  األعسالريادّيات  تقبل السجتسع لفكخةأعمى ندبة كانت لبأّن  يتزحو 

( وىي 0011)بستػّسط حدابّي  أعساليجة لتربح سّ األعسال لخيادية  األىلدعع ثّع  صة،متػسّ وىي درجة 

وىي ( 0011)ط حدابّي بستػسّ  في العسل بسذخوعيااألعسال ريادية  األسخةمذاركة ثّع  متػسصة،درجة 

 .أيزامتػّسصة  درجة

دات ال –الخارجي ة  (: العػامل5-7ججكؿ رقع )  التعميسيةسؤسا

الستػسط  الفقخة #
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

دات ال  التعميسيةسؤسا

دات مغ ال ىشالظ اىتسام كاف    .6  1.19 3.61 األعسالالتعميسية بخيادة سؤس 
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دات تخسخ ال  .7 في األعسال مفيػم ريادية أىسّية ية التعميسسؤس 
 1.14 3.61 السجتسع

 1.11 3.60 السجسػع
دات لسدتػػ ال الكّميةالجرجة أّن  يتزح (1-1) رقعمغ خالل الججول  ريادّيات  التعميسية عمىسؤس 

 .(% 10مػافقة إجسالية ) ( بشدبة.01.)بستػّسط حدابّي  كانت مختفعةاألعسال 

يداوؼ حدابّي بستػّسط  األعساللخيادّيات  التعميسية االىتسام الكافيدات سؤس  تقجيع الأّن  يتزحو 

دات مغ تخسيخ الالخيادّيات  مغ وجية نطخأىّع  ( وىي درجة مختفعة015.) مفيػم ىسّية التعميسية ألسؤس 

 مختفعة.( وىي درجة 015.)بستػّسط حدابّي  في السجتسعاألعسال ريادية 

دات ال -ارجي ة الخ (: العػامل5-8)رقع ججكؿ   الجاعسةسؤسا

الستػسط  الفقخة #
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

داتال  الجاعسة.الخيادي ة  سؤسا

دات ىشالظ   .8  1.21 3.55 األعسالبخياديات تّع داعسة كافية تيمؤس 
 1.28 3.32 واإلشخافلمخقابة والستابعة  نفدو مغ الجشذ أشخاصخ يتػف  .9

داتتداعج ال  .11  1.31 3.28  عمى تدػيق مشتجاتيغّ ات الخياديّ  سؤس 
 1.06 3.38 السجسػع

 

داتلجعع ال الكّميةالجرجة أّن  حيتز (1-1) رقعمغ خالل الججول  األعسال لخيادّيات الخيادّية  سؤس 

 .(% 1101مػافقة إجسالية ) ( بشدبة0.1.)متػّسصة بستػّسط حدابّي  كانت
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دات ػجػد أعمى ندبة كانت لأّن  يتزحو  حدابّي بستػّسط  األعسالبخياديات تّع عسة كافية تيدا مؤس 

 واإلشخافلمخقابة والستابعة  نفدو مغ الجشذ أشخاص خُ تػفّ ثّع  مختفعة،( وىي درجة 011.يداوؼ )

داتتالىا مداعجة ال صة،متػسّ ( وىي درجة 0.0.)بستػّسط حدابّي   عمى تدػيق السشتجاتالخيادّية  سؤس 

 متػسصة.رجة ( وىي د001.)بستػّسط حدابّي 

 الجيات السانحة –الخارجي ة  (: العػامل5-9)رقع ججكؿ 

الستػسط  الفقخة #
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

 الجيات السانحة

 1.32 3.03 في تقجيع الجعع واإلناثد الجيات السانحة بيغ الحكػر سيّ تُ   .11
 1.29 2.79 األعساللخيادّيات  خ الجيات السانحة الجعع الكافيػفّ تُ   .12

 1.11 2.90 السجسػع
 

األعسال لخيادّيات  لػجػد الجيات السانحة الكّميةالجرجة أّن  (1-0) رقعيتبيغ لشا مغ خالل الججول 

 .(% 11مػافقة إجسالية ) ( بشدبة.000)متػّسصة بستػّسط حدابّي  كانت

( ..0.يداوؼ ) حدابيّ بستػّسط  الجععفي تقجيع  واإلناثتسييد الجيات السانحة بيغ الحكػر أّن  يتزحو 

بستػّسط  األعساللخيادّيات  السانحة الجعع الكافي تتػفيخ الجياكان أعمى مغ متػّسصة  وىي درجة

 .أيزاً متػّسصة  ( وىي درجة0010)حدابّي 

 كالبيشة التحتيةالخاص   القصاع –الخارجي ة  (: العػامل5-10)رقع ججكؿ 

النحخاؼ الستػسط  الفقخة #
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 السعياري  الحدابي

 التحتية كالبشيةالخاص   اعالقص

 1.24 3.68 في التعاملاألعسال ورياديات ريادّيي بيغ الخاّص  سيد القصاعيُ   .13
 1.24 3.53 اً إناثكػنيغ األعسال الخاّص ريادّيات  القصاع ربّ ال يجعع   .14
 1.33 3.45  خاّصةً  تحتيةً  بشيةً األعسال ريادّيات  تحتاج  .15

 1.05 3.55 السجسػع
 

 والبشية التحتية عمىالخاّص  لسدتػػ القصاع الكّميةالجرجة أّن  يتزح (5-11)رقع ل الججو مغ خالل 

 .(% 15مػافقة إجسالية ) ( بشدبة011.)بستػّسط حدابّي  كانت مختفعةاألعسال ريادّيات 

 في التعامل كان أعمى ندبةاألعسال ات ورياديّ  يرياديّ بيغ الخاّص  يد القصاعتسّ ّن أ يتزح أيزاً و 

األعسال الخاّص ريادّيات  تالىا محاربة القصاع مختفعة،( وىي درجة 011.يداوؼ )حدابّي  بستػّسط

 تحتية   لبشية  األعسال ريادّيات  احتياجثّع ومغ  مختفعة،( وىي درجة .01.)بستػّسط حدابّي  اً إناثكػنيغ 

 مختفعة.( ىي درجة 041.)بستػّسط حدابّي  خاّصة  

 

 مي ة الجاخ (: العػامل5-11)رقع ججكؿ 

الستػسط  الفقخة #
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

 1.82 4.43 ب عميو  تحت الزغط وتتغمّ األعسال تعسل ريادية   .16
لمقيام  مسيدة   شخرية   صفات  إلى األعسال تحتاج ريادية   .17

 1.92 4.41 بعسميا
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مغ الجخل العائج مشو أكثخ  السذخوع بإنجاحالخيادّية  تعّ تي  .18
 1.89 4.43 في البجاية

 1.21 4.13 يعخقل فخيق العسل عسل الخيادية  .19
 1.17 4.12 نجاح الخيادية أمامالعسل لداعات شػيمة يعتبخ عائق   .21
 1.01 4.29 مغ الفذل األعسال تخاف ريادية   .21

 810. 4.30 السجسػع
 

 ىالسؤثخة عمالجاخمّية  لسدتػػ العػامل الكّمية الجرجةأّن ( 5-11)رقع الججول يتبيغ لشا مغ خالل 

 .(% .0مػافقة إجسالية ) ( بشدبة..40)بستػّسط حدابّي  ججاً  كانت مختفعةاألعسال ريادّيات 

الخيادّية  اىتسام وكحلظتحت الزغط والتغمب عميو األعسال كانت أعمى ندبة لقجرة عسل ريادية  فقج

جة مختفعة ( وىي در .404)بستػّسط حدابّي  مشو في البجايةالجخل العائج  مغأكثخ  بإنجاح السذخوع

 ،(4045)بستػّسط حدابّي  لمقيام بعسميا مسيدة   شخرية   صفات  إلى األعسال احتياج ريادية  تالىا ،ججاً 

( وىي درجة 4000)بستػّسط حدابّي  الفذل مغ  األعسال ريادية  تخػفثّع ، ججًا  وىي درجة مختفعة

العسل ثّع ( وىي درجة مختفعة، .405)بستػّسط حدابّي الخيادّية  فخيق العسل عسلعخقمة ثّع  ،مختفعة ججاً 

 ( وىي درجة مختفعة 4050)بستػّسط حدابّي الخيادّية  نجاح أمام اً عائق ُيع جُ لداعات شػيمة 

 أف   بالخغع مغ أن و ل فيتتسث   األكؿلمدؤاؿ  إجابة عغ كالستبانةالذخري ة  نتائج السقابالت كأضيخت

انو ل يػجج كعي  إل باب الجامعي  ة بيغ الذ  كخاص   ،جتسعفي الساألعساؿ لسفيػـ ريادة  اا ىشالظ انتذار 

بالخغع مغ عجـ أن و كالفخؽ بيشو كبيغ السذاريع التجارية العادية، كسا  ،األعساؿكامل لسفيـػ ريادة 

سيا ألسخاكد دعع الخيادة كعمى ر  اا انتذار  َثساةف  أ إلاألعساؿ كجػد اىتساـ كدعع حكػمي لقصاع ريادة 
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مذخكع أي   فذلأك  نجاح أساسالتسػيل مغ الجيات السانحة ىػ ف  أ التي تعتبخساؿ األعحاضشات 

كلكغ  ،األعساؿريادي ي بكثيخ مغ أكثخ  األعساؿعمى حاضشات  اإلناث إقباؿندب إف  ف كأخيخااحتزاف، 

ة  استسخارية الحكػر في الحتزاف ك ي ة الخياد بدبب ارتباط اإلناثمغ أكثخ  بعج فتخة التجريباتخاص 

عمى عاتق  السمقاةلتخبية األكلد بجل مغ السذاريع الخيادية، كلمسدؤكلية  التػجوبذخيظ العسخ ك 

 كساؿ شخيقة الخيادي.إعمى  هب الحي تجبخ االذ  

ؤاؿ  عخض كتحميل 2.3.5  الثانيالد 

 في السحافطة؟األعساؿ ريادي ات  تػاجوالسعػقات التي يات ك التحج  ماىي أبخز 

 ؼ سجيخ بالخاّصة  الذخّرية( مغ السقابالت 12-13) األسئمة خاللىحا السحػر مغ  عمى اإلجابةتست 

انطخ  ،وىي االستبانة ،الجراسة الثانية ألداة  والسحػر الثاني كامالً  (،1انطخ ممحق رقع ) ،الحاضشات

 (.2)رقع السحمق 

ؤاؿ  : نتائجأكل ة  الذخريةعمى السقابالت  الثاني بشاءا الد  ت ) السجتسع اضشاالح ي سجيخ بالخاص 

جسيع  إجاباتتجسيع تّع قج بأّنو  عمسا ،ىحا السحػر مغ خالل سؤاليغ عغ اإلجابة تتسّ : لقج (األكؿ

الّدؤال  (،3انطخ السمحق رقع ) ( 4( و)م ح3( و)م ح 2)م ح و( 1)م ح  األربعةالحاضشات  ؼ مجيخ 

بأّن  اإلجاباتوقج تػافقت األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ التي  السحيصةمعػقات البيئة أكثخ  ماىي األول

 ،األعساللخيادّيات  لع تكغ تعي ما ىػ السفيػم والسعشى الدميع إن   األعسالمعػق لخيادة أىّع  ىي األسخة

العسل في مذخوعيا والعدوف  إكساليسشعيا مغ األعسال رتباط ريادية اوالسعػق الثاني ىػ االرتباط ف

جُ اعتساد السػروث الجيشي والذعبي إّن  يا، كسابيتيا وزوجإلى عشو وتحػيل اىتساميا   السعػق الثالث ُيع 
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فاعال مغ  فخداً  توليد أنثى أنياعمى األعسال ة عمى رياديّ الّشطخ  وذلظ مغ خالل ،األعساللخيادّيات 

، معػقا لتقجميا ونجاحياكّل يذ وبالتالي محجودية تشقميا ومحجودية اتخاذ قخارىا السريخؼّ  ،السجتسع أفخاد

خاص كّل عام ومحافطة الخميل بذكّل في فمدصيغ بذالخيادّؼ ع العسل مغ السعػقات التي تحجّ   وكحلظ

والتي تجبخ  اإلسخائيميةبالدياسات االحتاللية  الستعمقةالسبحػثيغ ىي السعػقات  إجاباتبشاء عمى 

 اإلسخائيميةياسات في لمدالتعدّ  تالتعشّ نتيجة  اإلغالق( عمى االضسحالل و أشكالياالسذاريع ) بكافو 

 إضافًة إلىومحافطة الخميل. الفمدصيشّي لدػق إلى اومخاقبة التكشػلػجيا الحجيثة ومشعيا مغ الجخػل 

في تصػيخ قصاع  يعوتدالبشى التقشية التي تداعج  وخاصةضعف البشى التحتية السػجػدة في فمدصيغ 

 فخص نجاحيع. وزيادةعسال األريادّيات  عام وبالتالي تصػيخ مذاريعكّل بذاألعسال ريادة 

 اإلجابات، تجرجت األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ الرفات الدمبية التي أكثخ  ا ىيم الثانيوالّدؤال  

 ،عامكّل ىػ الخػف بذاألعسال لخيادّيات  اكبخ معػق إّن  أوضحػاالحاضشات سجيخو ف ،ىسّيةاألحدب 

مغ تحسل السدؤولية، ومغ الرفات التي  أم مغ التصػر أموالسجتسع  األسخةمغ  أمسػاء مغ السدتقبل 

والتعامل معيع فالخجل مغ التعامل مع  األخخيغالخجل مغ مػاجية األعسال وتعيق عسل ريادية  جُ حّ ت  

 ،األعسالحاضشات إلى  والتػجّ وكحلظ الخجل مغ  ،الخيادّية لشجاح اً معػق ُيع جُ دبائغ الو  ديغػرّ والسُ ار جّ التُ 

عيق عسل ريادية ، وذلظ التخدد باتخاذ القخار الدميع يُ األعسالفي ريادية خيادّية ال الحؼ يسيت صفة األمخ

وىحه الرفة بحاجة  (اقتشاص الفخص)ىي األعسال ريادّيات  مغ صفاتأّن  ، فالجسيع يعمعاألعسال 

 ) عجم القجرة عمىأىسّية أقل  سخدىا و بشدبتّع التي  األخخػ قخارات سخيعة وسميسة، ومغ الرفات إلى 

 الخبخة(.قّمة  العسل شػيال،
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ؤاؿ  ثانيا: نتائج  ىحا غع اإلجابةتشاول السحػر الثاني في االستبانة  فقجعمى الستبانة:  الثاني بشاءا الد 

 :كاآلتي اإلجابةفكانت  ،السعياريةة واالنحخافات يالحداب األوساط يبيغ اآلتي والججول ،الّدؤال

 مغ الستبانة(: نتائج السحػر الثاني 5-12)رقع ججكؿ 

معامل  الفقخة #
 الرتباط

مدتػى 
الجللة 
 اإلحرائية

 1.78 4.32 األعسالالعادات والتقاليج سمبا عمى ريادية تؤّثخ   .22
 1.78 4.26 الدواج يحج مغ شسػح الخيادية وخاصةالطخوف االجتساعية   .23
دات داخل الخيادّيات  يعتبخ عجم دمج  .24 السجتسع السجني مؤس 

 1.85 4.28 األعسالعمى ريادية تؤّثخ ي مغ الدمبيات الت

 1.08 4.04 بسذاريع الخيادة الخاّصة  واالستذاراتنجرة تػفيخ التجريب   .25
 1.06 4.04 مغ الشجاحأكثخ  بالتسػيلاألعسال اىتسام ريادية   .26
 1.99 4.16 قمة السػارد السحمية الستاحة لمسذاريع الخيادية.  .27
 1.89 4.20 معخفتيع بإدارة السذاريعوقّمة  األعسالريادّيات  قمو خبخة  .28
الخيادّيات  عدوف أسبابوالفذل مغ  اإلفالسالخػف مغ   .29

 1.78 4.30 عغ السزي 

 1.81 4.11 األعسالريادّيات  عجم وجػد قػانيغ تحسي  .31
 1.91 4.13 عمى تدػيق مشتجاتيغ الخيادّيات  عجم قجرة  .31
 1.02 4.07 األعسال لخيادية الخاّص  رفس القصاع  .32
 1.76 4.37 السرخوفات العالية مقارنة مع الجخل لمسذخوع   .33
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أو  لزغػط العسل الستػاصمةاألعسال استدالم ريادية   .34
 1.98 4.16 الخػف مغ الفذل

 1.83 4.16 مغ انخفاض السدتػػ السعيذي األعسال خػف ريادية   .35
التػتخ الذجيج بدبب تحسل السدؤولية كاممة عغ نجاح   .36

 1.77 4.32 السذخوع 

تفزيل البعس لمػضائف ذات الجخل الثابت عمى تحسل   .37
 1.71 4.39 السخاشخة.

عجم تساشي البشية التحتية السػجػدة مع متصمبات بعس   .38
 1.81 4.24 السذاريع 

الخيادّية  التي تسشع بعس السذاريع اإلسخائيمية األمشيةالسػانع   .39
 1.80 4.17 مغ الشجاح 

 إدارةفي  يائأداخ عمى ؤثّ ياألعسال السدتػػ العمسي لخيادية   .41
 1.88 4.20 مذخوعيا 

بعج التخخيج مغ حاضشة األعسال عجم متابعة ريادية   .41
 1.91 4.13 األعسال

يػثخ نػع الجعع السقجم مغ الحاضشة عمى نجاح ريادية   .42
 1.14 4.03 األعسال

 0.56 4.19 السجسػع
 

األعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ لمسعػقات التي  الكّميةالجرجة أّن  (1-50) رقعيتبيغ لشا مغ خالل الججول 

 .(% 1.01مػافقة إجسالية ) ( بشدبة4050)بستػّسط حدابّي  كانت مختفعة
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سل ىي تفزيل البعس لمػضائف ذات الجخل الثابت عمى تح   خاً السعػقات تأثيأّن أكثخ أيزًا  يتزحو 

السرخوفات العالية مقارنة مع  ثعّ ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة40.0يداوؼ )بستػّسط حدابّي  السخاشخة

بستػّسط  تأثيخ العادات والتقاليجثّع ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة40.1)بستػّسط حدابّي  دخل لمسذخوع

الذجيج بدبب تحسل السدؤولية كاممة عغ نجاح  التػتخثّع ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة40.0)حدابّي 

بستػّسط  والفذل اإلفالسالخػف مغ ثّع ، ججًا  ة( وىي درجة مختفع40.0)بستػّسط حدابّي  السذخوع

دات داخل الخيادّيات  عجم دمجثّع ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة..40)حدابّي   السجتسع السجنيمؤس 

وخاصة الدواج يحج مغ  ةالطخوف االجتساعيثّع ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة4001)بستػّسط حدابّي 

عجم تساشي البشية التحتية ثّع ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة4001)الخيادّية بستػّسط حدابّي  شسػح

 خبخةقّمة  ثعّ ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة4004)بستػّسط حدابّي  السػجػدة مع متصمبات بعس السذاريع

يؤثخ  الحؼ األعساللسدتػػ العمسي لخيادية اإلى معخفتيع بإدارة السذاريع إضافة وقّمة  األعسالريادّيات 

 األمشيةالسػانع ثّع ( وىي درجة مختفعة ، .400)بستػّسط حدابّي  مذخوعيا إدارةي يا فئداأعمى 

( وىي درجة مختفعة، 4051)بستػّسط حدابّي  مغ الشجاحالخيادّية  التي تسشع بعس السذاريع اإلسخائيمية

زغػط العسل لاألعسال استدالم ريادية إلى إضافة الخيادّية  السػارد السحمية الستاحة لمسذاريعقّمة  ثعّ 

بستػّسط حدابّي  يا الخػف مغ انخفاض السدتػػ السعيذييلإالخػف مغ الفذل ويزاف أو  الستػاصمة

عمى تدػيق مشتجاتيغ وعجم متابعة ريادية الخيادّيات  عجم قجرةثّع ( وىي درجة مختفعة ، 4051)

عجم وجػد ثّع فعة ، ( وىي درجة مخت.405)بستػّسط حدابّي  األعسالبعج التخخيج مغ حاضشة األعسال 

الخاّص  رفس القصاعثّع ( وىي درجة مختفعة ، 4055)بستػّسط حدابّي  األعسالريادّيات  قػانيغ لحساية

نجرة تػفيخ التجريب واالستذارات  ثعّ ( وىي درجة مختفعة ، 40.1)بستػّسط حدابّي  األعساللخيادية 
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( 40.4)بستػّسط حدابّي  مغ الشجاحأكثخ  يلبالتسػ األعسال بسذاريع الخيادة واىتسام ريادية الخاّصة 

تأثيخ نػع الجعع السقجم مغ الحاضشة عمى نجاح  ىيأىسّية السعػقات أقل  وىي درجة مختفعة ، وكان

 ( وىي درجة مختفعة ...40)بستػّسط حدابّي  األعسالة رياديّ 

 األسخةتعتبخ : ل فيتتسث الثانيلمدؤاؿ  إجابة عغكالستبانات الذخري ة  نتائج السقابالت كأضيخت

حيث تتسثل عادات ك تقاليج كعخؼ كمػركث األعساؿ ريادية  وكالرتباط مغ السعػقات التي تػاج

كيعتبخ نقز التسػيل مغ السعيقات الخيادي  الخيادة عغ مسارسة عسميا  أيجيالجيشي الحي يكبل  األسخة

فكخة السحم ي   الدػؽ تقب ل  عجـ األخخى ،كمغ السعيقات السيسة األعساؿ ريادي ات  عمىتؤث خ التي 

كتقجيع الجعع  كاؼ  كل  بذاألعساؿ (، كعجـ اىتساـ الحاضشة بخيادية األعساؿ) سيجة األعساؿ ريادية 

الػضيفة إلى  تتػجوالسشاسب ليا كخاصة في مشترف الصخيق يجعميا تعجؿ عغ فكخة الخيادة ك 

، السدتقبل، الخجلالخػؼ مغ  الخػؼ،)اؿ األعسفي ريادية تؤث خ التي  الدمبيةالعادية. كالرفات 

 كعجـ الثقة بالشفذ(. الربخ، كالكحب،كقم ة  كالتخدد، كالعسل شػيال كليال ككثيخا،

ؤاؿ  عغ اإلجابةعخض كتحميل  3.3.5  الثالثالد 

 في السحافطة؟األعساؿ ريادي ات  ماىي أبخز التػصيات لتحديغ جػده قصاع

 ؼ سجيخ بالخاّصة  الذخرية( مغ السقابالت 11-11)األسئمة  ىحا السحػر مغ خالل عغ اإلجابةتست 

الجراسة الثانية وىي االستبانة انطخ  ألداة والسحػر الثالث كامال  (،1)رقع انطخ السمحق  ،الحاضشات

 (.2)رقع السحمق 
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ؤاؿ  : نتائجأكل ة الثاني بشاء عمى السقابالت السشتطسة الد  ت )السجتسع الحاضشا ي سجيخ بالخاص 

تحجيجىا مغ قبل تّع عمى السعيقات التي  اعتساداً اثشيغ السحػر في سؤاليغ  اتشاول ىحتّع لقج  :(األكؿ

 إلشخاكيعوذلظ  ،ب مشيع وضع بعس الحمػل ليحه السعيقاتم  شُ بحيث الدابق  السحػرفي  السبحػثيغ

 أيزاً تّع و  ،دصيشيّ الفمفي السجتسع األعسال ريادّيات  عديد واقعتل والػاقعيةالتػصيات الجقيقة  إخخاجفي 

الحمػل السقتخحة لسعالجة معػقات البيئة أىّع  ما ىي األولالّدؤال  السبحػثيغ. إجاباتتجسيع جسيع 

 ومغ ،مشصقية اعتسادا عمى السعػقات اإلجابات، وقج كانت األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ التي  السحيصة

كل بذاألعسال عام ورياديات كّل بذاألعسال يادة بخ  زيادة االىتسام الحكػميّ  ىي ُذكخت  الحمػل التي أىّع 

في  األىلو  األسخة شخاكإو ، لسسارسة مياميغّ األعسال لخيادّيات خاّصة  أماكغ تجييدخاص مغ خالل 

ىحا مغ جانب ومغ جانب اخخ  ،األعساللزسان انخخاشيع وعجم معارضتيع لخيادية الخيادّؼ السذخوع 

مغ شخز يقمل الزغط أكثخ  وجػد ألنّ  األعسالادية عغ ري الستابعةتقميل الزغط الشفدي و 

دون األعسال نو يجب عمى جسيع مغ لو عالقة بقصاع ريادة أ، كسا األعسالوالسدؤولية عغ ريادية 

و األعسال بحدشات ريادة  األىللجسيع فئات السجتسع لتػعية األعسال استثشاء تػضيح مفيػم ريادة 

، األعساللخيادّيات الخيادّية  ان وجػد تسػيل مشاسب لمسذاريعالعخف، وضسأو  عجم تعارضيا مع الجيغ

 .وأسخعيا الصخق  بأسيلو  األوقاتكّل باألعسال لخيادّيات  وتقجيع االستذارات

 عمىتؤّثخ الحمػل السقتخحة لسعالجة معػقات الرفات الدمبية التي أىّع ما ىي  وىػ ؤال الثانيوالدّ 

عتتعتسج عمى السعػقات التي  تاإلجابا، وقج كانت األعسالريادّيات   وكانت ،في السحػر الدابق ُوض 

ىي  ومذكمةعائق كّل بأّن  األعسالريادّيات  شسأنة، األعساللخيادّيات  الحمػل، التجريب السشاسبأىّع 

وذلظ لتقخيب نفدو مغ الجشذ األعسال عبارة عغ فخصة ججيجة، وضع مخشج دائع تحت ترخف ريادية 
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بالخجل مغ التعامل مع شخز ذكخ،  يذعخنّ األعسال ريادّيات  بعسّن أ اصةوخ ،السدافات بيشيسا

 .األعسالة عمى رياديّ  لتقميل الزخر الشفديّ  األسخة شخاكإ وأخيخا

ؤاؿ  ثانيا: نتائج  ىحا عغ اإلجابةتشاول السحػر الثالث في االستبانة  الستبانة:عمى  الثاني بشاءا الد 

 :كاآلتي اإلجابةفكانت  السعيارية واالنحخافاتة يالحداب ألوساطا ُيبّيغالتالي  والججولالّدؤال 

 نتائج السحػر الثالث مغ الستبانة (:5-13ججكؿ رقع )

معامل  الفقخة #
 الرتباط

مدتػى 
الجللة 
 اإلحرائية

دات ودعع فكخة الخيادة في الاألعسال االىتسام بخياديات   .43 سؤس 
 1.73 4.26 التعميسية والتجريبية 

 1.72 4.24 األعسالريادّيات  حقػق  التي تزسغ واألنطسةالقػانيغ  غّ س    .44
 1.71 4.21 جيات تسػيل دائسة إيجاد  .45
 1.70 4.28 األعساللخيادّيات  تجريبات متخررة  .46
 الججيجةالخيادّية  األفكارتدتػعب تصبيق  بشية تحتيةتجييد   .47

 1.68 4.22 والخالقة 

 1.91 4.17 األعسال ات لخياديّ الحكػمّية  السداعجات والحػافد  .48
أو  مع مدتثسخيغ محمييغاألعسال ريادّيات  محاولة تذبيظ  .49

 1.99 4.12 خارجييغ 

 1.07 4.07 لمسذاريع الخيادية يةأساسّ تػفيخ مػاد خام   .51
 1.94 4.08 مع جسيع قصاعات العسل وتدييل دخػليغّ الخيادّيات  دمج  .51
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 .الدػق السحميّ 

 1.90 3.99 يادؼفي السذخوع الخ  األسخة إشخاك  .52
 1.22 3.97 ومتابعتيغالخيادّيات  لمتػاصل مع أعسالتػفيخ مخشجات   .53

 540. 4.14 السجسػع
 

ب عمى السعػقات التي بل التغمّ لسدتػػ سُ  الكّميةالجرجة أّن  (5-13رقع )يتبيغ لشا مغ خالل الججول 

 .(% 1001مػافقة إجسالية ) بة( بشد4054)بستػّسط حدابّي  كانت مختفعةاألعسال ريادّيات  عمىتؤّثخ 

 األعساللخيادّيات  رةاألساليب السداعجة عمى التغمب عمى السعػقات تػفيخ تجريبات متخّر أىّع  كانتو 

ودعع فكخة األعسال االىتسام بخياديات  تمييا،ججًا  ( وىي درجة مختفعة4001يداوؼ )حدابّي بستػّسط 

دات الخيادة في ال سغ ثّع ، ججًا  ( وىي درجة مختفعة4001)بستػّسط حدابّي  التعميسية والتجريبيةسؤس 

، ججا درجة مختفعة أيزا( وىي 4004)حدابّي بستػّسط  الخيادّيات التي تزسغ حقػق  واألنطسةالقػانيغ 

بستػّسط حدابّي  والخالقة الججيجةالخيادّية  األفكاربشية تحتية تدتػعب تصبيق  تجييدإلى  باإلضافة

جرجة ب( 4005)بستػّسط حدابّي  جيات تسػيل دائسة إيجاد كحلظ، ججًا  فعة( وىي درجة مخت4000)

 كحلظجرجة مختفعة، ب( 4051)حدابّي الحكػمّية بستػّسط  وجػد السداعجات والحػافدثّع مختفعة ججا، 

( وىي 4050)بستػّسط حدابّي  خارجييغأو  مع مدتثسخيغ محمييغاألعسال ريادّيات  محاولة تذبيظ

 السحّميّ  الدػق  مع جسيع قصاعات العسل وتدييل دخػليغّ الخيادّيات  دمج تمييا، أيزا درجة مختفعة

بستػّسط الخيادّية  لمسذاريع أساسيةتػفيخ مػاد خام ثّع ( وىي درجة مختفعة ، 40.1)حدابّي بستػّسط 

( 000.)حدابّي بستػّسط  الخيادؼّ في السذخوع  األسخة إشخاك و( وىي درجة مختفعة، 40.1)حدابّي 
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لمتػاصل  أعسالتػفيخ مخشجات  ب عمى السعيقات كانتخخ الػسائل السداعجة في التغمّ آو جرجة مختفعة، ب

 ( وىي درجة مختفعة .001.)بستػّسط حدابّي  ومتابعتيغّ الخيادّيات  مع

الحمػؿ أىع   أحجإف   لمدؤاؿ الخامذ تتسثل في: إجابة الستبانةك  الذخريةنتائج السقابالت  أضيخت

 ، كسااألعساؿبخيادية الخاص   الخيادي  في السذخكع  األسخة شخاؾإخحة لحل السعػقات يتسثل في السقت

عمى إف   كسااألعساؿ العبء عغ كاىل ريادية  فكيخف  يديل  اا مشاسب مدتذاريغ كتسػيالا  إيجادإف  

 . كساعساؿاألريادية  أماـلزساف تحليل الرعاب  كجو أكسلبيا عمى  السشػطالقياـ بالجكر  الحاضشة

األعساؿ ية ريادية الجسيع في السذخكع يقمل الرفات الدمبية في شخر   شخاؾإك التجريب السشاسب إف  

 تحسل الزغط. كعجـالخػؼ  ياىس  أك 

 

 

 

 

 

 الدادسالفرل 

 الشتائج كالتػصيات
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  الشتائج 

 التػصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشتائج:مشاقذة  1.6

  مقجمة 1.1.6

األعسال ريادّيات  الييا الجراسة حػل واقعتػّصمت التي  ز لمشتائجىحا الفرل عمى عخض ممخّ  اشتسل

دراسية، وذلظ مغ خالل تحميل  باعتبارىا حالةً االعتبار محافطة الخميل  آخحيغ بعيغفي الزفة الغخبية 

التػصيات والسقتخحات ىّع أل إضافة عمى عخض  الجراسة،  أدواتمغ خالل  جسعياتّع البيانات التي قج 

 :إلى، حيث تػصل الباحث عمى نتائج الجراسة اعتساداً 
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 ز الشتائج:ممخ   2.1.6

وتحميميا  واالستبانةالذخرّية  البحث السدتخجمة وىي السقابالت أدواتبعج جسع البيانات مغ خالل 

 :اآلتية واستخالص الشتائج تبيغ لجػ الباحث الشتائج

 في محافطة الخميل األعساؿ ريادي ات  كاقع1.2.1.6 

ضعف  السقابالت وجػد   أكجت( وكحلظ % 2.51بشدبة )الحكػمّية متػّسصة  ثيخ الجياتدرجة تأ .1

األعسال القػانيغ التي تجعع وتحسي ريادية وقّمة  األعساللخيادّيات الحكػمّية  اىتسام مغ قبل الجيات

 لكعام وفي محافطة الخميل بذكّل في فمدصيغ بذاألعسال ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بحجاثة ريادة 

اىتسام الحكػمة عمى األمػر  ب  ُص الفمدصيشّي  ونتيجة لمطخوف االقترادية والػضع الدياسيّ خاّص 

 ،ن فمدصيغ دولة قجيسة التاريخأل ،مثل )الكيخباء والساء والرحة والتعميع(أكثخ  الحياتية والسريخية

 الحياة بدبب االحتالل. مقّػماتقل حجيثة االعتخاف وتفتقج أل

بشدبة  والسجتسع األسخةفي األعسال ريادية تقّبل  ودرجةاألعسال م ريادية وجػد ضعف لسفيػ  .2

م ريادية قجّ معػقات ت   أحج ساوالسجتسع ى األسخةإّن نتائج السقابالت  وأضيخت%(، كسا 2.78)

األشخاص وقّمة  في محافطة الخميلاألعسال حجاثة مفيػم ريادة إلى وتعػد ىحه الشتيجة األعسال 

 ج الخيادة الكثيخة.السقتشعيغ بفػائ

دات بل الوجػد اىتسام مغ ق   .3  وكحلظ(، % 3.6بشدبة مختفعة )األعسال ات التعميسية بخياديّ سؤس 

ويجب  ،السصمػبكل ولكغ ليذ بالذّ األعسال ات بخياديّ  تعميسي   نتائج السقابالت وجػد اىتسام   أضيخت

في األعسال انتذار ريادة  ءجه الشتيجة لب  ، ويسكغ تفديخ ىحاالبتجائية ةملمسخحاالىتسام بتعميع الخيادة 

 عسال.يجعل الجسيع يفكخ كيف يجعع ويصػر ريادة األكل محافطة الخميل بذ
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دات وجػد  .4 ( فيسا بيشت نتائج االستبانة 3.38% )متػّسصة  بشدبةاألعسال لخيادّيات  داعسةمؤس 

مغ قابالت وجػد اىتسام الس أضيخت، كسا األعسالريادّيات  وجػد ضعف في مداعجة تدػيق مشتجات

دات بل الق   دات الجعع السقجم مغ قبل ال أنػاعأىّع  ومغ ،األعساللخيادّيات  الجاعسةسؤس  الجاعسة سؤس 

داتخخ اىتسامات الآ فيالسالّي  فيسا كان الجعع (شخافيّ اإلو الفشّي  )الجعع عجم بميغ ذلظ معمّ  ،سؤس 

 عجاد الستدايجةحه الشتيجة مغ خالل استعخاض األ، ويسكغ تفديخ ىدائعكل بذالسالّي  تػفخ الجعع

في السحافطة وتصبيقا لسبجأ نقل التجارب العالسية والعخبية لفمدصيغ ومحافطة األعسال لخيادّيات 

 االقترادية.التشسية  الخميل وبالتالي تحقيق

 ( حيث بيشت% 2.9)متػّسصة  بشدبةاألعسال لخيادّيات  وجػد ضعف مغ قبل الجيات السانحة .5

 مغ قبل ىحه الجيات، فيسا بيشت الجراسة عجم تػفيخ الجعع الكافي السخأة ضج  تحيداالستبانة وجػد 

عام كّل بذاألعسال بخيادة  عام   م  اىتسا ضعف   ، فيسا بيشت السقابالت وجػد  األعساللخيادّيات 

الجيات  بأنّ  ، ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجةمغ قبل الجيات السانحة خاّص كل بذاألعسال  ورياديات

في محافطة الخميل عمى وجو الخرػص مثل  السانحة الزالت تقجم الجعع لمقصاعات األكثخ حيػيةً 

 .العامة( الحياة وأساسيات)الصخق 

( % 3.55) مختفعةبشدبة األعسال بخياديات الخاّص  وجػد ضعف اىتسام واضح مغ قبل القصاع .6

 كسا ،(% 3.53بشدبة ) اً إناث كػنيغّ األعسال ّيات رياد القصاع العام يحاربإّن  إلىفيسا بيشت الشتائج 

لمعسل في  بيغّ  خاّصة   تحتية   بشية  إلى األعسال ريادّيات  حاجةإلى نتائج االستبانة  أضيخت

، في القصاع الخاصاألعسال ريادّيات  قّبلت   ضعف  وجػد إلى نتائج السقابالت  أضيختو  .مذاريعيغّ 
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ونقز األعسال ريادّيات  بسفيػمالخاّص  فية مغ قبل القصاعويسكغ تفديخ ذلظ بعجم وجػد معخفة كا

 بالد وتصػرىا.لاالقترادية واستقخار االتشسية  الخيادة الشدائية فيأىسّية وعي في 

( فكانت % 4.43)ججًا  مختفعةى بيا بشدبة تتحمّ إّن الخيادّية  يجب عمى خاّصة   ريادية   وجػد صفات   .7

قميا الخػف مغ أ( و % 4.43)عميو بشدبة  والتغمبزغط اعمى الشدب تتسثل في العسل تحت ال

 برفات  األعسال ة ع رياديّ نتائج السقابالت ضخورة تستُّ  أضيخت(، كسا % 4.29الفذل بشدبة )

 الحفاظ عمى مذخوعيا الخيادؼ.أجل مغ خاّصة 

وصعػبة  خاصكّل بذاألعسال عام وريادة كّل في مدتػػ الػعي لسفيػم الخيادة بذ تجن  وجػد  .8

القيام األعسال رعّ ب عمى حاضشات الحؼ يُ  األمخلتفخيق بيشيا وبيغ السذاريع التجارية التقميجية، ا

، ويسكغ تفديخ ذلظ بعجم وجػد معخفة كافية بسفيػم بخياديات بػاجبيا في خجمة الخيادة والخيادييغ

  .في محافطة الخميلاألعسال 

 السذتخكيغ الحكػر عجد مغأكثخ  الخميل طةمحاف فياألعسال  حاضشات في السذتخكات اإلناث ندبة .9

ّن أ إال ذكػر، %( 35) مقابل إناث %( 65)إلى  ترل الشدبةإّن  تبيغ فقج الحاضشات، في

 أكبخ السذاريع تشفيح في الفعميّ  جءالب   التجريب فتخات بعج ةوخاّص  ،االحتزان في الحكػر استسخارية

 .االحتزان في اإلناث استسخارية ندبة مغ

 في محافطة الخميل.األعساؿ ريادي ات  خ عمىالتحجيات كالسعػقات التي تػث   2.2.1.6

عام كّل بذاألعسال قصاع ريادة  اييػاجيالتي كل السذا ىي إحجػ اإلسخائيميةالتعدفية  اإلجخاءات .1

 (،% 4.17)مختفعة بشدبة  الخرػص وجومحافطة الخميل عمى  وفيفمدصيغ  أرجاءفي جسيع 

األعسال ريادة  أمام كبيخاً  عائقاً كل تذ اإلسخائيمية األمشيةالسػانع ّن أ إلى السقابالت أضيختكسا 
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ووجػدىا تحت  ،الخاّص  ، بدبب وضع فمدصيغالخرػص وجوعمى األعسال  وريادياتعسػما 

في  وتعصيميا األعسالريادّيات  السػانع االحتاللية ليا دور كبيخ في عخقمة دورفإّن  ،احتالل

 ة االقترادية.تشسيال

بقيسو متػّسصة  ، بشدبةومشعيا مغ تحقيق حمسيااألعسال في شخيق نجاح ريادية  معػق  األسخة .2

تقميل الو األعسال ريادّيات  لسفيػم ، ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بعجم وجػد وعي كاف  %(2.75)

 ة.االجتساعيّ أو  تيا سػاء االقتراديةمغ أىسيّ 

مذخوعيا  إيقاففي  خ ججياً تفكّ  يجعميا، الاألعسغيخ داعع لخيادة  حياةاالرتباط مغ شخيظ  .3

 ويسكغ، %( 4.26بشدبة مختفعة ) وبالتالي قتل شسػحيا وحمسيا في سبيل بيتيا وزوجيا ،الخيادؼّ 

 سػاء أىسيتيا مغ تقميلالو األعسال ريادّيات  لسفيػم كاف   وعي وجػد بعجم الشتيجة ىحه تفديخ

 .االجتساعيةأو  االقترادية

جُ التسػيل  .4 عمى وجو األعسال عام ورياديات كّل قصاع الخيادة بذ تػاجوالسعػقات التي  مغ ُيع 

، ويسكغ %( 4.13بشدبة مختفعة ) لمسجتسعالسذخوع  إشالقخ الخرػص، فشقز التسػيل يؤخّ 

 باألمػرتّع تفديخ ىحه الشتيجة مغ خالل عخض أولػيات الجيات السسػلة في السحافطة والتي تي

 ة والصخق(حّ مثل )التعميع والّر  مخة في بجاية األاألساسيّ 

تعدف عغ مذخوعيا وشسػحيا خػفا مغ األعسال الرعب، الحؼ يجعل ريادية االقترادّؼ  الػضع .5

، يسكغ تفديخ %( 4.16) بشدب مختفعة االقتراد مجاراة مغ عجم مقجرتيا عمى  السدتقبل، وخػفاً 

تحت االحتالل وال يػجج إمكانية لجولة تقع االقترادّؼ  الػاقعإلى الّشطخ  ىحه الشتيجة مغ خالل
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الػضيفة ذات الخاتب إلى عجم خػض السخامخة والحىاب الخيادّيات  لمفذل وبالتالي يقخر معطع

 الجائع.

 :األعسالريادّيات  عمىتؤّثخ الرفات الشفدية الدمبية والتي أىّع  مغإّن  .6

  مغ  مغ الفذل يحجّ الخػف ّن أ كسا االستسخارية،الخػف، مغ السدتقبل ومغ عجم القجرة عمى

 (.% 4.29)بشدبة مختفعة الخيادّية  شسػح

 مغ األعسال وكحلظ خجل ريادية  ،السحيصة وبيئتيا أسختيا ةمغ مػاجيالخيادّية  الخجل، خجل

 الحخف والسػرديغ. أصحابخاّصة  التػاصل مع السجتسع السحيط بيا

  التخدد في اتخاذ و ل عسميا في مجااألعسال عمى نجاح ريادية تؤّثخ التخدد، مغ الرفات التي

 ميع في الػقت الرحيح.القخار الدّ 

  ًدرجة إلى السعيقات التي ترل  أسباب أحجإّن  الشتائج أضيخت، عجم القجرة عمى العسل شػيال

ة في فتخات وخاّص  ،عمى العسل لداعات شػيمةاألعسال ريادّيات  عجم قجرة السذخوع، إفذال

 (.% 4.12)بشدبة مختفعة األعسال  ا يقمل مغ فخص نجاح رياديةالميل مسّ 

  ّأحج أسباب التػّتخ الّذجيج ىػ ّن أ أضيخت الشتائج ،السدؤوليةل خ الذجيج بدبب تحسّ التػت

 .األعسالعمى ريادية تؤّثخ أحج السعيقات التي  ، وأّنو(% 4.32بشدبة مختفعة )السعيقات 

بأف   كمقارنة جسيع السخخجات معاا  الشطخي  كاإلشاردبيات الدابقة األإلى بعج الخجػع كيخى الباحث 

كل ع بذالتي تتحكا كالعػامل يؤثخ عميو العجيج مغ القػى  محافطة الخميلفي األعساؿ ريادي ات  قصاع

لخيادي ات  ىشالظ صفات داخميةف  أ كسا ،تجخبة ريادية ليحا القصاع ةي  أ إفذاؿأك  إنجاحكبيخ في 
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 بإمكانياقصاع غشي بالصاقات كالكفاءات التي بأن و  مع، مع الععمى ىحا القصاع سمباا تؤث خ األعساؿ 

 .خاص  كل بذاألعساؿ ريادي ات  عاـ كقصاعكل  بذاألعساؿ تغييخ الشطخة العامة لخيادة 

ىا ؤ عصاإفي محافطة الخميل ك األعساؿ ريادي ات  كمغ الشتائج الدابقة نجج انو يجب فعال التخكيد عمى

 كتقجيع الجعع ليغ   ،األعساؿ بخيادي اتلمشيػض  ةفعال خمق فخصأجل الىتساـ الحي تدتحق مغ 

ؤيةمع  ماشياا   كالستقخارة ة القترادي  تشسيالعامة لمجكلة الفمدصيشية كالتي تعشى بديادة ال الخ 

 قجر السدتصاع.القترادي  

 مقارنة الشتائج بشتائج الجراسات الدابقة: 2.6

لع  بحثوفي الباحث  إلييامع الشتائج التي تػصل  اومقارنتيالدابقة  األدبياتمغ خالل مخاجعة نتائج 

وفيسا يمي سخد لبعس الشتائج  ،الدابقة األدبياتنتائج  وبيغبيغ نتائج البحث  جػىخيةً  يجج فخوقات  

 الشتائج:االختالفات في  وبعسالدابقة  األدبيات وبيغالسذتخكة بيغ البحث 

  والعخادؼ( وابػىذير )الباجػرؼ . ذموفأو  مذخوع ريادؼأّؼ لشجاح ججًا  ميعّ  سببالتسػيل 

  الجاعسة لقصاع ريادة  األمػرالثقة بالشفذ مغ  وإعصاء والخيادة اإلبجاع وروحنذخ الثقافة

 (.Sharmaو Miruxووالعخادؼ األعسال وسيجات  )الباجػرؼ األعسال 

  مى ع اإلناثاألعسال ورياديات األعسال قصاع ريادة  وتحسيال تػجج قػانيغ وتذخيعات تجعع

 والعخادؼ( والسخؼ،، ونتذةهللا  وعبج ابػىذير، وميجؼ، وحتاوؼ الخرػص ) وجو

ب ) الخاّص  مع البحثالجراسات الدابقة في نقصة  أدبياتمغ الشتائج التي اختمف فييا البحث مع 

 أواسطفي األعسال سياسات الشيػض بخيادة في بحثيع بعشػان  أشارواعبجهللا و نتذة و حتاوؼ ( فقج 
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 (4)لمذبان عغ الذابات بشدبة الخيادّؼ ) زيادة الشذاط إّن  2114ب في دولة فمدصيغ لمعام الذبا

مقارنو الخيادييغ ججًا  ضئيمةً في السخحمة السدتقخة الخيادّيات  في السخحمة السبكخة ، وكانت ندبة أضعاف

إّن  البحثغ حيث بيّ  والحؼ حرل عميو الباحث في نتائج بحث بعس االختالفيػّضح  الذباب( وىحا

في حاضشات  السحتزشيغاألعسال ريادّيي مغ مجسػع  %( 65)إلى ترل األعسال ريادّيات  ندبة

. وتبخيخ مغ دولة فمدصيغ وتشعكذ عمييا ىحه الشتيجة اً عمى اعتبار محافطة الخميل جدء محافطة الخميل

 م وىحا2114سشة جخؼ أُ الحؼ  فخق السجة بيغ البحث الدابقّن أ التعارض مغ وجية نطخ الباحث ىحا

مع األعسال عمى حاضشات  اإلقبالالذابات وبالتالي زاد  أواسطبيغ الخيادّؼ زيادة الػعي  يثبتث البح

  بعيغ االعتبار مجتسع الجراسة لمبحثيغ.  األخح

 التػصيات: 3.6

 إاليكػن االقترادية الذاممة ال التشسية  مغ محخكات ليربح محخكاً األعسال ريادّيات  تصػيخ قصاع إنّ 

وخمق بيئة عسل وتشافذ تحفد  هُخوادخة عمى ىحا القصاع السيع، واالىتسام ببتعاون جسيع القػػ السؤثّ 

تّع ل الييا و التػّص تّع عمى نتائج الجراسة التي  لحلظ واعتساداً  ،القصاع إلثخاءالخيادّية  األفكارخمق 

نقجم التػصيات التي يخػ الباحث  الجراسةمجتسع بل عمى الحمػل السقجمة مغ ق   واعتساداً  ،عخضيا سابقا

 ،يةأساسّ محاور  ةستّ وتصػيخه وذلظ عمى وتعديده األعسال ريادّيات  ع قصاعيفي تجعتديع  أن   يسكغ أنيا

  ىي:
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 الحكػمة كالجيات الخسسية: :األكؿ السحػر 1.3.6

ا ليحا القصاع مغ خاص وذلظ لسكّل بذاألعسال عام ورياديات كّل بذاألعسال االىتسام بقصاع ريادة  (1

الستشامي في صفػف الفمدصيشّي قتراد مكان لال وإيجاداالقترادية، التشسية  في دععأىسّية 

 اقترادات العالع الستقجمة.

 مغ خالؿ: التػصيةكيسكغ تشفيح ىحه 

   بحيث تذسل: األعسال لخيادّيات  داعسة   قانػنية   بشاء مطمة 

o  أو  قصاع الجمػدأو  مثل قصاع الرشاعة ،ةالسيسّ مغ القصاعات  اً قصاعاألعسال اعتبار ريادة

في الغخف التجارية ووزارة  اً معتسج اً قصاع باعتباره وتدجيموقصاع السرشػعات الغحائية 

 االقتراد.

o وزارة قائسة إلى بجاع تزسيغ الخيادة واإلأو  بجاعى مػضػع الخيادة واإلتتبشّ خاّصة  إنذاء وزارة

 .وتصػيخه كجعع القصاع واإلبجاعقصاع الخيادة وتخريز جدء مغ ميدانية الحكػمة ل

o   ليو إوتديل الجخػل  هفي تصػيخ يع وتداألعسال القػانيغ والتذخيعات التي تحسي ريادة  غُّ س

أو  القػانيغ التي تحسي األفكار اإلبجاعية مغ الدخقة غّ  س  إلى مغ قبل الخيادييغ، باإلضافة 

 االختخاع. التحخيف وتحسي حقػق السمكية الفكخية وبخاءات

o أو  التدجيل بالسمكية الفكخية وبخاءات االختخاع الخيادييغ مغ جسيع الخسػم التي تخّز  إعفاء

 الغخف التجارية.أو  التدجيل في وزارة االقتراد
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o باب مغ خالل اشتخاكات مجانية بجور نذخ عالسية لذّ ا والخيادييغالسعخفة العامة بالخيادة  إثخاء

إلى الخيادّية  في العالع لتدييل نقل التجاربوآخخىا لخيادة قصاع ا أخبار أحجثلستابعة 

 الجاخل.

o  لتدييل  اإلسخائيمية واإلجخاءاتالدياسات  عغالفمدصيشّي العسل عمى فرل اعتساد االقتراد

  في فمدصيغ، وتدخيع عجمة التقجم في ىحا القصاع.األعسال تصػر قصاع ريادة 

o  دات وبيغ األعسال كد دعع ريادة بيغ جسيع مخا ع عشقػدؼ متكاملجسّ ت  بشاء السجتسع مؤس 

وذلظ لزسان استفادة  واضحة   وأنطسة   ضسغ لػائح  الخاّص  السجني وجيات التسػيل والقصاع

 مغ ىحه السشطػمة. األعسال  يرياديّ أكبخ عجد مسكغ مغ 

o  دّيةالخيا والسذاريعاألعسال إنذاء قاعجة بيانات مػحجة فييا جسيع التفاصيل عغ قصاع ريادة، 

أكثخ  مغ قبلنفديا مغ مخه في السخحمة أكثخ  وذلظ لزسان عجم تكخار دعع السذخوع الػاحج

 جػائد عالسية.أو  في حال وجػد استثسارالخيادّية  السذاريعإلى مغ جية، ولديػلة الػصػل 

  مغ خالل:األعسال  وريادياتتذجيع التسػيل واالستثسار في قصاع الخيادة 

o بسا يزسغ بقاء ىحه السذاريع واستسخاريتيا في األعسال لخيادّيات ادّية الخي تسػيل السذاريع

 .الدػق الفمدصيشيّ 

o بأسعارأو  عمى الخجمات التي تقجميا الجولة مجانااألعسال ريادّيات  تدييل حرػل مذاريع 

 (. ..والكيخباء، الساء)واالشتخاكات مثل التخاخيز  ،زىيجة

o  جفع مغ قبل التي تُ  والجباياتمغ جسيع الخسػم عسال األبخياديات الخاّصة إعفاء السذاريع

 .األخخػ السذاريع التجارية 
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o أو نفدو  سػاء مغ السجتسع ،األعساللخيادّيات الخيادّية  تذجيع االستثسار في السذاريع

ندب الزخائب السفخوضة  وتقميلاالستثسار  إجخاءاتوذلظ عبخ تدييل  ،االستثسار الخارجي

 .األعسالريادّيات  عمى مذاريع

o  خاص ويسكغ كّل بذاألعسال  عام وريادياتكّل بذاألعسال ريادة  لسفيػمالتػعية العامة

فكخة الخيادة  وغخسفي السجتسع  االقتراد( أساس )الخيادةنذخ مفيػم  تصبيق ذلظ مغ خالل:

في السجراس والسعاىج  نذخ الػعي التعميسيّ و  لمشجاح رغع صعػبتو. سخعاألالصخيق 

 والخيادة. العسل الحخّ أىسّية جسيع السخاحل، وتػضيح  والجامعات في

o  لتذجيع العسل  اإلقميسيّ عمى السدتػػ أو  العالع الخارجيّ إلى ية السحمّ الذبابية  األفكارنقل

  الفمدصيشّي الخيادّؼ الفكخ  وتصػيخ األفكاربخوح الخيادة وتبادل 

o   القصاع لتدييل نقل التجارب في ىحا  التصػر السدتسخّ  وتػاكبشية تحتية تالئع تػفيخ ب

 ة اقترادية وتقشية تشافذ البمجان السجاورة في السشصقة والعالع.تشّسيضسان  وبالتاليالعالسية 

o رية في العسلرة في جسيع القصاعات لزسان التخّر متخّر  أعسالحاضشات  إنذاء، 

 في الشتائج. اإلبجاعوبالتالي 

 :األعساؿالسحػر الثاني: حاضشات   2.3.6

 أرضعمى  غالسشفح الخئيذ لخخوج مذخوعياألعسال ريادّيات  نطخ وجيومغ األعسال  تعج حاضشات

سيجات إلى ناجحات  أعسالريادّيات  ، وبالتالي تتحػل مغاً مخبح اً ثابت اً ناجح اً مذخوعباعتبارىا الػاقع 

 القيام بػاجبيا مغ خالل:األعسال وعميو يجب عمى حاضشات ريادّيات  أعسال
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 وريادياتتعديد مفيػم الخيادة أجل في السجتسع مغ األعسال ورياديات األعسال نذخ مفاىيع ريادة  .1

 مغ محاربة ىحا السفيػم. السجتسع لمحجّ  أفخادفي عقػل جسيع األعسال 

 مغ خالؿ: التػصيةكيسكغ تشفيح ىحه 

o وأىسيتيااألعسال ورشات عسل تػعػية عغ ريادة  إجخاء. 

o االقترادية.التشسية  فيألعسال اورشات عسل تػعػية عغ دور ريادة  إجخاء 

o  االقترادية.التشسية  فياألعسال ريادّيات  دورأىسّية إجخاء ورشات عسل تػعػية عغ 

o  ّبكثيخ مغ عبػدية الػضيفة". أفزل نذخ ثقافة "العسل الحخ 

o  ُمفيػم الخيادة في عقػل الصالب. وتغخسز عدّ تيبات عمى السجراس والجامعات تُ تػزيع ك 

o  ريادية أىسّية واالجتساع بيع لتعخيف مفيػم الخيادة و  ،األعسالريادية  أسخةى إلمحاولة الػصػل

 االقترادية.التشسية  فيالخيادّية  أىسّيةفي السجتسع و األعسال 

o  الخيادّية  وذلظ لتخفيف الزغط الشفدي عغالخيادّؼ في السذخوع الخيادّية  أسخة إشخاكمحاولة

 لتخفيف ضغط العسل. وكحلظ

مفاىيع خجمات االحتزان  أحجثلتتساشى مع األعسال بل حاضشة تػػ الخجمة مغ ق  االىتسام بسد  .2

 السػجػدة في الجول الستقجمة.

 مغ خالؿ: التػصيةكيكسغ تشفيح ىحه 

o إلى دائع ونقل ىحه التجارب كّل متابعة التجارب العالسية لمجول الستقجمة في االحتزان بذ

 فمدصيغ.

o بسا يتشاسب مع التصػر  ولػائحيا عسل الحاضشات سةأنطة عمى التعجيالت السدتسخّ  إجخاء
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 الجائع في ىحا القصاع.

 وليذ فقط تقجيع دعع   ،نتيجة لمسذاريع السحتزشة أفزلتقجيع خجمات احتزان متكاممة لزسان  .3

   بسا فييا التسػيل. وشاممةتقجيع خجمات كاممة  بل لػجدتيّ  أو  إدارؼ ّ أو  فشيّ  

 والرشاعيّ  والدراعيّ  )التكشػلػجيّ وتذسل جسيع القصاعات  ،رةمتخّر  أعسالحاضشات  إنذاء .4

 لمسذاريع السحتزشة. متخررة خجمة أفزللزسان تقجيع  ......(

السشاسب ليحه السالّي  تقجيع الجععأجل دراسة حجع السذاريع السحتزشة بجقة تامة وذلظ مغ  .5

 ال يكػن  وكحلظالسذخوع  مغ السبمغ السصمػب فيفذلأقل  السذاريع، بحيث ال يكػن السبمغ السقجم

 الحرػل عمى السال.أجل لمعسل مغ الخيادّؼ مغ السبمغ السصمػب فيقل الحافد عشج أكثخ 

جيات إلى اللزسان الػصػل  األندبكّل خجماتيا بالذأو  مداعجة السذاريع في تدػيق مشتػجاتيا .6

 .أسيلكل الخبح بذ وتحقيقالسعشية 

 مغ خالؿ: التػصيةكيكسغ تشفيح ىحه 

o التدػيق  بأساليباألعسال ريادّيات  زيادة الػعي لجػإلى ع تجريبات نػعية تيجف تقجي

 الحجيثة.

o والحياتية لتعديد الثقة بالشفذ وتقميل الذخرّية  ة السياراتتشّسيليا عالقة ب ،تقجيع تجريبات

 التدػيقية. الخبخةنقز أو  اآلخخيغمعخفة التعامل مع فخص فذل السذخوع نتيجة عجم 

o  خّصة  وذلظ حدب ،عغ ستة أشيخ ال تقلّ  ةالجائسة لمسذخوع بعج التخخج بفتخ الستابعة

 العسل السػضػعة في بجاية فتخة االحتزان.

o األعساللخيادّيات  تخريز مدتذارات إناث لتقجيع االستذارات. 
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o دائع.كّل العمسية بذأو  سػاء العسميةاألعسال لخيادّيات  تقجيع االستذارات 

أو  خبخة ججيجةأو  اكتداب معخفة ججيجةتّع بحيث ياألعسال لخيادّيات ّية الخارج تقػية العالقات .7

 ججيجة.شخاكات 

 ػصية مغ خالؿ:تكيكسغ تشفيح ىحه ال

o السعخفة والخبخة بيشيع. بيجف تبادل آخخيغ أعسالُرواد مع األعسال ريادّيات  تذبيظ 

o لزسان لتصػيخ دولييغ وذلظ  أمييغ مع مدتثسخيغ سػاء محمّ األعسال ريادّيات  تذبيظ

واستسخارية السذخوع، بحيث يكػن االتفاق تحت مخاقبة مغ إدارة الحاضشة لزسان حق 

 في السذخوع.الخيادّؼ 

o  دات وبيغ الاألعسال بشاء عالقات واسعة بيغ حاضشات سػاء التعميسية  األخخػ سؤس 

مخاكد و أ كالحاضشات األخخػ  السذابوأو  كالػزارات والسجيخياتالخسسّية أو  كالجامعات

لخيادّيات  أفزلوالتي مغ خالل ىحه العالقات يسكغ تقجيع احتزان  ،عامكل التجريب بذ

 الحاجة. وقت   بيا االستعانةاألعسال لخيادّيات  يسكغ وكحلظاألعسال 

 جيات التسػيل السختمفة الثالث:السحػر  3.6.

، فسغ خالل مكانكّل ي فاألعسال والسؤثخة عمى قصاع ريادة ججًا  ةجيات التسػيل مغ الجيات السيسّ 

واستقصاب مذاريع نػعية، ومغ خالل التسػيل يسكغ تجييد ىحه  ،التسػيل يسكغ فتح حاضشات

الشاشئة الّذخكات  مغ خالل التسػيل يسكغ متابعة وكحلظالدػق لسذاريع ناشئة، إلى  وإخخاجياالسذاريع 

ويسكغ لجيات التسػيل  ،تيا الججيجةوزيادة حجع التسػيل السقجم لمذخكة بسا يتساشى مع حجسيا واحتياجا

 مغ خالل:األعسال ريادّيات  السختمفة دعع
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ميغ التسػيل أخاص مغ خالل تكّل بذاألعسال  وريادياتعام كّل بذاألعسال دعع قصاع ريادة  (1

 .السشاسب ليغّ السالّي  والجعع

 ػصية مغ خالؿ:تكيكسغ تشفيح ىحه ال

o ودعع مذاريعاألعسال يخ قصاع ريادة ودائسة لجعع وتصػ خاّصة  بخامج تسػيل إيجاد 

 ولزسان استسخاريتيا.األعسال  ةلخياديّ  ، وذلظ تدييالً األعسالريادّيات 

o  دات تدييل الحرػل عمى القخوض مغ  التجارؼ بفػائج ميدخةأو  السجتسع السجنيمؤس 

 .، وبذخوط بديصة ومحجدة مدبقاً أمكغإّن  فػائج صفخيةأو  ججاً 

o التسػيل لجسيع مشاشق فمدصيغ وعجم التخكيد عمى مشصقة دون  التػزيع العادل لبخامج

ومشيا  الػشغوبالحات محافطة رام هللا، بل يجب دعع الخيادة في جسيع محافطات  ،أخخػ 

 محافطة الخميل.

o دات مغ خالل فتح ذة السشاشق السيسّ إلى في الجعع  األنطار تػجيو دعع الخيادة مؤس 

  .(االختخاع أمالحاجة )ريادية خربة فييا، تحت شعار  بيئة والتي يسكغ إيجاد ،واإلبجاع

o  بحيث تديل عسمية تذبيظاألعسال قصاع ريادة  وتصػيختكػيغ شبكات دولية لجعع 

 وذلظ حساية لحقػق  ،وتحت مطمتيا ،بخ جيات التسػيلبالسدتثسخيغ ع  األعسال ريادّيات 

نتائج  أفزلػيل لزسان مغ التس عمى حاجتيغّ  مغ حرػليغّ  جلتأكّ او األعسال ريادّيات 

 .لسذاريعيغّ 

o األعسال  ةنذخ ثقافة الخيادة مغ خالل دعع الجورات وورشات العسل التعخيفية بسفيػم رياد

 وبيغاألعسال ريادّيات  ، ولتعديد الخابط بيغخاّص كل بذاألعسال  وريادياتعام كّل بذ
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 االقترادية.التشسية 

o  وليذ باعتساد جشذ  ،علمتقييكأساس  ذخوعالفكخة والس باعتسادالتػزيع العادل لمتسػيل

 باعتساد الشدب السئػية.أو  ،صاحب السذخوع

 السحػر الخابع: القصاع الخاص    2.3.6

دات يجب عمى  (1 )كالغخف التجارية واالتحادات والشقابات والجسعيات الخاّص  القصاعمؤس 

وذلظ  ،ل السسكشةبُ الدُّ شّتى  فياألعسال ريادّيات  زيادة االىتسام ودعع يجب عمييعية...( رالتخّر 

 خالل: مغ 

 لجعع  متكاممةالحرػل عمى مشطػمة أجل مغ الخاّص  والقصاعاألعسال ريادّيات  بشاء الثقة بيغ

 شاعية والتقشية في فمدصيغ. التالي تكامل السشطػمة الّر ب، و في فمدصيغ واإلبجاعالخيادة 

  الخاّص  لخيادة في شخكات القصاعزيادة وعي اأجل مغ األعسال عسل دراسات داعسة لقصاع ريادة

 في السجتسع. عامّ كل ونذخ مفيػم الخيادة بذ

 عمىالخاّص  عخض احتياجات شخكات القصاعتّع دورؼ بحيث يكّل عسل دراسات احتياج بذ 

 إيجاد الحل السشاسب ليا.أجل مغ الخيادّيات 

 داترسػم االشتخاك في ىحه ال ستخفيأو  إعفاء عغ قصاع  السشبثقةاّصة الخالشاشئة لمّذخكات  سؤس 

 .اإلعسالريادة 

  في السعارض العالسية األعسال بخياديات الخاّصة إيالء اىتسام خاص لمسذاريع والذخكات الشاشئة

 فخصة عخض أفكارىع ومذاريعيغ في الػرشات والسعارض الجولية. ىغّ ؤ عصاإ و 

 جدء  إسيامخالل  وذلظ مغاألعسال صشجوق استثسارؼ مذتخك لجعع وتصػيخ قصاع ريادة  إنذاء
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دات مباشخ مغ قبل  وبإشخاف ،الخاص   مغ شخكات القصاع لية آضسغ الخاّص  القصاعمؤس 

  .محجدة مدبقاً متفق عمييا الرشجوق وبذخوط بل ق  محجدة لزسان استسخارية تقجيع الخجمة مغ 

 شيّ والتق والتجارؼّ  والدراعيّ  شاعيّ بجسيع قصاعاتيا )الّر  الخاص   القصاع شخكاتيجب عمى  (2

 وذلظ مغ خالل:  ،بل السسكشةالدُّ شّتى  فياألعسال ريادّيات  زيادة االىتسام ودعع.( والخجماتّي،

 استسخاريتيا وتصػرىا الدخيع.لزسان الشاشئة، الخيادّية  الّذخكات فيالسحّمّي  زيادة ندبة االستثسار 

  تصػرىا وتقجميا تقشياً ل نطخاً الخاّص  بالقصاعالخاّصة  والسرانعالسختبخات إلى الػصػل تدييل ،

ريادّيات  عمى ، وحخصاً لمسذاريع الخيادية ة نتائج االختبارات التقشية والتكشػلػجيةدقّ أجل مغ وذلظ 

 في تمظ السختبخات. مسّيدة أمشيةلػجػد إجخاءات األعسال 

 بسا يتشاسبالخاّص  خكات الشاشئة مغ قبل أصحاب شخكات القصاعوالذّ الخيادّية  السذاريع تػجيو 

   .(business mentoring)لالستفادة مغ خبخاتيع التخاكسية الخاّص  ومذخوعيغ

  لجعع  الخاص   رة لمسدؤولية السجتسعية في شخكات القصاعتخريز جدء مغ األمػال السخّر

 بل الحاضشات.وذلظ لزسان استسخار تقجيع الخجمة مغ ق   ،األعسال حاضشات

 األعساؿريادي ات  :الخامذالسحػر  5.3.6

والتي استسجت مشو  ،األساسىحه الجراسة ومحػرىا  أصل غّ ىاألعسال ريادّيات  الشّظ في أنّ  (1

عمى الشتائج التي  بشاءً األعسال لخيادّيات  الخاّصةبعس التػصيات  ومغ تػجيالبّج  لحا كاننتائجيا 

 - الشتائج:تختيب ىحه التػصيات بشاء عمى تّع ل الييا الباحث، وقج تػّص 

 خ مغ يخ الكثيػفّ  ومتعاون ع ، فػجػد فخيق جيج ومتفيّ ر فخيق العسل السشاسب دائساً محاولة اختيا

 .العسل السصمػبةخّصة  تشفيحفي  والػقتالجيج 
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 شخيق السذخوعنياية  وليذ في شخيقة التفكيخ، نو تغيخ مدارأالفذل عمى  أخح. 

 بو شسػحيا. وتجععا قػتيالخيادّية  تدتسجّ فسشو  ،أعسالريادية كّل ل ىػ مشبع ميعّ  اإلصخار 

  ويداعج في نجاح  ،خوالتػتّ  واألصجقاء في السذخوع يقمل الزغط الشفديّ  األىلمذاركة

 السذخوع.

  ّة ججاً اإليجابية ميس. 

  ّاألعسالمغ الرفات الدمبية في ريادية  خ وعجم القجرة عمى العسل شػيالً التخدد والخػف والتػت. 

 دات ػيل السقجم مغ مغ حجع التسأكثخ  االىتسام بشجاح السذخوع  دعع الخيادة أحج أسبابمؤس 

  نجاح السذخوع الخيادؼ.

 في مجاؿ الخيادة كاألبجاع  ػف السحػر الدادس: الباحث 6.3.6

 البّج مغ تقجيعأفزل الشتائج في مجال الخيادة واإلبجاع  في إعصاءمسديخة البحثية ل الً ستكساا (1

 :مثل ة  مدتقبمي لجراسات   ٍ  \مقتخحات

o في محافطة الخميل األعسال ريادّيات  بل تصػيخ قصاعبحثية عغ سُ  إجخاء دراسة 

o في محافطة الخميلة االقترادية تشّسيبالاألعسال ريادّيات  إجخاء دراسة بحثية عغ عالقة 

o االقتراد  في ضلّ األعسال ريادّيات  إجخاء دراسة عغ أثخ التسػيل في إنجاح مذاريع

 الفمدصيشي.

o  في فمدصيغ.األعسال وعالقتيا بشجاح ريادة األعسال ادّيات ري صفات أثخإجخاء دراسة عغ 

o  في وتصّػره األعسال إجخاء دراسة بحثية عغ أثخ السعيقات اإلسخائيمية في تقجم قصاع ريادة

 فمدصيغ.
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 قائسة السرادر كالسخاجع: 

 السخاجع العخبية: أكل

 القخا ف الكخيع (1

 األساسية البشية كخجمات كالستػسصة الرغيخة لمسذاريع التشافدية القجرة تعديد ،(2111) اإلسكػا، (2

 .7ص الستحجة، األمع

 .كالتكشػلػجيا لمعمـػ مرخ جامعة ،"القترادية التشسية مفتاح األعساؿ ريادة" ،(2117) الباجػرؼ، (3

 -األعساؿ لخيادي ي البصالة مذكمو حل   في كالتكشػلػجيا األعساؿ حاضشات دكر ،(2114) بخىػم، (4

 اقتراديات في الساجدتيخ درجة عمى الحرػؿ لستصمبات استكسالا  الجراسة ىحه قجمت ،“ غدة قصاع

 غدة – اإلسالمية الجامعة التشس ية،

 السػقع كالبصالة، الشسػ العسل، أسػاؽ اتجاىات غدة، كقصاع الغخبية الزفة ،(2112) الجولي، البشظ (5

 .الجكلي لمبشظ اإللكتخكني

 لحاضشة مقتخح أنسػذج: األعساؿ لحاضشات السختقبة الستخاتيجية ،(2116) هللا وعبج معغ الجبػرؼ، (6

 .السػصل جامعة: بغجاد. كالتقانة لألعساؿ عخاقية

 الجخاح، أبشاء مصبعة الثانية، الصبعة الستبياف، لبشاء السشيجية القػاعج ،(2111) زياد، الجخجاوؼ، (7

 فمدصيغ

: الخياض. التػسع الشسػ، البجاية،: الرغيخة ةالتجاري األعساؿ ،(2119) السانع دمحم فيج جسعة، بغ (8

 .الػششية فيج السمظ مكتبة
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 إحرائية، صػرة الفمدصيشية، األراضي في الذباب ،(2116) الفمدصيشي لإلحراء السخكدؼ  الجياز (9

 فمدصيغ هللا راـ

 كتحقيق البصالة عمى لمقزاء عسمي نسػذج: األعساؿ حاضشات ،(2111) وآخخون  تػفيق جػادؼ، (11

 السدمية جامعة: الجدائخ. مدتجاـ اقتراد

 الغخبية الزفة في الذباب بيغ الخيادة لتعديد سياسات نحػ ،(2117) فػزؼ  وارشيج، ميشج حامج، (11

 .الفمدصيشي القترادية الدياسات أبحاث معيج: غدة قصاع. غدة كقصاع

 فمدصيغ في الذباب أكساط في األعساؿ بخيادة الشيػض سياسات ،(2114) وآخخون  دمحم حتاوؼ، (12

  فمدصيغ – هلل ـار  الفمدصيشي   القترادية الدياسات ألبحاث ماس معيج

 بجكلة األمشية األجيدة في اإلدارية السذكالت حل   في اإلداري   اإلبجاع دكر( "2001) جسعة الجكري، (13

 .األمشية لمعمـػ العخبية نايف جامعة: الخياض مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة". البحخيغ

 الػاقع الدعػدية في كالستػسصة الرغيخة السشذآت" بعشػاف عسل كرقة ،(2114) وآخخون  رضػان، (14

 22 العخبي الػشغ في كالستػسصة الرغيخة السذخكعات نجكة مؤتسخ إلى قجمت" التصػيخ كمعػقات

 18 القاىخة – مرخ التشسية كآفاؽ اإلشكاليات -. ـ 2004 يشايخ

 السشطسة: القاىخة. الػششية لالقترادات الجافعة قػةال :األعساؿ ريادة ،(2117) الجيغ عالء زيجان، (15

 .اإلدارية لمتشس ية العخبية

 األعساؿ سيجات ممتقى تجخبة – األعساؿ حاضشات ،(2115) التميػني وججان العيغ الداكت، (16

 .األردني كالسيغ
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 دراسة: التشافدية السيدة تحقيق في كدكرىا الخيادة إستخاتيجيات» ،(2118) خمف الدكارنو، (17

: بغجاد ،(17) ع القترادية، لمعمـػ بغجاد كمية مجمة. «األردنية الترالت شخكات عمى دحيةم

 .القترادية لمعمـػ بغجاد كمية

. «القترادية التشسية تحقيق في كالستػسصة الرغيخة السشذآت دكر» ،(2115) هللا دخيل الدمسي، (18

 في السشعقجة الحخ العسل بةبػا كالستػسصة الرغيخة السشذآت نجكة ضسغ مقجمة عسل كرقة

 .الدعػدية الرشاعية التجارية الغخؼ مجمذ: السجسعة. ـ3/5/2005 السػافق ق23/3/1426

 آفاؽ مجمة. العخبي اإلبجاع دعع في الرغيخة السذخكعات حاضشات دكر ،(2114) شبمي (19

 .دبي جامعة ،97 العجد اقترادية،

 في كدكرىا األعساؿ حاضشات في الفمدصيشية التجخبة بعشػاف دراسة ،(2112) عػدة دمحم الذكخؼ، (21

 .لمذباب ججيجة أعساؿ تشس ية

: األردف في الخيادي ات األعساؿ صاحبات(. 2119)دمحم  والعكاليظ يحيى، وممحع، نجيب، الذيخ، (21

 .521-497 ،4 العجد ،5 السجمج األعساؿ، إلدارة األردنية السجمة كخرائز، سسات

 السشطسة عالسية، كتجارب مبجئية مفاىيع األعساؿ حاضشات ،(2115) إبخاىيع، الذبخاوؼ  عاشف (22

 .كالثقافة كالعمػـ لمتخبية اإلسالمية

 دكلة في الذباب أكاسط في األعساؿ بخيادة الشيػض سياسات ،(2114) حتاوؼ، نتذة، هللا، عبج (23

 ماس-الفمدصيشي القترادية الدياسات أبحاث معيج فمدصيغ،

 كالتحجيات الػاقع...  الشدائية األعساؿ ريادة حػػؿ حكسةم عسػل كرقػة ،(2112) العــخادؼ (24

 كالبحػث المجاف شؤكف  إدارة – كالجراسات البحػث قدع نسػذجػػاا، البحخيػػغ"



133 
 

 البجء لكيفية عسمي دليل» العخبي الػشغ في الرغيخة السذخكعات إدارة ،(2117) لبيب عشبو، (25

 .اإلدارية لمتشس ية العخبية السشطسة: اىخةالق. السعاصخة التحجيات ضل في كإدارتو صغيخ بسذخكع

 مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة. تصػيخه كأساليب اإلداري   اإلبجاع كاقع ،(2115) دمحم العػاد، (26

 .األمشية لمعمـػ العخبية نايف جامعة: الخياض

 كالسدتقبل التحجيات غدة قصاع في بعج عغ العسل تجخبة تقييع ،(2115كامل ) تدشيع ماضي، أبػ (27

خكات  عمى تصبيقية اسةدر   مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة غدة، قصاع في العاممة التجاريةالذ 

 .فمدصيغ غدة، اإلسالمية، الجامعة

: األردف إربج،. العسمية كالسجاخل كالشساذج السفاىيع: األعساؿ في الخيادة ،(2119) عػض مبارك، (28

 .الحجيث الكتب عالع

 السسمكة – القريع. كاإلدارة التأسيذ الرغيخة ذآتالسش ناصخ بشت كفاء ،(2119) السبيخيظ (29

 .الجامعة دار الدعػدية العخبية

 تعديدىا كسبل كالستػسصة الرغيخة األعساؿ ريادة كاقع ،(2111) نرخ، الكخيع، عبج رسالن، دمحم، (31

 كالعذخكف  الثالث العجد كالجراسات، لألبحاث السفتػحة القجس جامعة مجمة الفمدصيشي، القتراد في

 .حديخاف-( 2)

 التشسػية، لمبحػث الدػري  السخكد ،2009 الػششي   سػرية تقخيخ ،(2111) العالسي، الخيادة مخصج (31

 .دمذق

 مشتجى – فمدصيغ في األعساؿ ريادة تػاجو التي السعػقات ،(2114) واألبحاث الجراسات مخكد (32

 . الفمدصيشي األعساؿ
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 السسمكة في البصالة مغ الحج في كدكرىا كالستػسصة الرغيخة األعساؿ ريادة" ،(2113) السخؼ، (33

 درجة عمى الحرػؿ لستصمبات استكسالا  مقجمة أشخكحة ،"مقارنة تحميمية دراسة - الدعػدية العخبية

 األمشية لمعمـػ العخبية نايف جامعة األمشية، العمػـ في الفمدفة دكتػراه

 في األعساؿ ريادة تدخيع: 2014 كاألعساؿ الديجات ،(2114) االقترادية والتشّسية التعاون  مشطسة (34

 .أفخيقيا كشساؿ األكسط الذخؽ  مشصقة

 الدعػدي السؤتسخ ،"الدعػدية العخبية بالسسمكة األعساؿ ريادة كتحجيات متصمبات ،(2114) ميجؼ، (35

 األعساؿ ريادة كمخاكد لجسعيات الجكلي

 العخبي، العبالع شامل نسػ كلتحقيق عسل فخص لخمق محخؾ األعساؿ ريادة ،(2117) السػمشي (36

 .الجكحة بخككشجخ مخكد

 الحامج دار: عساف الثانية الصبعة الرغيخة، األعساؿ كإدارة الخيادة" ،(2111) دمحم العمي، الشجار، (37

 . "كالتػزيع لمشذخ

 في الذباب لجى الرغيخة السذاريع دعع في كدكرىا األعساؿ حاضشات كاقع"،(2112) مشى الشخالة، (38

 .بغدة اإلسالمية الجامعة" كحمػؿ مذكالت فمدصيغ في كالتشس ية بابالذ"  لسؤتسخ مقجـ غدة قصاع

دات مدح " (،2116)ابػىذير،  (39  أبحاثمعيج  "،الذبابيةالخيادي ة  التذغيل كالسبادراتمؤسا

 ()ماسالفمدصيشي  الدياسات القترادية 

 

 

 



135 
 

 :األجشبيةثانيا: السرادر 

1) Amoroso ،Jose Ernesto ،at. al. (2009). «Driving Forces Behind Entrepreneurship: 

Differences on Entrepreneurship Rate Level and its Volatility Across Countries». Frontiers 

of Entrepreneurship Research ،Vol. 29 ،No. 16. 

2) Avanzini D.B (2009), Designing Composite Entrepreneurship Indicators. An Application 

Using Consensus PCA. World Institute for Development Economics Research (UNU-

WIDER)  

3) Brewer, (2004), youth at risk: the role of skills developments in facilitating the transition to 

work, skills working paper No.19 (Geneva, ILO, 2004). 

4) Burch ، j.G. (1998). Entrepreneurship. New York: John Wiley & Sons Inc. 

5) Carbonar ،Steven. (1998). Entrepreneurship Fundamental. New Jersey: John Wiley & 

Sons Inc. 

6) Donna J. Kelley, Candida G. Brush, Patricia G. Greene, Yana Litovsky, GEM (2012) 

Women's Report.  

7) Ebba Augustin, Ruby Assad & Dalila Jaziri, (2012), Women Empowerment for 

Improved Research in Agricultural Development, Innovation and Knowledge Transfer in 

the West Asia/ North Africa Region, AARINENA Association of Agricultural Research 

Institutions in the Near East and North Africa  

8) Final Proceedings (2006). Entrepreneurship Education in Europe: Fostering 

Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning. London: European 

Commission. 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2825
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2825


136 
 

9) Global Entrepreneurship Monitor (2003). Overview of Entrepreneurship in the UK. 

London; Global professional publishing. 

10) Haidar, J.I., (2012). "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," 

Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307, 

September 

11) Ibrahim ،B. and Ellis ،W. H. (2002). Entrepreneurship and small Business management. 

USA.: Kendal/Hunt publishing Co. 

12) Jamali, (2009), “Constraints and opportunities facing women entrepreneurs in developing 

countries- A relational perspective. 

13) Leyla Sarfaraz, Nezameddin Faghih and Armaghan Asadi Majd (2014), The 

relationship between women entrepreneurship and gender equality, The Journal of Global 

Entrepreneurship Research (JGER) 

14) Mirux, (2013), “Empowering Women Entrepreneurs through Information and 

Communications Technologies “ 

15) OECD-MENA Investment Programme (2013), Gender inequality and entrepreneurship 

in the Middle East and North Africa : A statistical portrait 

16) Palestine Economic Policy Research Institute- MAS (2013). Palestine Country Report 

2012, The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Ramallah-Palestine 

17) PITA (2013)  ،  Palestinian ICT Market Penetration Study, Final Report, Palestinian 

International Technology Association of Companies, June 2013. 

18)  

19) Sharma, (2013), “Women Entrepreneur in India “ 



137 
 

20) Sood ،S.K. and Arora ،Renu (2007). Entrepreneurship Development. New Delhi: 

Kalyani Publishers. 

21) UN (1992), statistical charts and indicators on the situation of youth, 1970-1990, New 

York. 

22) World Bank, (2007), The Environment for Women’s Entrepreneurship in the Middle 

East and North Africa Region  

23) Wube, (2010),” FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF WOMEN ENTREPRENEURS 

IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES.  

 

 

 اإللكتخكنيةالسػاقع ثالثا: 

http://www.mol.pna.ps 

http://www.mol.pna.ps 

http://academy.asmakayyali.com/ar/course/32/lecture/641 

https://marefa.org 

https://www.heboncci.org 

https://www.ppu.edu 

https://www.hebron-city.ps 

https://www.hebroncci.org/incubatror  

https://www.startup45.com 

https://www.alaraby.co.uk 

http://www.mol.pna.ps/
http://www.mol.pna.ps/
http://academy.asmakayyali.com/ar/course/32/lecture/641
https://marefa.org/
http://www.heboncci.org/
http://www.ppu.edu/
http://www.hebron-city.ps/
http://www.hebroncci.org/incubatror
http://www.startup45.com/
http://www.alaraby.co.uk/


138 
 

 قائسة السالحق

 عشػاف السمحق  رقع السمحق  الخقع

 الحاضشات(مجيخك ة )مقابمأسئمة  نسػذج ( 1ممحق رقع ) 1

 الستبانة ( 2ممحق رقع ) 2

 الحاضشاتمجيخك  –الذخري ة  قائسة التخميد لمسقابالت ( 3ممحق رقع ) 3

 السحكسيغ لشساذج السقابالت بأسساءقائسة  ( 4ممحق رقع ) 4

  كتاب مغ جامعة الخميل ( 5ممحق رقع ) 5

 الحاضشات الثالثرسائل تحجيج حجع السجتسع مغ قبل  ( 6ممحق رقع ) 6
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 الحاضشات(مجيخك ) مقابمةأسئمة  نسػذج( 1) رقع ممحق

 2018/            /  التاريخ: 

  الػقت:

 السقابمة:  محاكر

 : األكلية السعمػمات: أكلا 

 .......................األعسال: ................... حاضشة

 .................: ......................الحاضشة مجيخ اسع

 السحافطة فياألعساؿ ريادي ات  كاقع: ثانياا 

 األعسال ريادة لسفيػم السجتسع في كاف   وعي يػجج .1

 األعسالريادّيات  عمى والسجتسع األسخة تأثيخ مجػ ما .2

 األعسال لخيادة الحكػمة دعع مجػ .3

 السانحة الجيات مغ السباشخ التسػيل عمىاألعسال  ريادة تعتسج .4

 .................... العكذ أم الخيادييغ الحكػر مغأقل الخيادّيات  اثاإلن ندب ىل .5

 األعساللخيادّيات الخاّص  القصاعتقّبل  مجػ .6

 األعسال بخياديات التعميسي القصاع اىتسام مجػ ما .7
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 (،دارؼّ إ دعع ،فشيّ  دعع ،تسػيميّ  ،شخافيّ إ)األعسال  حاضشات مغ السقجم الجعع نػع ىػ ما .8

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

 السحافطة فياألعساؿ ريادي ات  عمىتؤث خ  التي كالسعػقات التحجيات: ثالثاا 

 ؟األعساؿريادي ات  عمىتؤث خ  التي (الخارجي ة العػامل) ياتكالتحج  السعيقات أىع   ما ىي .9

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ؟عساؿاألريادي ات  عمىتؤث خ  كالتي الجاخمي ة( العػامل) كالتحجيات السعيقاتأىع   ىي ما .11

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

  السحافطة فياألعساؿ ريادي ات  عمىتؤث خ  التي كالسعػقات التحجيات لحل السقتخحة الحمػؿ: رابعاا 

 ؟األعساؿريادي ات  عمىتؤث خ  كالتي (الخارجي ة العػامل) كالتحجيات السعيقاتأىع   ىي ما .12
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..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 ؟األعساؿريادي ات  عمىتؤث خ  كالتي جاخمي ة(ال العػامل) كالتحجيات السعيقاتأىع   ىي ما .13

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

  ىشا تجكيشيا أرجػ تػصيةأك  اقتخاح كجػد حاؿ في

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 

 الحتخاـ مع
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 اخلليل –جامعة اخلليل 

 كلية الدراسات العليا

 األعمالقسم إدارة  -كلية اإلدارة والتمويل 

 ستبانة إ

 ........ خت الفاضلةاألخ الفاضل ...........، األ

 ،،وبعج،تحية شيبة 

. وذلظ كحالة دراسية " محافطة الخميلكالتػصيات " كالتحجياتفي فمدصيغ: الػاقع األعساؿ ريادّيات  يقػم الباحث بإعجاد دراسة بعشػان "

 مغ جامعة الخميل.األعسال كستصمب لشيل درجة الساجدتيخ في إدارة 

األعسال عمى البيئة السحيصة بخياديات التعخ ف في الزفة الغخبية مغ خالل األعسال ريادّيات  واقعى عمالتعخ ف إلى وتيجف ىحه الجراسة 

 والسعػقات.كّل الخخوج بتػصيات لحل ىحه السذاإلى  باإلضافةوالسعػقات التي تػاجييغ في مذاريعيغ كّل السذاأىع و 

ما لجيكع مغ معمػمات قيسة سػف تثخؼ البحث، راجيغ التفزل ّية ىسولتحقيق ىحا اليجف صسست ىحه االستبانة ألخح آرائكع وذلظ أل

استكسال اإلجابة عغ كافة عبارات االستبانة والجقة في اإلجابة إّن  باالشالع وبيان الخأؼ بتأشيخ اإلجابة السشاسبة مغ وجية نطخكع، حيث

ا يخد في إجابتكع سيكػن مػضع احتخام وسػف يعامل بدخية مكّل إّن  التػصل الييا. عمساتّع ستشعكذ بالتأكيج عمى دقة الشتائج التي سي

 أية معمػمات تجل عمى شخركع الكخيع.أو  تامة ولغ يدتخجم إال ألغخاض البحث العمسي فقط، وعميو ال داعي لكتابة االسع

 عغبغس  الش طخ  ػجػدم شيء عمى الخالؽ التعجيلأك  قيسة ذك مختمف شيء لخمق مدتسخة ديشاميكية عسمية" األعسال:تعخيف ريادة 

  "تحقيق الخبحأجل مغ  الستاحة السػارد

 تعاووكم،مع الشكر المسبق لحسه 

 دكتور سمير حسبونالمشرف:                                                                       أحمد المحتسب الباحث: زهير

 ( االستبانة2ممحق رقع )
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 .الذخرية أوال: البيانات

 األعسال.يادية بيانات عغ ر  األول:السحػر 

  العسخ

  دكتػراة  ماجدتيخ  بكالػريػس  دبمـػ  ثانػية السؤىل العمسي

ز    الجراسيالتخر 

  األعساؿسشػات الخبخة في ريادة 

  السدؤكؿ الفشي  السدؤكؿ السالي  مجيخ السذخكع في السذخكعالخيادي ة  مخكد

  (أخخى)اذكخىا  األنطسةمدؤكؿ   مدؤكؿ التدػيق

  مخيع  قخية  مجيشة  الخيادي  كغ مكاف س

 بيانات عغ السذخوع الخيادؼ الثاني:السحػر 

  ()اذكخغيخ ذلظ   خجماتي  صشاعي  تكشػلػجي السذخكع عسل شبيعة

  مغ مدتػى  أكثخ  الجكلي  اإلقميسي  السحمي السذخكع مػجػد عمى السدتػى 

   تصػيخ عمى فكخة قائسة   ججيجة مذخكع عباره عغ فكخة 

  مجخد فكخة  في مخحمة التخصيط  في مخحمة التشفيح  جاىد كيعسل السذخكع  إتساـدرجة 

 ثانيًا: محاور االستبانة.

  في محافظة الخليلاألعمال رياديّات  : واقعاألولالمحور  

 العبارات رقع

 )مجى السػافقة عمى العبارات(

مػافق 

 بذجة

معارض  معارض محايج مػافق

 بذجة

 األعمالرياديّات  المؤثرة علىجيّة الخار العوامل

I. الجهات الحكومية 

      األعمال رٌادٌ ات  لحماٌةخاص ة  هنالن لوانٌن وتشرٌعات 1

      األعمال لرٌادٌ ات  بٌئة عمل مناسبةالحكومٌ ة  توفر الجهات 2
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II. والمجتمع األسرة 

      األعمالرٌادٌ ات  ٌتمبل المجتمع فكرة 3

       أعماللتصبح سٌدة األعمال ٌة رٌاد األهلٌدعم  4

      فً العمل بمشروعهااألعمال رٌادٌة  األسرةتشارن  5

III. التعليمية مؤسَّسات ال 

      األعمال التعلٌمٌة برٌادة مؤسَّسات هنالن اهتمام كافً من ال 6

      فً المجتمعاألعمال مفهوم رٌادٌة أهمٌ ة التعلٌمٌة مؤسَّسات ترسخ ال 7

IV. الداعمة.الرياديّة  ساتمؤسَّ ال 

      األعمالبرٌادٌات تم  داعمة كافٌة تهمؤسَّسات هنالن  8

      واإلشرافمن نفس الجنس للرلابة والمتابعة  أشخاصتوفر  9

      على تسوٌك منتجاتهنالرٌادٌ ات  مؤسَّساتتساعد ال 10

V.  )جهات المانحة )المالية 

      فً تمدٌم الدعم واإلناثر تمٌز الجهات المانحة بٌن الذكو 11

      األعماللرٌادٌ ات  توفر الجهات المانحة الدعم الكافً 12

VI. التحتية. والبنيةالخاّص  القطاع 

      فً التعاملاألعمال ورٌادٌات األعمال رٌادًٌ  بٌن الخاص   ٌمٌز المطاع 13

      إناثكونهن األعمال الخاص  رٌادٌ ات  ٌحارب المطاع 14

ة  بنٌة تحتٌةاألعمال رٌادٌ ات  تحتاج 15       خاص 

 األعمالرياديّات  المؤثرة علىالداخليّة  العوامل

      تحت الضغط وتتغلب علٌه  األعمال تعمل رٌادٌة  16

      صفات شخصٌة ممٌزة للمٌام بعملهاإلى األعمال تحتاج رٌادٌة  17

      ن الدخل العائد منه فً البداٌةمأكثر  المشروع بإنجاحالرٌادٌ ة  تم  ته 18

      ٌعرلل فرٌك العمل عمل الرٌادٌة 19

      نجاح الرٌادٌة أمامالعمل لساعات طوٌلة ٌعتبر عائك  20

      من الفشل األعمال تخاف رٌادٌة  21

 

 في محافظة الخليل.األعمال رياديّات  علىتؤثّر المحور الثالث: المعوقات التي 

 

 عباراتال رقم

 )مدى الموافقة على العبارات(

موافق 

 بشدة

 معارض معارض محايد موافق

  بشدة

      األعمالالعادات والتمالٌد سلبا على رٌادٌة تؤث ر  22
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      الزواج ٌحد من طموح الرٌادٌة وخاصةالظروف االجتماعٌة  23

لسلبٌات التً المجتمع المدنً من امؤسَّسات داخل الرٌادٌ ات  ٌعتبر عدم دمج 24

 األعمالعلى رٌادٌة تؤث ر 

     

بمشارٌع الرٌادة للنساء ٌملل من الخاص ة  واالستشاراتندرة توفٌر التدرٌب  25

 فرص دخولهن السوق

     

      من النجاحأكثر  بالتموٌلاألعمال اهتمام رٌادٌة  26

      للة الموارد المحلٌة المتاحة للمشارٌع الرٌادٌة.  27

      معرفتهم بإدارة المشارٌع ولل ة  األعمالرٌادٌ ات  له خبرةل 28

عن األعمال رٌادٌ ات  عزوف أسباب أحدوالفشل ٌعتبر  اإلفالسالخوف من  29

 الرٌادٌ ة  المضً لدما بمشارٌعهن

     

      األعمالرٌادٌ ات  عدم وجود لوانٌن تحمً 30

       على تسوٌك منتجاتهنالرٌادٌ ات  عدم لدرة 31

      األعمال الرٌادٌ ة  األعمالمع رٌادٌة الخاص   رفض تعامل المطاع 32

      المصروفات العالٌة ممارنة مع الدخل للمشروع  33

      لضغوط العمل المتواصلة األعمال استسالم رٌادٌة  34

من انخفاض المستوى المعٌشً نظرا لتحوٌل جزء من األعمال خوف رٌادٌة  35

 على المشروع  إلنفالهل الدخ

     

      التوتر الشدٌد بسبب تحمل المسؤولٌة كاملة عن نجاح المشروع  36

      تفضٌل البعض للوظائف ذات الدخل الثابت على تحمل المخاطرة. 37

      عدم تماشً البنٌة التحتٌة الموجودة مع متطلبات بعض المشارٌع  38

      من النجاح الرٌادٌ ة  التً تمنع بعض المشارٌع ٌةاإلسرائٌل األمنٌةالدواعً  39

      مشروعها  إدارةفً  أداءهاٌؤثر على األعمال المستوى العلمً لرٌادٌة  40

      بعد التخرٌج من لبل طالم الحاضنة.األعمال عدم متابعة رٌادٌة  41

      األعمالٌوثر نوع الدعم الممدم من الحاضنة على نجاح رٌادٌة  42

 في محافظة الخليل.األعمال رياديّات  علىتؤثّر المحور الرابع: سبل التغلب على المعوقات التي 

 العبارات رقم

 )مدى الموافقة على العبارات(

موافق 

 بشدة

 معارض معارض محايد موافق

  بشدة

      بٌة التعلٌمٌة والتدرٌمؤسَّسات ودعم فكرة الرٌادة فً الاألعمال االهتمام برٌادٌات  43

      األعمالرٌادٌ ات  التً تحفظ حموق واألنظمةسن الموانٌن  44

      توفٌر جهات تموٌل دائمة 45

      األعماللرٌادٌ ات  تدرٌبات متخصصة 46
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      والخاللة  الجدٌدةالرٌادٌ ة  األفكارمناسبة تستوعب تطبٌك  بنٌة تحتٌةتجهٌز  47

وخاصة فً فترة تأسٌس األعمال لرٌادٌ ات مٌ ة الحكو المساعدات والحوافز 48

 االشتراكات(. إعفاءات الرسوم، إعفاءاتالضرٌبٌة،  اإلعفاءاتالمشروع )

     

      خارجٌٌن أو  مع مستثمرٌن محلٌٌناألعمال رٌادٌ ات  محاولة تشبٌن 49

      من لبل الحكومةالرٌادٌ ة  للمشارٌع أساسٌةتوفٌر مواد خام  50

       

مع جمٌع لطاعات العمل وتسهٌل عملٌة دخولهن السوق الرٌادٌ ات  دمج النساء 51

 المحلً.

     

      فً المشروع الرٌادي األسرة إشران 52

      من لبل الحاضنات ومتابعتهنالرٌادٌ ات  للتواصل مع أعمالتوفٌر مرشدات  53

 

تدوينها هنا  أرجوتوصية أو  في حال وجود اقتراح

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........ 

 

 شاكخيغ حدغ تعاكنكع
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 الحاضشاتمجيخك  – الذخرية( قائسة التخميد لمسقابالت 3رقع )ممحق 

 

 مجيخ الحاضشة التخميد الخقع

 بػليتكشظ فمدصيغ أعسالمجيخ حاضشة  (1ح  )م 1

 حاضشات بمجية الخميلمجيخ مخكد  (2)م ح  2

 الغخفة التجارية أعسالمجيخ حاضشة  (3ح  )م 3

 األعسالجات سيّ  – إرادةمجيخ حاضشة  (4ح  )م 4
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 كالستبانة سيغ لشساذج السقابالتك  السح بأسساء( قائسة 4ممحق رقع )

 الجامعة  السع  الخقع

 جامعة الخميل  زنيج  أبػالجكتػر سسيخ  1

 جامعة بػليتكشظ فمدصيغ   الذخيف  إقبالر الجكتػ  2

3 i.  جامعة الخميل  دمحم الحخباوؼ 

 إرادة أعسالحاضشة  تخكي  أبػفجاء  . أ 4
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