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موضو  ات  ع رادةلقد تزاید االهتمام  احثین  من قبلاألعمال للشر سبب  والعاملینال تأثیره وذلك 

ة  اإلیجابي على ات، وقد اكتسب هذا المفهوم اهتمامًا متسارعاً القدرة التنافس للمنظمات والمؤسسات  للشر

ةونها  ة وتنافس      .تعمل في بیئة دینام

ة في التعرف على إلى  هذه الدراسة تهدفوقد  ةالراد ة الصناع ات العائل في محافظات وسط  الشر

ة ة / مدیر من  الدراسةالواقع والمأمول، وقد تكون مجتمع : وجنوب الضفة الغر ات العائل مالكي الشر

احثة المنهج الوصفي  ة، وقد استخدمت ال ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر التحلیلي الصناع

ة العشوا ق انات، ما استخدمت العینة الط أداة لجمع الب انة  ة لمجتمع الدراسة، حیث استخدمت االست ئ

انت االوقد تم توزع اال ع أفراد عینة الدراسة، وقد  انات على جم ونة من ست انة  م فقرات ) 106(ست

ة امقسمة على أرعة محاور، وقد  ة للعلوم اإلجتماع احثة برنامج الرزم اإلحصائ ) SPSS(ستخدمت ال

  .نتائج الدراسة وتفسیرها في تحلیل

  :عدة نتائج أهمهاوقد خلصت الدراسة إلى      
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بیر  ل  ش حسب الترتیب - أن مستو توفر خصائص الشخص الراد عند أفراد العینة جاء 

م الذاتي، : - التالي مستو عاٍل من الطاقة، المثابرة وااللتزام، الحاجة إلى اإلنجاز، تحمل التح

ط، التواصل مع اآلخرنالمخاطرة، االستقالل النفس، التخط   .ة، الثقة 

ة في محافظات أن  ما أظهرت النتائج ة الصناع ات العائل أعلى مؤشرات رادة األعمال لد الشر

ة هو مد توفر  ة الحدودوسط وجنوب الضفة الغر م د توفر الحرة في تنفیذ یلیها م ،التنظ

ة أخر ثم  ،ثم مد توفر عامل الوقت ،األعمال م ثم مد توفر دعم  ،مد توفر عوامل تنظ

افآت والتعزز وأخیراً  ،اإلدارة   .مد توفر نظام الم

ة تأثیراً الخصائص أن أكثر بینت الدراسة ما  ة الشخص ة  الراد ات العائل ة في الشر على الراد

ة ه ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر اشرة الثقة ت ،مستو الطاقة العالي :يالصناع ه م ل

ط ،النفس  .ثم تحمل المخاطرة ،ثم الحاجة لإلنجاز ،ثم التخط

ات  ة تواجه وأن هناك تحد أن المال  مدیر داخل ة تتمثل  ة لتكون راد ة الصناع ات العائل الشر

قف عائق ار المشارع الجدیدة،  اً غیر المتاح  یر في المشاكلالكافي لالوقت  وعدم توفرأمام أف  لتف

ة على نطاق واسع م ة على النحو التنظ انت مرت ة  ات خارج ات تواجه تحد ما أن هذه الشر  ،

ة، الذ الوضع االقتصاد في فلسطین  :التالي ار الراد ر األف ءات الدوائر إجراثم حد من تطو

ة  ة(الرسم وم ار الثم ، )الح ر األف ة في فلسطین تقف عائقًا أما تطو ة في البیئة القانون راد

ة،  ر التكنولوجي قلیلة في قطاعنا الصناعي، ثم الشر ة في خیرًا أو فرص التطو البیئة االجتماع

ة ة في الشر ار الراد ر األف   .فلسطین تقف عائقا أمام  تطو
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ة  أظهرت النتائج أن العاملین في الشر اجات الالزمة للتوجه نحو العمل الراد تتمثل  أن االحت

رة،  حتاجون إلى ة، و دورات تطو حاجة إلى موارد مال ة  فاءات  وهيالشر حاجة إلى توظیف 

ة،  ال فیهاوأخیرًا راد حاجة لوضع خطة لتوارث األج ة    .الشر

  

احثة  ات أهمها وفي ضوء هذه  النتائج أوصت ال   :عدة توص

 م ة األعمال تدع ة الحاضنات برامج بواسطة اإلبداع المالي  الدعمتدرب و ال وتوفیر التكنولوج

ة للمستثمرن والقانوني ار تدف غ ة األف  .األسواق إلى ونقلها اإلبداع

 ة تجیب عن التساؤل القائلعمل دراسات مستقبل ات العائل اق الشر هل الفرد الذ : ة في س

ون  رة جدیدة ومتمیزة  ف مشروع مستقلمؤهًال لأتي  ة األموما أثر ذلك على  ؟لبدء   ؟الشر
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Abstract  

 
 
Corporate entrepreneurship has been of interest to scholars and practitioners due 

to its beneficial effect on Companies’ competitiveness. It is a concept that is fast 

gaining importance for corporate organizations operating in a dynamic and 

competitive environment. 

The researcher aimed to have a closer look at corporate entrepreneurship in 

industrial family companies in central and southern west bank districts with a 

focus on reality and aspirations. The study population consisted of managers 

and/or owners of such companies. The researcher used the descriptive analatical 

method and utilized the stratified random sample in community survey, using 

the questionnaire as a tool to collect data. The questionnaire, which was made 

of 106 items and was divided into four themes, was distributed to all members 

of the study sample. The researcher used statistical packages for Social Sciences 

(SPSS) program to analyze and interpret the results of the study.  
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The researcher concluded the most important results and recommendations as 

follows: 

 

The study finds that the availability level of entrepreneurial characteristics for 

the respondents with high degree as follows: locus of control, high level of 

power, perseverance, need for achievement, risk taking, independence, self 

confidence, planning, and finally : Communicate with others. 

The results also showed that the highest entrepreneurship indicators for those 

companies is the availability of  organizational boundaries. This indicator is 

followed by the availability of freedom in the implementation of business, the 

availability of the time factor, the availability of other organizational factors, the 

availability of management support, and finally the availability of the bonus 

system and reinforcement.  

The study showed that the most entrepreneurial characteristic that has the higher	

impact on the corporate entrepreneurship in industrial family companies is the 

high level of energy, immediately followed by self-confidence, planning, need 

for achievement, and then taking risks. 

There are internal challenges that are facing managers of industrial family 

companies. The unavailability of cash money and the  lack of time to think 

about the organizational problems on a large scale stand as major obstacles to 

new project ideas. Moreover, these companies face external challenges that can 

be listed as follows: the economic situation, official paper work procedures 

required by the government, legal environment, limited opportunities of 

technological development in the industrial sector, and social environment, 

which are all considered as major external obstacles to the development of 

entrepreneurial ideas in these companies. 
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The results also showed that there are essential requirements to move towards 

the entrepreneurial work can be summarized as follows: the workers in these 

companies need developmental training programs. The companies, on the other 

hand, need stable resources for cash flow, recruiting skilled workers who 

possess entrepreneurial qualifications,    putting in place well-studied plans for 

the intergenerational transmission. 

 

In light of these findings, the researcher put forward the following 

recommendations: 

 

Strengthening the creative work through the Technology Incubators programs 

and through providing training programs and financial and legal support to 

investors in order to encourage the flow of creative ideas and transfer them to 

the markets. 

 

Conducting future studies in the context of family businesses that answer the 

following question:  is the individual, who gives a new and outstanding idea, 

capable of starting up an independent project? What is the impact of such 

capability on the parent company؟ 
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ة وعلى آله  شرة وهاد اإلنسان الحِمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على معلم ال
عهم بإحسان إلى ة ومن ت عد... یوم الدین وصح ر هللاإف ،أما  ش ر الناس ال ش   .نه من ال

تور  لذا ر العمی إلى أستاذ الفاضل الد الش المشرف على رسالتي نظیر  سمیر أبو زنید أتقدم 
ه وٕارشاد ونصح    .الرسالة  إعداد فترة   طوال ما قدم لي من توج
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ا وأخص  ة الدراسات العل ل ة جامعة الخلیل و ر جامعتي الحبی مة، وأش مالحظاتهم الق وٕاغنائها 

ة  م ر الهیئة اإلدارة واألكاد لبرنامج الماجستیر في إدارة األعمال، فجزاهم هللا عني خیر الذ
  .الجزاء

   

ر بجزل وأتقدم  فلسطین بولیتكنك جامعة بها وأعتز إلیها أنتمي التي المؤسسة إلى والعرفان الش
ر  .منحي الفرصة إلتمام دراستي على الش س الجامعةوأخص  تور عماد الخطیب رئ ، األستاذ الد

رم طهبوبو  تور  مي، واألستاذ الد تور مصطفى أبو الصفا النائب األكاد تور منیر الد ، والد
ه ونصح ودعم  على ما قدموه لي من رمة  .خالل فترة الدراسةتوج

عاً  هؤالءل  ر  أكرر جم   .خیر ل هللا وجزاهم وتقدیر  ش
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  صفاء أبو شامة
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  لاألوالفصل 
_____________________________________________________  

  اإلطار العام للدراسة
  

  المقدمة    1 -1     

ات الدول ودعمها،  ة اقتصاد لعل الحدیث عن الرادة تعد مرحلة الجدل حول أهمیتها ودورها في تنم

مًال في الوصول إلى عد التحول الكبیر من اقتصاد رأس المال إلى اقتصاد المعرفة، أ ةخاصو

ه لتضمن ل الشعوب للوصول إل لنفسها األمن االقتصاد  االستقرار االقتصاد الذ تسعى 

اسي   ).2015سلطان،  ( والس

ـاة هـو التغییـر، إ) Heraclitus( قول الفیلسوف الیوناني  مـا أن ن الشيء الوحیـد الثابـت فـي هـذه الح

ــة والمنافســة  ات التــي تواجــه المنظمــات وعلــى المنظمــات التعامــل التغیــرات فــي البیئــة الخارج مــن التحــد

مومتها    .) 9Heart Quotes Center, 200( معها والتغلب علیها للحفا على د

اســات ومتخــذ القــرارات  غــي علــى صــانعي الس فلســطینیین یخططــون لمســتقبلهم فــي دولــة مســتقلة، ین و

ــا اغة العلــوم والتكنولوج اســات االبتكــار التــ صــ ــة المختلفــة لالســتفادة مــن وس ي تشــجع القطاعــات الوطن

ـات المتاحـة لالبتكـار والخبـرة والـدعم مـن البلـدان األخـر  ان   .)Khatib and others, 2012(االم

یز علیهـا ـة  :ومن أهم القطاعات التي یجب التر ل المصـدر األهـم فـي عمل شـ القطـاع الصـناعي الـذ 

ة م. التنم ـة حیـث ومن أهم المصادر التي  ات العائل ل خـاص هـي الشـر ش ن استغاللها في فلسطین 

بیرة من الشر  ة  ل نس من على قطاع األعمالأنها تش   .ات التي ته
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لة  1-2     الدراسةمش

، وشعور عدم الثقة جددالمنافسین من ال ةایدظهور سرع وأعداد متز تتمیز بیئة األعمال الیوم 

ة في إدارة الشر في ة اتالطرق التقلید ة الشاملة لتحسین الكفاءة واإلنتاج ووجد العدید من  ،والرغ

ة  ادرة الدارسین في هذا المجال أن تنم ة اال هيروح الم ات فيستراتیج ة لمساعدة تلك الشر  المناس

اة والنماء، و  قاء على قید الح ات تحتاج أن ال استمرار الشر  فیهاإلى تجدید روح رادة األعمال و

التي تغیر قواعد المشهد التنافسي في ) المنتجات والخدمات( لالبتكارات فيلید المستمر تو لمصدر ل

  .),Kuratko, 1998 Hodgetts(صالحهم 

م التعــــاطف وحیــــث  ــــة ظــــاهرة تمیــــز االقتصــــاد الفلســــطیني، وتعــــزز مــــن قــــ ات العائل أن الشــــر

ه،  ل أكثر من  إذوالتضامن بین أبناء شع ة% 90أنها تش ات في فلسطین من نماذج ملك حسـب  الشر

ز الفلسطیني لإلحصاء ات في هاماً  دوراً  یلعب الصناعي القطاعوحیث أن . الجهاز المر ـع اقتصاد  جم

 المحلـي النـاتج فـي فعالـة مسـاهمة تسـاهم والتـي لمهمـةا القطاعـات مـن دعـ القطـاع هـذا أن حیـث العـالم دول

 مـن ـون  أن یجـب الموجـودة الصـناعات مسـتو  قـاءواالرت الصناعي القطاع دعم فان هنا ومن ،ياإلجمال

ة األهداف ـة األساسـ اسـة أل ـة س ما ال شـاملة، تنمو  القطاعـات بـین بیـر نسـبي وزن  لـه القطـاع هـذا وأن سـ

ة   ).2003الراعي، (  االقتصاد

  

ما  ات أساسه الفلسطیني الخاص القطاع أنو ة، الشر عوتنطب هذه النتیجة على  العائل  جم

، (  الصناعي القطاع فیها ما عاتالقطا ورغم ، )Abuznaid & others, 2014 (، و)2008صبر
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ه ما أن عدد ما تتمیز  ثیرة،  ات  ة في فلسطین إال أنها تواجه تحد ات والمؤسسات العائل منها  اً الشر

  .اندثر لعدم قدرتها على منافسة المنتجات األخر 

احثة أن هناك حاجة ملحة من هنا  ات رأت ال لمساعدة المجتمع الفلسطیني وخاصة الشر

ات التي تواجهها في المضي قدمًا نحو  التغلب على التحد ة لدراسة واقعها ومساعدتها  ة الصناع العائل

ة ة والمحل ات األخر العالم قائها وزادة قدرتها على منافسة الشر التالي المحافظة على  ة و   .الراد

ةتعرف على واقع لذلك جاءت هذه الدراسة لل ة في  الراد ة الصناع ات العائل في الشر

ة  ة، من خالل دراسة العالقة بین مستو توفر الخصائص الراد محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ات ومد التوجه الراد / مدیر لد  ات التي تواجههاهذه الشرلمالكي هذه الشر  ات، ومعرفة التحد

التالي محاولة تحدید  ات العمل الراد و ة الالزمة متطل لمساعدتهم في المضي قدمًا نحو الراد

ة  ة االقتصاد اتهم من أجل حمایتها من االندثار وضمان استمرارتها، مما یجعلها تساهم في التنم لشر

ل عام ش   .للوطن 

ناًء على ذلك  لةو ات العائواقع دراسة  :تكمن في الدراسة فإن مش ة في الشر اد ة الر ة الصناع ل

ةفي م رهاالمأمول وما هو  حافظات وسط وجنوب الضفة الغر   .لتطو
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  الدراسةأهداف  1-3

احث تلقد حدد    :التالي  على النحو الدراسة ههذأهداف  ةال

ة لـــد مـــدیر  خصـــائصالتعـــرف علـــى مـــد تـــوفر  - 1 ـــادة الشخصـــ ـــة  مـــالكي/الر ات العائل الشـــر

ة في محافظات وسط وجنوب ال ةالصناع  .ضفة الغر

ة فـي محافظـات  - 2 ـة الصـناع ات العائل التعرف على مد توفر مؤشرات رادة األعمال فـي الشـر

ة  .وسط وجنوب الضفة الغر

اس - 3 ة لد مدیر  خصائص وجود أثر ق ة شخص ات  مالكي/راد ة الشر ة الصناع علـى العائل

ة  اتالراد  .لهذه الشر

ات التي تواجه  التعرف على - 4 ة مالكي/ مدیر التحد ة لتكون راد ة الصناع ات العائل  .الشر

اجات - 5 ةللتوجه نحو  للمدیرنالالزمة  التعرف على االحت اتهمفي  الراد   .شر

 

   أسئلة الدراسة 1-4

ة  تقام    اإلجا احث  س الدراسة أسئلة عنال ةالرئ    :ة التال

ة لـد مـدیر  خصـائصما مد توفر  .1 ا مـالكي/الرـادة الشخصـ ة الشـر ـة الصـناع ت العائل

ة؟  في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر
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ة فـي محافظـات وسـط  .2 ة الصناع ات العائل ما مد توفر مؤشرات رادة األعمال لد الشر

ة؟  وجنوب الضفة الغر

ة  الخصائصتوفر  أثر ما .3 ة الشخص ـة /لد مـدیر الراد ات العائل ة مـالكي الشـر الصـناع

ة في محافظات وسط وجنوب ا ة فیلضفة الغر  ؟ هاعلى الراد

ات التي تواجه  .4 ة؟ مالكي/ مدیر ما هي التحد ة لتكون راد ة الصناع ات العائل  الشر

اجاتما هي  .5 ةللتوجه نحو  للمدیرنالالزمة  االحت اتهم؟ الراد  في إدارة شر

 

ة  1-5    الدراسةأهم

ة 1-5-1 ة العلم   :األهم

ـة ات العائل ة الشر مومتهـا، و وضـرورة  نظرًا ألهم ـارز هـام دور مـن للرـادة لمـاالحفـا علـى د  فـي و

ر ـار تطـو حیـث  المشـارع هـذه أف ح وقـدرتها  عـاد  وتأخـذ  ناجحـة  أعمـالٍ   مشـارع  تصـ  ،قـدرات  أ

مومـة والتطـور  االسـتمرارة لهـا ـون   حیـث ـذلك والد  مـع یتناسـب مـا  بیـرة  لمشـارع  نـواة  و

ات ارنة، (  محليال السوق  متطل ة الدراسة فإن أ ) 2006الس   :في أنهاتتمثل هم

  ة مــًا فــي مجــال األعمــالمهتطــرح موضــوعًا ، حیــث تعــد الرــادة مــن الموضــوعات األساســ

متلكــه  مــا  افــة المجتمعــات، فالشــخص الرــاد  ــة المســتدامة فــي  الهادفــة إلــى تحقیــ التنم

ســاعد مجتمعــه فــي تحقیــ النمــو  ــة  ــار إبداع ســعى إلــى تحقیــ  ،االقتصــادمــن أف ونــه 
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ــة تســهم فــي  مــه لمنتجــات وخــدمات إبداع ــذلك مــن خــالل تقد التشــغیل الــذاتي لــه ولغیــره، و

اع حاجات أفراد مجتمعه من جهة، وتحق له التمیز من جهة أخر    .إش

 احثـة -نوعهـا من األولى الدراسة هذه دوتع حـث التـي -فـي حـدود علـم ال ل ت شـ  فـي خـاص و

ـة لـد الخصـائص ات مـالكي/ مـدیر  الراد ـة الشـر ة فـي العائل محافظـات وسـط  الصـناع

ــة فیهــا س مســتو الراد مــا أنهــا تقــ ــة،  التــالي تعمــل علــى إثــراء  ،وجنــوب الضــفة الغر و

ة ــة الفلســطین ت ــة  الم ات العائل ــة فــي الشــر ــة التــي تتنــاول موضــوع الراد حوث المیدان ــال

ة  .الصناع

 قــي( اع الصــناعي یــوفر فــرص عمــل دائمــة نظــرًا ألن القطــ ، فــإن هــذه الدراســة )اســتثمار حق

   .تعزز هذا الجانب

ة الدراسة 2-5-1 ة  أهم حوثینالعمل  للم

  ــــن أن تكــــون هــــذه الدراســــة ــــة م ــــة / دلیــــل إجــــراءات لمــــدیر مثا ات العائل مــــالكي الشــــر

ل  شـ ل خـاص وفـي فلسـطین  شـ ة في محافظات الوسـط والجنـوب  عـام مـن أجـل الصناع

ة اتهم الوصول إلى الراد    .في شر

 ن أن هذه الدراسة  ما أن ات  مـدیر  تسـاعدم ة الشـر ـة الصـناع فـي وضـع تصـور العائل

اتهمجدید  ة الجدیدة لشر ة الراد  . بناًء على الرؤ
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احثة 3-5-1 ة الدراسة لل   أهم

ة في إجراء ا احثة من رغبتها الشخص ة الدراسة لل ع أهم اهتمـام  لدراسة في هذا المجالتن حظـى  الـذ 

ًا  ًا وعالم همعرفتها  مخبراتها وتعإلثراء الفت محل   .ف

ة  1-6   :الدراسةمنهج

ة  ة الدراسةتتجسد منهج الخطوات التال ام    :من خالل الق

 للدراسةطار النظر إلتحدید ا 

 ة  جراءاتإلا  :انت على النحو التالي و : المیدان

  ــارة عــن : راســةالدداة أبنــاء انةاوهــي ع ة محــاور أرعــةتكونــت مــن  ســت ســ وتكــون  رئ

ـاس ، األسئلةمجموعة من  منل محور  ة لق ـة الصـناع ات العائل ـة فـي الشـر الراد

ــة انات علــى التــم توزــع ا حیــث ،فــي محافظــات وســط وجنــوب الضــفة الغر عینــة ســت

ة 360مقــدارها  ــة تعمــل فــي منشــأ 1793الــذ بلــغ  الدراســةمجتمــع مــن  شــر ة عائل

ــة، وتــم  القطــاع الصــناعي ــفــي محافظــات وســط وجنــوب الضــفة الغر ان ت اجمــع الب

ة الالزمة إلجراء المعالجات اإ و   .ستخراج النتائجالحصائ

  ر اتحلیـــل النتـــائج ومناقشـــتها و ـــات والتـــي مـــن شـــأنها تطـــو ات واآلل عـــض التوصـــ العمـــل قتـــراح 

ة  ة الصناع ات العائل  .وتوجیهها نحو الرادة والنهوض بهااإلدار في الشر
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  :الدراسةمحددات حدود و  1-7

    حدود الدراسة 1-7-1

ل التالي  هذه الدراسةتم تحدید حدود    :الش

ة  1-1-7-1 ة في  موضوععلى  الدراسة ههذ تقتصر ا : الحدود الموضوع ة الراد ات العائل الشر

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر   .لواقع والمأمولا: الصناع

ة  2-1-7-1 ان ة في محافظات على  اقتصرت هذه الدراسة :الحدود الم ة الصناع ات العائل الشر

ة  محافظة أرحا، محافظة رام هللا والبیرة، محافظة بیت لحم، محافظة ( وسط وجنوب الضفة الغر

  .)الخلیل

ة  3-1-7-1   .2014/2015 خالل العام هذه الدراسةتم إجراء  :الحدود الزمان

ة  4-1-7-1 شر ة / دیر معلى  دراسةال ههذ تقتصر ا :الحدود ال ة الصناع ات العائل مالكي الشر

ات اإلدارة المختلفة   .في المستو

    الدراسة اتحددم 2-7-1

احث ات  ةلقد واجهت ال ام بتنفیذ هذأالعدید من المحددات والصعو   :همها أ ، ومن الدراسة هثناء الق

احثة عض  عدم  تعاون  .1 ة مع ال ة الصناع ات العائل ـة والذ مدراء الشر تمثل في رفض االجا

انة  عن ة لم یتم اإلفصاح عنهاأسئلة االست اب شخص   .ألس
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ات .2 عته انةاإلستتطبی  في صعو ة مـن قبـل عحیث تم التوز اومتا عـة الشخصـ احثـة والمتا  ،ال

ـــة فـــي م حیـــث تـــم التنقـــل  )، بیـــت لحـــم، الخلیـــلرام هللا (حافظـــات وســـط وجنـــوب الضـــفة الغر

ـــة المشـــددة مـــن قبـــل االحـــتالل نظـــرًا  ســـبب اإلجـــراءات األمن ة بـــین المحافظـــات وذلـــك  صـــعو

 .لألوضاع األخیرة

ة الدراسةمصطلحات  1-8    :اإلجرائ

ادة  -  مثالً ( ما  میدان في السب تعني األعمال مجال في الرادة ): Entrepreneurship( الر

ضا وتعني ما ،)مجال الفضاء في وسيالر  السب  شیئاً  یبتكر او میدانه في جدیداً  شیئاً  یدیر من أ

اً  جدیداً  ًا ورواجًا  القي ل ارنة( طل  ).2006، الس

اد  - ار الجدیدة، وهو من  ): Entrepreneure (الر ادر في تبني األف هو الشخص الم

ة الواض ه روح المخاطرة، والرؤ ط والتعامل مع تشف الفرص، ولد حة والقدرة على التخط

ر منتجات لتحقی الرح والنمو  مة أو تطو الشیخ ( الظروف الغامضة، من أجل إضافة ق

 ).2009وآخرون، 

ة - اد  والسمات القدرات هي : ) Entrepreneurial Characteristics(  الخصائص الر

ة ، متلكها التي الشخص حتاجها الراد  في تصرفه طرائ تحدید عني مامنشأته  إلدارة و

عا بها قوم التي االدوار أو یواجهها التي المواقف مختلف تنفیذها  منه المطلوب المهام لنوع ت

 ). Koratko, 2007,58( بنجاح 
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ة الخصائص  - ةالشخص ة اإلجرائ اد ة: الر الخصائص التال         :تم تحدیدها في هذه الدراسة 

م الذاتي، الحاجة ( النفس،  التح التواصل مع اآلخرن، إلى اإلنجاز، تحمل المخاطر، الثقة 

ة، مستو عاٍل من الطاقة، المثابرة وااللتزام  ).االستقالل

ة  - ادة اإلدار ه األعمال إدارة حقل في الرادة ): Managerial Entrepreneurship( الر  ف

قدم جدیدًا، مشروعاً  ینشئ لمن منح الذ اللقب ة او  المنظار االقتصاد، إلى مضافة فعال  األوسع و

ضا تشمل اإلدارة الرادة فإن م المختلفة یدیر الموارد من أ ( جدید  مشروع ابتكار او جدید شيء لتقد

ارنة،   .)2006الس

ادة  - ادال(في مجال األعمال الر هي نشاطات ):  Corporate Entrepreneurship( :)ةر

ة تهدف إلى خ ة أو غیر رسم ات صاعدة من خالل االبتكار في رسم ل أعمال جدیدة في شر

ر طرق تسو المنتجات، وقد تكون هذه النشاطات على مستو القسم  ات وتطو المنتجات والعمل

ة وتحسین أدائها المالي، وهي  ة التنافس انة الشر أو أ مستو إدار في المشروع بهدف تعزز م

ز على أمرن ة االبتكار وقدرة ور : تر ة الشر  ). Skaker A. Zahra, 1991(المغامرة  فيغ

ات  - ة للشر اس الراد  Corporate Entrepreneurship Assesment(أداة ق

Instrument/ CEAI :( ات اس رادة األعمال في الشر  Hornsby and( رها طوَ هي أداة لق

others, 2002 ( اس خمسة مؤشرات هي م الذاتي، دعم ا(تقوم على ق إلدارة، الح

افآت ة/الم م  .)التعزز، توفر الوقت، الحدود التنظ

ة - ادة األعمال اإلجرائ اس  )CEAI(أداة تم االعتماد على  :مؤشرات ر التي تعتمد على ق

ة  افآت(المؤشرات الخمس التال م الذاتي، دعم اإلدارة، الم التعزز، توفر الوقت، الحدود /الح
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ة م ةتنظ ، إضافة إلى عوامل)التنظ ال( مثل  أخر  م ووجود نظام  ،وجود خطة لتعاقب األج

ة ة ؛)رقا ة في الدراسة الحال اس الراد  .ألغراض ق

شمل):  Innovation(االبتكار  - أنه مصطلح واسع قد  احثین عرف االبتكار  الخل  :عض ال

ون منتج ار جدیدة، أو استخدام نظام إدار جدید، وقد  ر أو تطبی أف  أو خدمةً  اً جدید اً والتطو

عها المنظمة  جدیدةً  أو خطةً  اً أو برنامج اً إدار اً ، أو نظامجدیدةً    ,2001Hodgetts(تت

Kuratko,.( 

ة  - ات العائل ة أو  ): Family Business( الشر ة العائل العمل العائلي أو المشروع إن الشر

لمجموعة أشخاص  اً مملوماله  أسر أو الجزء األكبر من  هتكون ملكیت ذالمشروع ال هوالعائلي 

طرة اإلدارة للمالكین من أفراد العائلة ة، وفي الغالب تكون الس ، (  ترطهم عالقة قرا صبر

2008(.  

ل تقوم منشأة أو مصنع ل شمل الذ القطاع ): Industrial Sector( : الصناعي القطاع -  بتحو

 ).2006الشرف،   (التواآل  المعدات استخدام  جاهزة سلع إلى الخام المواد

ة الحدود - م ة للمنظمة وتؤثر   :التنظ البیئة الداخل أنها مجموعة العوامل المتعلقة   فيتعرف 

ة االهتمام  نحو ذلك فإن اتجاه المنظماتل .مستو أداء األفراد م غي أن المتغیرات التنظ ال ین

ات المتطورة، بل البد أن ة في  ملش قتصر على إدخال األدوات والتقن إحداث تغییرات فعل

ات  اسات المنظمةتوجهات وسلو ، ( وفلسفة وس   ومن األمثلة علیها . )٢٠٠٢توفی

ادة، (  مي، اإلجراءات وأنظمة العمل، االتصاالت، نمط الق ل التنظ م األداء، اله نظام تقی

  .)الحوافز، التدرب
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ة - ، محافظة رام هللا، محافظة بیت لحم، وتشمل منطقة أرحا  :محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

  .محافظة الخلیل
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  الدراسةنموذج  1-9

    

  
                                                     

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

ل    نموذج الدراسة): 1-1(الش
احث: المصدر  م ال   همن تصم

االستعانة بنموذج صمم من قبل  عدد من الوقد   Jeffrrey S. Hornsby, Douglas:احثینطور هذا النموذج 

W.Naffziger, Donald F. Kuratko, and  Ray V.Montagno, " An Interactive Model of the Corporate 
Entrepreneurship Process", Entreprenuership : Theory, Process, Practice, Seventh Edition, 2001:74 

  المتغیرات المستقلة
ة  ةالخصائص الشخص اد   :الر

 م الذاتي   التح
 لى اإلنجازالحاجة إ  
 تحمل المخاطر  
 النفس   الثقة 
 ن   التواصل مع اآلخر
 ة   االستقالل
 ط   التخط
 مستو عال من الطاقة  
 المثابرة وااللتزام 

البیئــة  ــ  ــة تتعل م عوامــل تنظ
ة مثل ة للشر   : الداخل

  ة لتحقیـ تو وجود خطة م
  األهداف

 وضوح األهداف للعاملین 
 مي ل التنظ   مرونة اله
 ارة المــــوارد وجـــود نظـــام إلد

ة شر   ال
  وجـــــــود خطـــــــط لمواجهـــــــة

  المخاطر
  ـال وجود خطة لتعاقـب األج

ة    ...في الشر

عة   المتغیرات التا
ات ادة األعمال للشر اس ر   :مؤشرات ق

 دعم اإلدارة  
 ة في تنفیذ األعمال   الحر
 ض افآت والتعو   نظام الم
 عامل الوقت  
 ة م   الحدود التنظ
  عوامل أخر  

  

ة أو تت اد ة ر جه نحو شر
ة اد  الر

ة أو ال تتجه  اد ة غیر ر شر
ة اد   نحو الر
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 الفصل الثاني

  

  ظر اإلطار الن 2-1

ادة  1- 2-1    الر

ة 2- 2-1 ات العائل   الشر

   القطاع الصناعي 3- 2-1

قة  2-2   الدراسات السا

ة  2-2-1   الدراسات العر

ة  ألالدراسات ا 2-2-2   جنب

قة    2-2-3   التعقیب على الدراسات السا

میز هذه الدراسة   4-2-2   ما 
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  الفصل الثاني 
_____________________________________________________  

ات اجعةر م يثانال الفصل ولتنای حث ألدب  من خالل االطالع الدراسة موضوع المتعلقة ال

حاث والدراسات الكتب على ة واأل ة العلم ة الورق ات في أو االلكترون ت  ةنالفلسطی الجامعات م

ة ةنواألج والعر ة عبر الموجودة ب ح على الفصل هذا اشتمل وقد النترنتا ش حث :ینثم  األول الم

حثاو  ،راسةالد موضوع المتعل ظر نال اإلطار ولنات قة تناول الدراسات الثاني لم ة السا  المحل

ة ة والعر قةالدراسة موضوع الصلة ذات واألجنب   .، ثم التعقیب على الدراسات السا

  
  : النظر  اإلطار 2-1

حث إلقاء الضوء على  ةمفهوم الر تم في هذا الم ة الراد ، ورادة ادة والراد والخصائص الشخص

ات    األعمال للشر

ادة  2-1-1     الر

بیر على دخل  دع ة التي لها تأثیر  م الحیو مفهوم الرادة والراد ورادة األعمال من المفاه

ة المستدامة في الدول المجتمعات   .والتنم

  

ادةمفهوم   2-1-1-1   الر
ة، وأ الرادة هوممف نأش اآلراء اختلفت  جانب عتمد ما ومنها اللغو  الجانب عتمدما  فمنها الراد

ة الخصائص ة الجوانب عتمد واآلخر الشخص م  قودها اً جومنها شرعة منها ولكل، للمنظمات التنظ

س، (  ذلك في   :)2013حسین، ق
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ما یلي نعرض عدد   :من التعرفات التي حددها الخبراء للرادة اً ف

ة الرا - ه الشخص،  Entreprendreدة مفهوم مشت من الكلمة الفرنس اشر  والتي تعني الذ ُی

م إدارة األعمال تعني خل المغامرة الجدیدة  :Eriksson & Thunberge, 2006( وفي مفاه

15(. 

ة الرادة العالمي  - ز مراق الرادة )  Global Entripreneurship Monitor- GEM( عرف مر

ة في العمل أو خل مغامرة جدیدة مثل توظیف النفس وٕانشاء منظمة جدیدة أو محاو  :أنها لة جد

ع  ةالمنظمة التوس ة من قبل األفراد أو فر  حال ع مجاالت العمل الحال س أو توس ق األفراد أو تأس

   ). Morrison & Scott, 2003: 10( أعمال تجارة 

س، ( تناول  - أنهامفهوم الرادة من جا) 2013حسین، ق ة، فعرفها   تعد نب الخصائص الشخص

صة ه معین لشخص صفة وأ خص اً  المخاطرة خذاأل على القدرة لد اً  وأ جزئ  هذا جذور نأو  ،ل

ط المفهوم ولوجي التفسیر ترت  بها، قومون  التي دوارواأل مواقعهم اختالف على ادر فلأل الس

ل وتتكون  س ش ة العوامل تفاعل من رئ ةوالبی البیئ  عن معبر هو التفاعل هذا واحد، آن في ولوج

نونات  من مجموعة م لتكون  معین بنس تصطف التي) خصائص وأ  صفات(الم  ،اً دینام اً تنظ

اني ظرف في خرآ عناً  فرد میز الذ السلوك نمط على التعرف هو التفسیر هذا في المهم  م

یئي وزماني طة البیئة مع التواف فل معین و ةنوع  یؤشر والذ المح  قد معینة لحالة االستجا

ة حرجة تكون    ). Brockhaus,1982(  للغا

عد على تعتمد الرادة مفهوم عن تعبر خر أ نظر وجهةومن  - مي ال  نأ ذإ للمنظمات، التنظ

 وهي والتنوع، البیئي الغموض نقاصإ و  للفشل التحو وضرورة بداعواإل والثقة كدأالت مواضع
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ع طة الحرجة النجاح عوامل من جزء وأ لمعام تمثل مواض ة بتنفیذ المرت  ومع معینة، استراتیج

ار االخذ ة الى شیرالذ  م 1700عام  من بدءاً  للرادة االقتصاد التفسیر عین االعت   في الرغ

 من استفادة فضلأل المستند الواعي بداعاإل خالل من معین رح بتحقی مالً أ مخاطرفي ال الولوج

 النما نتاج هي التي المختلفة االنشطة في التكامل وتحقی منها، النادرة وخاصة المتاحة دالموار 

یر ص الهادفة المتقدمة التف م الفرص لتشخ م نتائجها وتعظ  الظاهرة التهدیدات مواضع وتحج

س، (  والمحتملة     .)2013حسین، ق

أنها) Kuratko, 2009( عرف  ما - م الذاتي التفاعل مع المه: الرادة  التح ارات المتعلقة 

ط وتحدید األهداف، والمخاطرة، واالبتكار، وتصور الواقع، واالستفادة من  الداخلي والتخط

ة، واالستقالل ة الراجعة، واتخاذ القرارات، والعالقات اإلنسان  .التغذ

ة(  تعرف - أنها )2011، منظمة العمل الدول رة ی :الرادة على الصعید الشخصي  ة ف  تمأ

ل ُمرضٍ  ومن ثم ُصار إلى ترجمتها هاتحدید ش ، أما في نطاق إلى نشا مخطط له وُمنفذ 

 .األعمال فتعني مؤسسة عمل أو تعهد

ارنة، ( عرف  - أنها )2006الس مثًال السب ( السب في المیدان  :الرادة في مجال األعمال 

ما تعني من ُیدیر شیئًا جدیدًا )الروسي في مجال الفضاء في میدانه أو یبتكر شیئًا جدیدًا ، 

القي رواجاً  ًا   .ل

ناء نشا اقتصاد  هيلرادة ا أنفیر  )Davidsson, 2004(أما  - ن و ارة عن تكو ع

 . جدید
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ة، (في حین أشارت  - أنها) 2006منظمة العمل العر ة اقتناص الفرص  :إلى الرادة  عمل

ارة أخر هي ؛صادرغض النظر عن المصادر المتاحة أو نقص هذه الم ة إیجاد  :ع عمل

ع مجموعة من مة من خالل تجم   .الموارد الستثمار فرصة الق

ل  Bateman and Snell, 2007 ) (أشار و   - ش أنها ذلك المصطلح الذ یهتم  إلى الرادة 

مفهوم االبداع وٕایج قًا وتحسین منتجات موجودة ادبیر   . منتجات جدیدة لم تكن موجودة سا

مارسها رجال األعمال ) Anna.,2008( عرفتما بین - أنها مجموعة النشاطات التي  الرادة 

ة التوصل إلى طرق جدیدة تسهم في تولید   أوم منتجات جدیدة قدت هدف إلىر جدیدة تافأغ

 .  اقتصاد جدیداشنبناء 

اد  2-1-1-2   :مفهوم الر

ة االقت ًا في التنم ل الرادیون عامًال أساس ة، إذ أنهم یوفرون االندفاع الالزم لتفعیل النشا ُش صاد

ة(  وتحفیزه االقتصاد ولقد اعتمدت عدد من الدراسات التي تطرقت  .)2011، منظمة العمل الدول

ین أساسیین لتعرف الراد هما    ):2009حمزة، ( لموضوع الراد على أسلو

في .1 ز على أعمال الراد وسلو : األسلوب الوظ اته ووظائفه وهذا األسلوب ُعرف وهو یر

صف وظائف الراد التي على أساسها یتم تمییز الراد  ه وأفعاله، حیث  على حسب سلو

 .الراد عن غیره

د على خصائص وصفات الراد: األسلوب الوصفي  .2  .وهو الذ ُیؤ

عض الخبراء ما تناوله  ما یلي مفهوم الراد     :والدارسین في هذا المجال ف
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لمة الراد - في اللغة االنجلیزة لتعطي مصطلحًا ذا داللة خاصة،  )Entrepreneure( تأتي 

القصور  افة الترجمات لهذا المصطلح اتسمت  ة فإن  في التعبیر عن ورغم ثراء اللغة العر

ات اإلدارة  س واألدب اللغة االنجلیزة، ففي القوام ادر، : ُترجمت إلىالمدلول المراد  لتزم، المُ الُم

ستثمر للتعبیر عن بدع اإلنتاجي، أو المُ نظم، الُمخاطر، الُمخطط، الُمروج، صائد الفرص، المُ المُ 

مة عالف الراغب في بدء مشروع خاص أو امتالك مشروعٍ  حة وسل صورة صح ( ل وُرد أن ُیدیره 

 ).2008شلبي، 

ة(عرفت  - أنه )2011، منظمة العمل الدول اشرة بدقة، شخص قادر  :الراد  على دراسة البیئة الم

ار، وجمع الموارد، واتخاذ التدابیر النتهاز الفرص ة و  ،واستحداث األف تولى الرادیون مسؤول

بیرًا في  بیر دورًا  ؤد الموظفون إلى حد  شأنها، و وضع األهداف لمؤسساتهم، وٕاعداد الخطط 

ات  ل رفع معنو ش لوغ األهداف، و ة تنفیذ هذه الخطط و الموظفین والمحافظة علیها مهمة أساس

ة للراد   .النس

، ( عرف  - أنهم أشخاص  )2010بدو ادرةتُ رواد األعمال  ة صفة الم ومن ثم  طل علیهم في البدا

، المغامرة ادرن، إلى (Entrepreneur)الـ  من األولى تعرب إنولذا  وحب التحد إذ أن  م

قوله عزّ ا عمال الجدداأل يالصغیرة ورادی أصحاب األعمال ادرة والعمل  الم  ختلفوا عن غیرهم 

ة ( "أنفسهم ما غیرواُ  ىحت"  وجل  شخٌص  ءهولذا فإن أ عمل ناجح ورا. )11سورة الرعد، اآل

ادر  وأشخاٌص  س لتحقی حلمهم،لن عملوا عو م الغالي والنف  نْ بل لرما حاروا مَ  ه، وضحوا 

ر المحدود  ادرة فرصة لبث سم وهمهم فیها اوالسلبیین والذین یرون في حولهم من أصحاب الف لم
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قنعوا أنفسهم  ه الظروف  -وغیرهم –لیبرروا عجزهم وتقاعسهم ول ادرة سب أن الكسل وعدم الم

 .والبیئة والناس

أنه )2009، الشیخ وآخرون ( عرف  - ار الجدید: الراد  ادر في تبني األف ة، وهو الشخص الم

تشف الفرص  ط والتعامل مع من  ة الواضحة والقدرة على التخط ه روح المخاطرة والرؤ ولد

ر منتجات لتحقی الرح والنمو مة أو تطو  .الظروف الغامضة، من أجل إضافة ق

ة 3-1-1-2 اد   :الخصائص الر
  

  مقدمة 1-3-1-1-2
ة وسماته الفرد لخصائص ه في أثر الشخص  تلك الخصائص هذه أبرز من ولعل ،وأدائه وتوجهاته سلو

اتها الرادة المتعلقة الخصائص ل( األفراد تدفع التي وسلو ار إلى ،)عام ش ة المهن اخت  المستقبل

ة واألعمال ة تسهم التي الراد فاً  ون  أن فترض الذ األعمال قطاع نمو تسرع في بإیجاب  رد

ة عجلة دفع في معه یتكامل وأن العام للقطاع العمر وناصر، (  المجتمع في المستدامة التنم

2011(.  

احثین  بیر من ال الرادیین الذین  صوالكتاب بتحدید سمات وصفات وخصائاهتم عدد 

مشروعاتهم اال عون الوصول  ة إلى القمة حیث أن التحلیل للرادة االستط ة یتضمن ستراتیج ستراتیج

سییننع ة :صرن رئ ل وتحلیلوالموقف الداخلي الذ یتض ،البیئة الخارج البیئة  من القدرة على التمو

ل من بیئة العمل والبیئة العامة ة واالتجاهات العامة قي  س ة لرصد القو الرئ یز  ،الخارج تم التر و

ة فذلك  ة على عدد من المؤشرات الحیو ل اعلى أعم التأثیرذات الصلة  المهمةي البیئة الخارج
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ز التحلیل الداخلي للرا ،المؤسسة ر ة على دة االو محص فستراتیج اتاإلم وتقی التي لد المؤسسة  ان

ات والموارد افي مجاالت  ل والتسو واإلنتاج والعمل شرلتمو   ).2009اآلغا، تانة و (  ةال

ورة ففراد ن دراسة مؤشرات األإ لي المجاالت المذ ن ش م على التأثیرات  فمن التعر  نامنهجي علمي 

ة لهذه الم ةؤشرات المستقبل   .)2009اآلغا، تانة و (  الراد

  

ة 2-3-1-1-2 اد   :مفهوم الخصائص الر

عني الحدیث عن مجموعة من المعارف والمهارات   ، الحدیث عن خصائص الشخص الراد

اً  ح راد ص متلكها الشخص حتى  ات التي یجب أن  عضها . والقدرات والسلو ه و عضها موروث لد

التعلم و  تسب  ة  ،التدرباآلخر م احثون في مجال الرادة إلى رط األعمال الراد وجه عام یلجأ ال و

قاتها ا الحدیثة وتطب   ).2015سلطان، (  اإلبداع والمخاطرة، والقدرة على حسن استغالل التكنولوج

  

ة، حیث قام ا احثهناك عدة تعرفات للخصائص الراد  بتعدادن في هذا المجال و ن والمختصو ل

ه لقب رادبت یجب أن یتحلى عدة صفا ، ومنهم من قسمها إلى ها الشخص حتى ُطل عل

ة وخصائص إدارة ة وخصائص سلو    .خصائص شخص

ةالخصائص ال) Koratko, 2007(عرف وقد  - ة والسمات القدرات :أنها راد  التي الشخص

، متلكها حتاجها الراد ما إلدارة و  المواقف مختلف في تصرفه طرائ تحدید عني منشأته 

عاً  بها قوم التي االدوار أو یواجهها التي  .تنفیذها بنجاح منه المطلوب المهام لنوع ت
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ة في  احثة الخصائص الراد احثینوقد لخصت ال   :الجدول التالي لعدد من ال

 
ة  :)1-2( جدول اد احثین ما حددها عددالخصائص الر   من ال

احث  اد  المؤلف/ ال   ةالخصائص الر

س،  النجاح، التفاؤل، الحاجة   2013حسین، ق ة  النفس، الرغ المخاطرة، الثقة 
  .إلى اإلنجاز

Daft, 2010  

ة السمات نإ  سمة ( 40 ) من أكثر هي للراد الشخص

ن ولعل م صه أبرزها   :أتي ما سمات ست في تلخ

م ، الطاقة من مرتفع الداخلي، مستو  أو الذاتي التح

 مرور الغموض، الوعي نجاز، تحملاإل إلى الحاجة

  .النفس الوقت، الثقة

ة  ز ( منظمة العمل الدول المر
  )2009العري للتدرب تورن، 

النفس، البناء من أجل المستقبل ، العمل بجهد، الثقة 

، التوجه نحو تحقی األراح، التوجه نحو بلوغ األهداف

ومات المثابرة، التأقلم مع الفشل، التجاوب مع المعل

ادرات االستعداد لإلصغاء، وضع ، المرتدة، أخذ الم

وك، االلتزام، االعتماد  المعاییر الخاصة، التعامل مع الش

االستقامة،  تصف  ه و ن االعتماد عل م على نقا القوة، 

  .خوض المخاطر

  )2009حمزة، ( 
ة  االستعداد والمیل نحو المخاطرة، ( الخصائص الشخص

النفس، االند ، والخصائص )فاع للعمل، التفاؤلالثقة 
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ة  ة( السلو ة، والمهارات التكامل ، )المهارات التفاعل

ة، المهارات ( والخصائص اإلدارة  المهارات اإلنسان

ة ة، المهارات الفن رة، المهارات التحلیل   ).الف

Kuratko, 2009  

ادرة وتحمل  االلتزام والعزمة والمثابرة، اقتناص الفرص، الم

ة، القدرة على حل المشاكل المتكررة، توقع  ردود المس ؤول

م الذاتي ، التعامل مع الغموض، المخاطرة  الفعل، التح

ة، تقبل الفشل، مستو مرتفع من الطاقة، اإلبداع  المحسو

النفس والتفاؤل، االستقالل، مهارا بناء  تواإلبتكار، الثقة 

  .الفر

  2006النجار وعلي، 

ة حون والمیل االستعداد  النجاح والثقة في المخاطرة، والرغ

للعمل  الطوعي العمل، واالستعداد نحو النفس، واالندفاع

اع لساعات لة، وااللتزام والتفاؤل، وات   .النظمي المنهج طو

احثة: المصدر   .من إعداد ال
  

ه أ االشارة الجدیر من ة الخصائص نإل  یرللتغ عرضة تكون  عددها وأ نوعها في سواء الراد

ات التخضع ونها سبب او لالنسان العمر سنوات وف ماإ  في تؤثر معینة عوامل سبب النسبي للث

س، (  بها، المسلم االفتراضات   .)2013حسین، ق

ین الراد بین الفصل عشر التاسع القرن  في تم لقد  لم المخترعین أن إذ المال، رأس مالك و

ل المال ملكوا ه وحصلوا اختراعاتهم لتمو  جدیدة، سلعة ابتكار قاموا ولكنهم مختلفة، مصادر من عل
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سوا رادیون  فهم ولذلك ین الراد بین الفصل السهل من ن لم أنه إال األموال، أصحاب ول ، و  اإلدار

ضاً  المشروع إدارة الراد مهام من ألن وذلك رهم، أحمد(  أ   .)2008 و

 المدیرن بین االختالفات أهم یوضح)  2-2(رقم  والجدول، ال بد من التمییز بین اإلدار والرادو 

  .والرادیین

اد ):22-(جدول    مقارنة بین اإلدار والر

اد   اإلدار   الر
یر .1 حث عن التف  ال
 متخذ للمخاطر .2
 مدخل اجتهاد على المستجدات .3
 مستقل .4
 مبدع .5
 احث عن التحد .6

حث عن االستقرار .1  ال
 تجنب للمخاطر .2
 تجداتمدخل نظمي على المس .3
  متشارك .4

  

  

ة 3-2-1-1-2 ة اإلجرائ اد   : الخصائص الر

ات ذات العالقة،  إلى  تهدفوالتي ) 2015سلطان، ( أسوة بدراسة و عد مطالعة مجموعة من األدب

الوروس،  ة ال في " تخصص إدارة األعمال"التعرف على مستو توفر خصائص الرادة لد طل

ة ة  ، ووجودجامعات جنوب الضفة الغر ه بین مجتمع الدراسة الحال ة التشا ان ة ( إم حیث أن طل

ة الوروس في تخصص إدارة األعمال هم رواد محتملون إلدارة المشروعات العائل ة ال في  الصناع

Source: Busenitz L. & Jay B. (1997), “Differences Between Entrepreneurs and managers in 
Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision –Making”, Journal of 
Business Venturing. 12, p:9-30. 
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ل عام ش ل خاص وفي فلسطین  ش ن الحدیث عن الصفات التي و ، )محافظات الوسط والجنوب  م

ما یليأجمع علیها معظم خبراء الرادة  ارنة، : (ف ة (و) 2008الس اسات االقتصاد حاث الس معهد أ

، والتي )Ahmad, 2010(و) Daft, 2010(و) 2006النجار والعلي، (و) 2007، )ماس( الفلسطیني

ة  م الذاتي، الحاجة إلى اإلنجاز، تحمل المخاطر، الثقة : أنهاتم اعتمادها في الدراسة الحال التح

ط، مستو عال من الطاقة، المثابرة وااللتزامالنفس، التواصل مع اآل ة، التخط فقد . خرن، االستقالل

حوثین  ة لألفراد الم ة راد صفات شخص احثة أن تتخذ هذه الصفات  مالكي / مدیر ( ارتأت ال

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل حها، )الشر ما یلي توض   :وف

م الذاتي .1 سمح لها  :التح ه، وال  طة  ة المح الشخص الراد یتغلب على العوامل البیئ

عتمد على قدراته ومعارفه،  اة، بل  أساس لنجاحه في الح الحظ  ه، فهو ال یؤمن  طرة عل الس

ستسلم للفشل أبداً  عمل بجد واجتهاد وصوال إلى أهدافهوال   .؛ لذلك تراه 

ه الد :الحاجة إلى اإلنجاز .2 ة لإلنجاز وحب التمیز، فهو دائما یرغب بزادة الراد لد افع

اقي زمالئه ما أنه متمیز عن  الت التي یواجهها،  حل المش ر مهاراته،  اته، وتطو  .مسؤول

یتسم الراد برغبته في تحمل المخاطر، والعمل في ظل حاالت عدم التأكد،  :تحمل المخاطر .3

ة ووقته وجهده مقابل موارده المال ة  هتم إلى الوصوله للهدف، فهو ال ینظر  والتضح ماضي و

 . المستقبل

النفس .4 سب الزائن، فهو  :الثقة  ساعده على  یره، مما  قدراته وتف الراد واث بنفسه و

شاورونه حتى في حل  ة لآلخرن الذین  ل مرجع ش ادته، و متلك القدرة على إدارة الفر وق

ه  ونهم یثقون  ة،  التهم الشخص ارهمش أف  .و
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ن .5 ه طاقة : التواصل مع اآلخر حب التواصل مع اآلخرن، لد الراد هو إنسان متفائل 

ه عطي رأ حلل ثم  سمع و فضل دائما أن  طین، و ستثمرها في عالقاته مع المح ة   .إیجاب

ة .6 ساً : االستقالل ون رئ حب أن  ، یتخذ قراراته ال مرؤوساً  اإلنسان الراد إنسان مستقل، 

حث دائما عن مصدر للتشغیل الذاتي في محاولة ب طین، ی عیدا عن تأثیرات المح نفسه 

غض النظر عن النتائج ة قراراته   .لتحقی االستقالل المالي، وهو شخص یتحمل مسؤول

ط .7 سعى  :التخط عدلها حین اللزوم، و ه أهداف واضحة، وخطط للتشغیل،  فالراد شخص لد

 .أقل التكالیف دائما إلى الوصول ألهدافه

لة، وتحمل ضغوطات العمل،  : مستو عاٍل من الطاقة .8 ة في العمل لساعات طو ه الرغ فلد

ه ل ما هو مطلوب منه أو یزد عل قوم   .فهو شخص 

ة :المثابرة وااللتزام .9 ه القدرة والرغ لة،  ولد ل ما هو في العمل لساعات طو ام  الق لتزم  و

  .مطلوب منه

ادة  4-1-1-2 ات ر   ) Corporate Entrepreneurship( األعمال للشر

ات أو المؤسسات في الرادة قراءة إن   .یبرره ما له العام القطاع في وحتى الكبر  الشر

ة في أو المنتجات في سواء المستمر التجدید ستدعي المنافسة فاشتداد  أو اإلدارة في أو اإلنتاج عمل

عاً  فیها ة وقدرة .جم  أن حیث ،برادیتها بیر حد إلى منو اإلنتاج في واالستمرار نافسالت على الشر

ات المؤسسات ات مؤسسات استمرار اهینشأ عن الكبر  والشر ثیراً  .جدیدة وشر  أحد قوم ما ف

ة في الموظفین أو العاملین س بیرة شر ة انت ما فإذا. ه خاص مشروع بتأس ة األم الشر  في راد

 إدارة أن ذلك من واألهم مستقلة، مشارع في الرادیین من جیل إعداد على ستعمل فإنها نهجها
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ات ة الطرقة الشر ة التقلید  عن الحاضر الوقت في الحدیث یجر  إذ ،)یبرره ما له عد لم (الهرم

سطة اإلدارة ة أو المن لوا اإلنتاج عمال إلى اإلدارة تنزل حیث األفق ش ادلون  واحداً  فرقاً  معاً  ل  اآلراء یت

ار قومون  واألف رهم، أحمد(  المستمر التحدیث معاً  و   .) 2008 و

ات مفهوم  4-1-1-2-1 ادة األعمال للشر   ) Corporate Entrepreneurship( ر

ما یلي عضها ف احثون في هذا المجال عدة تعرفات نعرض    :وضع ال

ات)  Julia Hofmann, 2009(عرفت  - ة التي العم :هي رادة األعمال للشر  الفرد أوقوم بها ل

التجدید أو  التحفیز علىإنشاء منظمة جدیدة أو ب التعاون مع منظمة قائمة،و  مجموعة من األفراد

   .تلك المنظمة االبتكار داخل

اترادة األعمال  ) Lotz, and others, 2013(عرف  -  أن تكون رؤة المنظمة موجهة نحوهي  في الشر

التجدید أو االبتكار في األعمال على ض حر التخل أعمال جدیدة أو لتمرار هدف واستلمشارع التي ا

ة، من أجل إنشاء أو الحفا على التفوق التنافسي  .الحال

ل من ما  - رادة األعمال  )Kuratko, Ireland, Covin, and Hornsby, 2005(عرف 

أنها  ات  ات للشر مي الدعم تطلب التي تمجموعة من السلو الموارد لغرض  االلتزام بتوفیرو التنظ

ر أنواع مختلفة من االبتكارات  مةالتي تضیف تطو   .جدیدة للعمل ق

قة  عنصر أساسي من عناصر رادة األعمال فال بد من االبتكار ن أونالحظ من التعرفات السا

  :لتطرق لهذا المفهوما
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ة في االقتصاد الحدیث االبتكار  ة االبتكار على مستو هو مفتاح النمو والقدرة التنافس وأهم

ن دحضها م قة ال  ات واالقتصاد الوطني حق على  من وجهة نظر المؤسسة، ینطو االبتكارف .الشر

ة وطرائ جدیدة للإدخال منتجات جدیدة،  ات والخدمات التي تسمح للشر حد من تكالیف إنتاجها، العمل

ر طرق  في البلدان المتقدمة والبلدان التي ف .األعماللتنفیذ  ةجدیدوالوصول إلى أسواق جدیدة، أو تطو

ة، مرحلة انتقال اتهمعلى المشارع المبتكرة عادة تعمل  تمر  ة  زادة قاعدة الكفاءة العامة في ح المیدان

ات التعلم   .)2012الخطیب وآخرون، (  وعمل

ة 2-4-1-1-2 اد   أنواع األعمال الر

ادرا ة والم ن أن ُتصنف األعمال الراد ة إلى ثالثة أنواع م   ):2006النجار والعلي، ( ت الفرد

حتة .1 ة  بني نشاطًا  :أعمال ابتكار رة الجدیدة إلى منتج جدید و ادر والراد بنقل الف قوم الُم حیث 

روسوفت( ، مثال جدیدًا في عالم األعمال ة ما   . )بیل غیتس مؤسس شر

ة مطورة من أفكار ومعلومات وتكنولوج .2 ادر والراد  :ا متوفرةأعمال ابتكار قوم الم حیث 

قوم الراد بتوظیف  ا متوفرة، حیث  ار ومعلومات وتكنولوج ة بناًء على أف س أعمال راد بتأس

ة في أعمال ومجاالت أخر مختلفة ا المطورة ألغراض تخصص ة ( ، مثال التكنولوج استخدام تقن

ة عد في المجاالت المدن  .)االستشعار عن 

ة .3 ة الملك ادر  دُع :ألعمال ابتكار هذا الوضع أقل أنواع اإلبداع أو الرادة حیث أن الشخص الُم

متلك عمًال، فالحاجة لإلبداع واالبتكار أقل في هذا الوضع لكنه سوف یتحمل  شتر مؤسسة أو 

قتنص الفرص ة و  .المخاطر المال



29 
 

ة 3-2-1-1-2 ادة في مجال األعمال أهم   :الر

س إ ن أن ُ  اً مصطلحن الرادة ل مومة النجاح،  هأ نجاح ولكن ىطل علم عني د مصطلح 

  ).2009اآلغا، ( االستقرار داخل المنظمة  مستو  ىبل النجاح المطلوب في الحفا عل

، ف خصوص أثر الرادة على النمو االقتصاد  ,Stel, and others( قد توصل ستیل وآخرون و

ل جوهر على النمو، إال أن إلى أن مجمل المشارع الرا)  2005 ش رة تؤثر  ة في مراحلها الم د

عتمد على مستو الدخل للفرد الواحد   .هذا النمو 

اد الحاجة  اب ازد ان أس ة الرادة في مجال األعمال فال بد لنا أوًال من ب لرادة ولكي ندرك أهم

ما حددهااألعمال  احثین في هذا المجال، واتف معه العدید من ا)Kuratko, 2009(  وهي    : ل

 الجدد المنافسین عدد في السرع النمو.  

 ة الطرق  في الثقة عدم شعورال ات إدارة في التقلید   .الشر

 ات العاملین في أفضل قبل من جماعي نزوح حل الشر  صغیرةٍ  تجارةٍ  مشارعٍ  أصحاب واص

  .مستقلةٍ 

 ة   .المنافسة العالم

 ص ات حجم تقل  .الكبر  الشر

 ة ة الكفاءة لتحسین الشاملة الرغ  .واإلنتاج

اب فقد حددت  ة(ولهذه األس ما )2011، منظمة العمل الدول ة الرادة في األعمال    :یلي أهم
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ستحدث الرادیون الوظائف ألنفسهم ولآلخرن، فهم أصحاب العمل : استحداث الوظائف .1

طالة لة ال التالي ُساهمون في حل مش  .و

ةاستحداث الموارد المح .2 مة هذه الموارد: ل ة، تزداد ق ستخدم الرادیون الموارد المحل  .عندما 

زة مؤسسات األعمال وتنوعها .3 ملك الرادیون القدرة على تحدید فرص األعمال، وتحدید : ال مر

ة ما فیها المناط الرف  .موقعها في مناط مالئمة، 

ا .4 ن الرادیون من المساهمة، من : تعزز التكنولوج ا یتم خالل إبداعهم، في استخدام التكنولوج

رها  .وتطو

ن رأس المال .5 ن رأس المال واالستثمارات: تكو  .تزد الرادة من تكو

ة .6 ج الثقافة الراد ه : ترو قتد  ل الرادیون نموذجًا  س صور ناجحة، ُش من خالل ع

اب   .الش

ادة األعمال 4-2-1-1-2 ع ر ات خطوات تشج   :في الشر

ما )  (Koratko,2009حدد   لتها وخل بیئة تشجع الرادة وهي  ة في إعادة ه خطوات تساعد الشر

  :یلي

ر عن .1   محتملین رادیین الكشف الم

ة .2 ا للمشارع الراد ة اإلدارة العل  رعا

ة .3   التنوع والنظام في تنفیذ األنشطة االستراتیج

ة من خالل التجرب .4 ادرة الداخل ع روح الم   تشج

ر التعاو  .5 لتطو ین الرادیین والمنظمة   .ن بین المشار
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ادة األعمال  5-1-1-2  -Global Entrepreneurship Monitor(المرصد العالمي لر

GEM:(  

االهتمام الالزم حتى أوائل التسعین ان هناك شعور عام حظ  ات من أن مفهوم رادة األعمال لم 

احثین ، وقد أشار مجموعة من ا)Bosma, 2012(القرن الماضي  انات قابلة إلى ل ضرورة توفیر ب

ة  ع دراسة أثر المشارع الراد ة، وقد أد ذلك إلى  فيللمقارنة على مستو الدول لكي نستط التنم

مي أط یل فر أكاد ادرة اسم لتش   :، وقد هدفت إلى"المرصد العالمي لرادة األعمال"  على هذه الم

 شا الرادالتعرف على العوامل التي تحد من الن .1

ح االختالفات في معدالت النشا الراد على مستو الدول .2  توض

اسات التي تعزز روح الرادة .3  .تحدید الس

ة في تحقی التوازن  ة االقتصاد له الحالي على دور مستو التنم ش ز مشروع المرصد  وقد ر

  ).  (Bosma, 2012بین العالقة بین رادة األعمال وأثرها في النمو

ة  1997أ مشروع المرصد في عام بد ل ة لندن لألعمال و ل میین في  مشروع مشترك بین األكاد

م دور رادة األعمال في النمو  ان الغرض منه استكشاف وتقی ات المتحدة، و سون في الوال ا

، وأجرت الدراسة األولى للمرصد عام  ة  1999االقتصاد دول وقد تطور مشروع ) 10(مشار

ضم الیوم أكثر من المرصد  في المرصد،  اً بلد 69شارك  2012وفي عام . اً بلد 99احث من  400ل

  ). 2012مرصد الرادة الفلسطیني، (  2009وقد انضمت فلسطین إلى دول المرصد في العام 
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ة 1-5-1-1-2 اس المرصد ل آل ادق  :لنشاط الر

ال  ما یتعل  س المرصد اتجاهات األفراد داخل البلد ف اس أنشطة ق ق قوم  ما  ة،  بیئة الراد

اس النشا األفراد في مختلف مراحل النشا الراد سیین لق ستخدم المرصد مؤشرن رئ ، حیث 

  ):2012مرصد الرادة الفلسطیني، (الراد 

س مستو النشا الراد الحیو  - ق رة، الذ  مؤشر النشا الراد اإلجمالي في المراحل الم

ات الجدیدة في االقت ع المشارع الناشئة والشر خالل فترة تصل إلى ثالث ( صاد من خالل تت

الغین  )سنوات ونصف ان ال  64و  18أ األفراد الذین تتراوح أعمارهم بین ( في أوسا الس

 ).عاماً 

ات أما المؤشر الثاني فهو معدل  - س مستو النشا الراد للشر ق المشارع القائمة، والذ 

  .ئمة منذ ثالث سنوات ونصف على األقلالقا

ة ضمن واحدة من ثالث مراحل حسب 2012وقد صنف تقرر المرصد   ل دولة مشار  ،

ة فیها،  ة االقتصاد وذلك وفقًا لنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وحصة الصادرات مستو التنم

ة والمراحل الثالث هي ، 2012الفلسطیني لرادة األعمال  المرصد(  المشتملة على السلع األساس

2013(:  

ها العوامل - ات تحر العوامل تعتمد على زراعة الكفاف مع : اقتصاد ات المدفوعة  وعادة االقتصاد

ة ع ة على  .االعتماد على العمالة غیر الماهرة والموارد الطب ز جهود التنم وفي هذه المرحلة تتر

ة ات األساس  .تحقی المتطل
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ات ت - ها الكفاءةواقتصاد ه مزد من التطور المعتمد على : حر ة یواك ون االقتصاد أكثر تنافس

ع ات الكبیرة التي توظف  .ووفورات النطاق التصن من على االقتصاد في هذه المرحلة الشر وته

ا  .رؤوس أموال ضخمة في التكنولوج

ها االبتكار - حر ات  ات على المعرفة وال: واقتصاد توسع قطاع فتعتمد فیها الشر معلومات و

الذات إال أن ذلك یتوقف على ته ة یئالخدمات، وفي حین تنشط رادة األعمال في هذه المرحلة 

ة وتوفر محسنات الكفاءة ات األساس   .المتطل

ة  6-1-1-2 اس عمل اتق ادة األعمال في الشر   :ر

رة  ات ف ن  سرعاً  انتشرترادة األعمال للشر م ع ل على أن تعمأن المنظمات   تشج

ار انشاطال زت . لمبتكرة من موظفیهاات واألف على حوث على النتائج الملموسة وغیر الملموسة الور

ات حد سواء ح من المهم للقادة  لهذه. من أنشطة رادة األعمال للشر اب وأكثر من ذلك، فقد أص األس

اس  احثین، واالستشارین فهم وق حیثرادة األعمستو والمدیرن وال ات،  ن أن  مال للشر م أنها 

ع أنحاء منظماتهم وجني الفوائد  ات في جم   .)Davis, 2006(  منهاتنتشر هذه السلو

ة مختلفة  عواملهناك   أنشطة رادة األعمال  البدءوالعاملین في  المدیرنسلوك  فيتؤثر داخل

اتودعمها  اس عندما یتعل األمر و . في الشر ةق ة،  األنشطة الراد ز فقد في شر الدراسات  تر

قة ات اإلدارة المختلفة  السا  .Hornsby et al. 2009, Bhardwaj et al.2007)(على المستو

احثون   ة للأدلة على أن وقدم ال ات الهرم ع المستو ة  اً أدوار اإلدارة مدیرن على جم استراتیج

  ). ,Hornsby 2002(حاسمة لنجاح مؤسساتهم 
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ة وتوزعتحدید ب أدوار خاصة ون قوماألول اإلدار لمستو افي  فالمدراء ات الفرع قتصر  ،العمل وقد 

ان على  عملهم ثیر من األح ات العمل، وأسالیب العمل،  ( :ة مثلالروتینالمسائل في  تقرر أولو

الت ة وحل المش ، واالنتاج، واال الجودة والكفاءة ( تتعل تتم محاسبتهم على أمورو  ،)الیوم ا نض

ة   . Hales 2005) ( )واألعمال الورق

 دعم في حاسماً  اً دور  أخذون المستو المتوسط  فيمدراء الأن  ) Kuratko, 2005(وقد استنتج  

ع حث عن ، الحرة األعمال وتشج ة الفرص وال تلك  لالستفادة منوتحدید ونشر الموارد الالزمة الراد

اً  وراً بذلك یلعبون د همف. لتنفیذییناار المدیرن وجمع المعلومات وتوصیلها إلى  الفرص س في  رئ

یل جدول أعمال استراتیجي  اتهم لتش ثافة و شر اتالتأثیر على أنواع و ة في الشر   .األنشطة الراد

ضاالنظر لكن األدب   ة ل اً حدودأن هناك  قد بین أ المدراء في المستو اإلدار المتوسط في رغ

ة  اتتسهیل راد عمل ةبطالبون ُ ، فقد ة األعمال للشر الموارد المتاحة وقد تكون ، ةمحدد جداول زمن

 المدراء في المستو اإلدار األعلى قبلمن  دعمًا واهتماماً  ال یجدون قد أو ، محدودة مبتكرةاللألنشطة 

ار الواعدة    ). Hornsby & others, 2002(لدعم األف

ادة األعمال تاو أد 2-1-1-6-1 اس ر ات ق   للشر

ات  م بیئة األعمال الحرة للشر ة  هو شر أساسي لنجاح تنفیذ تقی اتاستراتیج ة في الشر ، راد

ة ات في التي یتعین اتخاذها من أجل دعم وتعزز رادة األعمال وتحدید اإلجراءات الداخل ، الشر

م وحتى ت ات من تقی ن الشر ل مناسب وتطبی إدارة المعرفة لت هاوضعتم اقي ش لممارسات نفیذ است

ة الحفا على ات الدینام  ، فال بد لها أن)Hornsby & others, 2008( بیئة رادة األعمال للشر
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ات فقد قام عدد من  اس رادة األعمال للشر س مستو رادة األعمال لدیها، وقد تعددت أدوات ق تق

ا م رادة األعمال وق ر أدوات مختلفة لتقی احثین بتطو ات، فمنهم مال اعتمد على نوع  نسها في الشر

ات  ه وغیرها من الثقافة في البلد المستهدف، ومنهم من اعتمد على أهداف الشر والقطاع الذ تعمل 

عض األدوات) 3-2(، یوضح الجدول المحددات احثین  والمعاییر التالي  التي استخدمها عدد من ال

  :لهذا الغرض

اس الر): 3-2(جدول  احثینأدوات ق ات لعدد من المؤلفین وال ة في الشر   اد

احث/ المؤلف   النتائج  القطاع المستهدف  المستخدمة األداة  ال

)Catherine, 
2014( 

اس مناخ رادة األعمال  أداة ق
ات   Corporate( للشر

Entrepreneurship 
Climate Instrument  (  

اس ال ة مؤشراتق دعم : التال
م الذاتي،  اإلدارة، الح

افآت التعزز، توفر الوقت، /الم
ة م   .الحدود التنظ

ات  قت على شر ط
ة متعددة  الخدمات المال

ات   في إیرلندا  الجنس

  

رادة  بوجود النتائج أشارت
في المؤسسات األعمال 

ة ات نتیجة  المال وجود العقل
التي تشجع االبتكار داخل 

  تلك المؤسسات

( Weismer, 
2014)  

مراجعة وٕاعادة   قام 
لدراسة  

(Eddleston and 
Kellermanns, 

2006) 

اس المؤشرات  عمل على ق
ة   :التال

ة  ة في التغییر، مشار الرغ
ة  ال، الفرص التكنولوج األج

ة   المدر

قت الدراسة على قطاع  ط
ة  الصناعات الغذائ

ات   والمشرو

قت (  ة ط الدراسة األصل
ات المتحدة  في الوال

 ، والدراسة المعادة)والنمسا
قت في  جمهورة ( ط

ا   )مقدون

ة وجد أن  في الدراسة األصل
ان العامل  اقتناص الفرص 

األهم واألكثر تأثیرًا على 
ات ة في الشر   .الراد

أما في الدراسة المعادة فقد 
ة في التغییر  وجد أن الرغ
هو العامل األهم واألكثر 

ة في  تأثیرًا على الراد
ات   .الشر

( A. Khatib and  اس االبتكار الوطني ظهور مؤشرات واعدة -قطاع صناعة الحجر   أداة ق
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others, 2012) 
( Community Innovation 

Survey, CIS (2006)) 

ات في  والغذاء والمشرو
  فلسطین

ات مرتفعة لالبتكار  ان وام
ال القطاعین   .في 

هناك فرص أفضل -
ات األراح تكون أكبر  ان وام

  في المشارع المبتكرة

حث مؤسس- م وال ات التعل
لة  انت المش ر  والتطو

غي أن تعالج  ة التي ین س الرئ
ة  من أجل تعزز قدرة الشر

  على االبتكار

(Izaias, 2012)  

حث توراه   ترسالة د

  مقاالت 3

 المقال األول

اس التوجه الراد  أداة ق

Entrepreneurial 
Orientation (EO)  

ة اس المؤشرات التال : تم ق
ادرة، تحمل االبتكار ، الم
اس المخاطر حیث استخدم مق  ،
رت  عد )7-1(ل ل  ، ُعطى 

انت الدرجة أعلى  لما  درجة و
ة  ان التوجه نحو الراد لما 

  أعلى

ة  ات الصناع قطاع الشر
الصغیرة والمتوسطة في 
ا في الصناعات  ان اس

ة  ة ( التال مواد غذائ
س  ات، مال ومشرو
ة،  ومنسوجات، أدو

ة،  منتجات غیر معدن
ة هرائ   معدات 

 اً أظهرت النتائج أن هناك أثر 

للتوجه الراد على  اً إیجاب

ات ة في هذه الشر   الرح

Gul Eser, 2012 ( 

اس ة للق  -استخدم المؤشرات التال
ة ات العائل   :خصائص الشر

ة  االستعداد للتغییر، مشار
ة  ال، الفرص التكنولوج األج

ة الت ة، العدوان ةالمدر   .نافس

قطاع الصناعة في 
  استنبول

استثناء  - ع العوامل  إن جم
ان لها  ال  ة األج مشار

على رادة  إیجابيٌ  تأثیرٌ 
ات   .األعمال للشر

ان - ة في التغییر  إن الرغ
أكبر من العوامل  له تأثیرٌ 

األخر على رادة األعمال 
ات   للشر
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ط االستراتیجي - إن للتخط
ًا على ر ادة تأثیرًا إیجاب
ات   .األعمال للشر

Rene Van, 2011 

اس : أوالً  استخدام أداة ق قام 
ات  رادة األعمال في الشر

)Corporate 
Entrepreneurship 

Assesment Instrument) ،
اس خمسة  التي تعمل على ق

م : مؤشرات دعم اإلدارة، الح
افآت التعزز، توفر /الذاتي، الم

ة م   .الوقت، الحدود التنظ

اً  ر أداة : ثان )  CEAI( قام بتطو
ة  سمى أداة الثمان إلى ما 

عوامل، حیث أضاف للعوامل 
قة ثالثة عوامل  الخمسة السا

حت العوامل  أخر  ة فأص مرت
تقدیر العمل، ( حسب أهمیتها 
 ،والمخاطر دعم اإلدارة

افآت ادرات /الم التعزز، الم
المبتكرة، الدعم المالي، الوقت 

ة، الوقت الكافي، الحدود التن م ظ
     ).غیر الكافي

م العالي  قطاع التعل
والتأمین والنقل في جنوب 

ا ، حیث عمل إفرق
احث على استخدام هذه  ال
األداة في ثقافة غیر التي 
  صممت من أجلها وهي

ات المتحدة (   الوال
ة   )األمر

)  CEAI( وجد أن أداة 
ین اإلدارة من  تعمل على تم

ة  ة الراد ل تحقی الرؤ ش
الموارد  مها  فعال وتدع
ع تولید  المنافسة، وتشج
استمرار ار المبتكرة    .األف

أنها ووجد أن المأخذ علیها 
ن أن تقلل من مخاطر  م

ات التوتر بین  مرتفعة لمستو
رجال األعمال، الذ اعتبره 
  .عائقًا محتمًال لرواد األعمال

ة عوامل   :أما أداة الثمان

ن المدیر ن من فوجد أنها تم
ص أوجه القصور ودعم  تشخ

ر المستمر  وتسهیل التطو
ة في  ادرة الداخل لروح الم

افة  المنظمات على 
ات، وٕاعطاء نظرة  المستو

ة عن الفوارق بین  ثاق
تصورات العاملین والمدیرن 

 .شأن رادة األعمال

احثة: المصدر   من إعداد ال
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ات  ناء على مراجعة األدب  بوضع ) Kuratko, 1992 ،Montagno ،Hornsby ( فقد قام  و

اسٍ  عاد  مق م رادة األعمال في المنظمات أداةتمثل متعدد األ  Intreprenurial (  لتقی

Assesment Instrument (ص وتتألف ة من خمسة عوامل لتلخ س عاد الرئ ة لمفهومو  األ  الفرع

  .رادة األعمال في المنظمات

عاد  افال نظام، دعم اإلدارة: هي هذه األ مال ،توفر المواردآت و م وتوفر  ،المخاطرة ة،حدود التنظ

،ال :هي وجود ثالثة عواملدعمت نتائج دراستهم حیث  ،الوقت مي،  دعم اإلدار ل التنظ اله

افآت  انت هذه العوامل ،املو خمسة عب حالً  وااقترحثم  .توفر المواردو والم ة  و الدعم إلدارة مثا

ات  ةو المشارع للشر ة المشتر افآت : وهذه العوامل هي العوامل البیئ دعم اإلدارة ، تقدیر العمل، الم

ة  م   .)  Rivastava & Agrawal, 2010(والتعزز، توفر الوقت، والحدود التنظ

وهي ، )Corporate Entreprenurship Assisment Instrument( وسمیت هذه األداة  

انة  ارة عن است اس األسئلة  من اً عنصر  84شمل تع مق رت( تقاس  حیث  )ل تمثل  )1(الخماسي 

شدة( شدة( تمثل )5( في حین )معارض  ل من هذه العوامل  ،)مواف  ل على  د النتائج أن التعو وتؤ

اس ی ما یلي مقبولةاللبي معاییر الق اس خمسة عوامل هي   ,Kuratko (  وتقوم هذه األداة على ق

1992 ،Montagno ،Hornsby (:   
م الذاتي - 1 م الذاتي لإلجراءات المستقلة للفرد أو للفر  : )Autonomy( الح شیر التح

عتها وتنفیذها حتى اكمالهاإفیجلب  ة ومتا رة أو رؤ   .لیها ف

ة المدراء في المستو األعلى  یتضمن):  Management Support(  دعم اإلدارة - 2 رغ

ار العمل على تسهیل وتعزز السلوك الراد في ا ع األف ما في ذلك تشج ألعمال، 
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ار هذه المشارع   المبتكرة وتوفیر الموارد التي تتطلبها واتخاذ اإلجراءات لدعم أف

Kuratko, 2005) .(  
افآت - 3 ز/ الم ر واستخدام أنظمة  : ) Rewards  /Reinforcement( :التعز اتطو فأة الم

ط الضوء  ع السعي وراء العمل تحدَ اإلنجازات الكبعلى على أساس األداء، وتسل  .اً یرة، وتشج

Kuratko, 2005) .( 
م :) Time Availability ( توفر الوقت - 4  والجماعات األفراد أن لضمان العمل عبء تقی

 لتحقی المبذولة الجهود تدعم طرق  أعمالهموتنظم  االبتكار لمواصلة الالزم الوقت لدیها

ة األهداف م لة األجل قصیرة التنظ  .جلاأل وطو

ة الحدود - 5 م قة من النتائج  هي : ( Organizational Boundaries )التنظ تفسیرات دق

مي ات ووضع المتوقعة من العمل التنظ م آل ار لتقی  .االبتكارات واستخدام واخت

اإلضافة إلى عوامل أخر  قة  اس العوامل الخمس السا ق ة  وقد استخدمت هذه األداة في الدراسة الحال

 .رة إلیها في التعرف اإلجرائي للمؤشراتتم اإلشا

ات  2-6-1-1-2 ادة األعمال في الشر اس ر ة أداة ق ودواعي استخدامها في ) CEAI( أهم

ة الدراسة   :الحال

 مفیدة جداً  ي أداةه )CEAI(أن  )Frank Bau and Kerstin Wagner, 2010( أشار   -

ات التي ترغب في  أداةاستخدامها  نإحیث . دة األعمالتغییر استراتیجیتها تجاه را للشر

ص لرادة األعمال  ات فيتشخ تحدید على من المستو المتوسط وتساعد المدراء  ،الشر
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ةالمجاالت التي  ون لها أهم ن أن  ل في  م ش ن أن تؤثر  م ات التي  وضع االستراتیج

اتعلى إیجابي    . رادة األعمال للشر

غي أن الد تعززما أنها تساهم في   - ه العامور الحاسم الذ ین اتلو ضطلع   ن في الشر

 .)Hornsby & others, 2008(أنشطة رادة األعمال 

م   - ص CEAI رادة األعمالأداة تقی ة جهاز التشخ مثا ن أن تكون  م  م لتحدید مستو تنظ

ات الفعل في المنظمةو  المشارع للشر ص  ،اإلجراءات الموجودة  ان هناوتشخ حاجة  كإن 

م المشارع اتفي  إلى إجراءات لتحسین أنشطة تنظ ن لهذه األداة، على سبیل . الشر م و

شأنو  العاملین تحدید الفوارق المحتملة بین تصورات المثال،  ( للمنظمة الرادالمناخ  اإلدارة 

Hornsby, 2002(و ،)Kuratko, 2009.( 

اس الطرقة  استخدام هذهأن داة دواعي استخدام هذه األ)  Davis, 2006( وقد حدد   - في الق

ًال تقدم  ات لتحسینلك دل م المشارع تستخدم ل CEAIو  .أنشطة رادة األعمال للشر على تنظ

ات . المستو الفرد ات  تطلبتوهذا أمر مهم ألن رادة األعمال للشر مبتكرة الالسلو

ة اً  أداة CEAIو . الفرد شجعوجیزة نسب   .امزد من المدیرن والقادة الستخدامهال ، وهو ما قد 
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ة  2-1-2 ات العائل     الشر

ة الى أ ة العائل ة ألفراد ینتمون الى عائلة معینة،  ةتشیر الشر صفة أساس ة  ة مملو شر

قومون ب ة، وذلك لمصلحة عدد من أعضاء هذه العائلة، إو ة ومستقبل دارتها من أجل تحقی منافع حال

ان العائلي دورًا وعلى ذلك فان الش ة هي مشروعات یلعب فیها الك ات العائل ًا إر ًا ورقاب دارًا ومال

ات فهي لن تندثر أو  س هذه الشر ساطة تأس ة، ول ة للشر ة والمستقبل ات الحال مؤثرًا على العمل

ات التي تفرضها التحو  ان حجم التحد س الجدید منها في مختلف دول العالم، فمهما  الت یتوقف تأس

قاء أشخاص قادرن على العطاء وتحقی  اق ب ات  ة في العالم، فان مثل هذا النوع من الشر االقتصاد

التورث ألبنائهم وأحفادهم  نتقل   .)دون تارخالخطیب، خالد، ( نجاح تجار واقتصاد ینسب لهم، و

  

ات مفهوم 1-2-1-2 ة الشر  :العائل

ات اتلقد تعددت التعرف الشر ة، و  الخاصة  ات إدارة األعمال علي تعرف العائل لم تتف أدب

ة، ولقد وجد حوالي أرع ات العائل شأن الشر ن تعرفًا مقترحًا لمختلف الكتاب الذین یوثالث ةٍ موحد 

زون في تعرفاتهم عل ة  ىیر ة العائل   ). 2002النجار، ( أوجه مختلفة للشر

ة في أرع فئات من حیث هذه التع  ( Handler , 1989 ) لروصنفت هاند طرقة منهج   : رفات 

 ة ة واإلدارة العائل   درجة الملك

  ة  درجة اشتراك العائلة في الشر

  ال  انتقال المشروع بین األج
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  فترض توفرها  أو عدة شرو 

ة ال تقتصر علي  ات العائل وقد یرجع السبب في هذا المد الواسع من التعرفات إلي أن الشر

ل المشروع  ة عمالقة أو متعددة الجنسش ة اتالصغیر بل قد تصل إلي شر اًال قانون ، وقد تتخذ أش

مشروع المساهمة، وهي بذلك تتداخل في خصائصها مع أنواع مختلفة  ىمختلفة من المشروع الفرد إل

  . من مشروعات األعمال

  وتعرف( Handler , 1989 ) أنه ة الهامة المنظمة التي تتأثر  "  :المشروع العائلي  قراراتها التشغیل

ادة  ع الق ون في مجلس ) الخالفة ( وخططها لتتا شار قومون بإدارتها أو  أعضاء العائلة الذین 

  ."إدارتها

  أما( Litz, 1995 )   ح تعرف مصطلح المشروع العائلي فقد حدد منهجین الستخدامهما في توض

  :هما

  ل   .(Structure-based approach)المنهج المبني علي اله

  ة   (Intention-based approach)والمنهج المبني علي الن

أنه استخدام المنهجین معًا عرف المشروع العائلي  ز ملكیته وٕادارته " :و المشروع الذ تتمر

افح أفراده في الوصول إل ة  ىوالمحافظة عل ىداخل وحدة العائلة أو الذ  م عالقات تنظ

 ". أساسها  العائلة 
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 أنها ) 2005الفرا، (ف ووص ة  الكامل لعائلة واحدة أو تلك  "المشروعات العائل ة  المشروعات المملو

ون  ات التي  عض اآلخر أنها تلك الشر ر ال ة و ت طر فیها عائلة واحدة على القوة التصو التي تس

رًا على أفراد العائلة التي تمتلك معظم أسهم أو حصص هذ   ".  المشروع اإصدار القرار فیها ح

  عرف أنها )  2002عبد المجید، (و ة  عمل فیها شخصان أو "المشروعات العائل المشروعات التى 

الهما ملكها أحدهما أو  ة ، و  ".أكثر، بینهما صلة عائل

 عرف  وقد ) ، ات )2008صبر ة الشر ة العائل ات أنها الفلسطین ة الشر قبل  من والتي تدار المملو

ات دعتُ  حین في عائلة، ة الشر ات غیر  الموظفین قبل من وتدار عائلة قبل من المملو الفنیین شر

ة ل عام . عائل ش تكون  ذالمشروع ال هومما سب أن العمل العائلي أو المشروع العائلي ستنتج نو

ة، وفي الغالب  اً مملوماله  أسر أو الجزء األكبر من  هملكیت لمجموعة أشخاص ترطهم عالقة قرا

طرة اإلدارة للمالكین من أفراد العائلة تكون    .الس

 

ة  2-2-1-2 اتأهم ة الشر   :العائل

ة من أهم العناصر المؤثرة  دعتُ  س العالم العري  فيالمشارع العائل ات دول العالم ول اقتصاد

ادرة فیها وال  ،وحده انت الم ع دول العالم  ة في جم ة النهضة االقتصاد ن القول أن بدا م ادة بل  ق

ة  ات العائل   .) 2002عبد المجید، (للشر

ة  عض البلدان العر ة العینة من مصر والمملكة العر( ومن خالل األدلة المنشورة في 

ة واألردن وسورا والسودان  ة ) السعود احث أسعد عبد الحمید أن األنشطة التجارة والصناع استنتج ال

ة   ة والخارج ة المحل ة  تصل إلى ت –البترول  ماعدا  -والمال ة  % 62خضع بنس ات العائل للشر
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ة  .الكبیرة ات العائل ة من الشر ة وتشغیل طرة مال ات المساهمة الكبر تخضع لس عض الشر حتى أن 

  ). 2002عبد الحمید،(

غّضِ النظر عن   ات الكثیر من دول العالم،  بیرًة في اقتصاد انًة  ة م ات العائل وتمثل الشر

ة  تنوع ات العائل انتها على خرطة االقتصاد العالمي؛ حیث تمثل الشر ، وم نهج هذه الدول االقتصاد

انة من  ة لهذه الدول، وتتضح هذه الم ات الوطن االقتصاد ات العاملة  ة الكبر من إجمالي الشر النس

ات  ة، ( هذه اإلحصائ ات الغرف التجارة السعود  ):2010إحصائ

يففي دول االتح - ة ما بین : اد األورو ات العائل ة الشر ات % 95 -70تتراوح نس من إجمالي الشر

ما نسبته  ات    .من الناتج القومي% 70العاملة بها، وتساهم هذه الشر

ات المتحدة - ة : وفي الوال ا قرا ة المسجلة في أمر ات العائل ة 20یبلغ عدد الشر وتمثل ! ملیون شر

من فرص العمل % 78من العمالة، وتستحدث زهاء % 59وتوظف من الناتج القومي، % 49

  .الجدیدة

ا - طال ة المسجلة : وفي إ ات العائل ات العاملة% 95یبلغ عدد الشر   .من إجمالي الشر

ا- ة المسجلة : وفي برطان ات العائل ات العاملة% 75یبلغ عدد الشر   .من إجمالي الشر

سرا- ات العائ: وفي سو ة المسجلة یبلغ عدد الشر ات العاملة% 85ل   .من إجمالي الشر

د - ة المسجلة : وفي السو ات العائل ات العاملة% 90یبلغ عدد الشر   .من إجمالي الشر
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ا - ان ة المسجلة : وفي أس ات العائل ات العاملة% 80یبلغ عدد الشر   .من إجمالي الشر

ة المسجلة : وفي البرتغال - ات العائل ات العاملة% 70یبلغ عدد الشر   .من إجمالي الشر

ة - ة : أما في الدول العر ة قرا ات العائل ة الشر ات العاملة، وفي % 95فتبلغ نس من عدد الشر

ة  ة قرا ات العائل ة الشر ة تبلغ نس ة السعود ات العاملة% 95المملكة العر   .من عدد الشر

ات   هتومن هذه اإلحصائ ة الدور الذ تقوم  ات، ومد تأثیرها في  تضح لنا أهم هذه الشر

ات الدول التي تنتمي إلیها، و  ة هذا الدور أكثر بإلقاء الضوء على حجم االستثمارات تاقتصاد تضح أهم

ة التي تعمل داخل االقتصاد الوطني السعود ات العائل  .الهائلة للشر

ة  3-2-1-2 ات العائل ال في الشر   خطة تعاقب األج

ات ال ة مع مؤسس تبدأ معظم الشر ة ،صاحب مشروع/ عائل یجسد المؤسس نظام  ،وفي البدا

ة صفته المالك صاحب السلطة المطلقة ومدیر أعمال الشر مة  ستخدم مؤسسو  ،الحو وفي حین 

ات ثیرة -    الشر انًا  ع حقوق اتخاذ إ ؛مجالس استشارة -أح صورة عامة بجم حتفظون  ال أنهم 

ة تحقی  ،حاالتوفي الكثیر من ال ،القرارات ف ة للمؤسسین في تقرر  النس سي  من التحد الرئ

ة من خالل ضمان من یخلفهم فیها اتهم العائل ار . استدامة شر عض المؤسسین الى اخت سعى  و

زة للمالك  غیر أن عددًا أكبر منهم ینظر  –المدیر  –ورث واحد قادر على اعادة خل السلطة المر

ات العائ ة الى الشر وزعونه على أفراد العائلةإل   .)2005زدان، (  رث جماعي و
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ا 1-3-2-1-2 ة واإلدارة العل  : انتقال الملك

ة اإلدارة هو متطلب أساسي لضمان استمرارة  إن وجود خطة مدروسة لتناول األسهم والمسؤول

ة  ة ونمو الشر ة من جیل ألالعائل خر، ومن المفترض أن تكون وعدم تعرضها للهزات عند انتقال الملك

ة وموافق تو هذه م هذه  اً خطة  ما من المفترض أن تأخذ خطة  ة،  علیها من قبل مجلس إدارة الشر

ار عین االعت ة  ة في فلسطین، ( النقا التال ات العائل مة الشر  :)2014دلیل حو

اة بین األبناء - 1   .ال على أساس الجنس وال العمل ؛عدم المحا

طة التعرف عن قر  - 2 ات المرت م قابلیتهم لتحمل المسؤول ات األبناء، وتقی ب على قدرات ورغ

ة معینة  .مناصب إدارة أو فن

مي المناسب لألبناء - 3  .توفیر التأهیل األكاد

م على أداء األبناء  - 4 ة وتقی العمل، وٕاجراء رقا توفیر التدرب العملي في المجاالت ذات العالقة 

الدراسة األكاد ما یتعل  ة والتدرب العمليف  .م

ة لكل منهم -5 ق انات الحق  .تحدید األدوار المالئمة لألبناء على أساس االم

ال ة عبر األج هي شراكة  :والمرحلة األولى ،نها تمر في مراحل متمیزةإف ،وعندما تنتقل الملك

ةاإل ة مع أبنائهماحیث یتقاسم الوالد ،خوة أو الشراكة العائل ة  ،ن الملك ینتهي دور  ،األمروفي نها

ة بروح الشراكة تقاسم األخوة الملك یف سیدیرون ، الوالدین و ما بینهم  قرروا ف تعین علیهم أن  و

ة ة ،الشر صورة غیر رسم تشاوروا  ن لألشقاء أن یجلسوا معًا و م وهم  ،حیث أنه في هذه المرحلة 

لو  انًا مجلسًا للمساعدة في التوصل   ن ش ة معینة جماع علىلى اإلإأح  ،وفي هذه المرحلة ،استراتیج
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ة بینما ال تكون هذه حال إقد تبدأ األدوار في التمیز  عض األخوة نشطین في الشر ون  ذ قد 

ان لما . اآلخرن ثیر من األح ح مستو الثقة بین أفراد العائلة هو المحدد في  ص وعند هذه النقطة 

ة  مة الرسم ه ممارسات الحو   .)2005ن، زدا( ستكون عل

ان  ثیر من األح ضم في  اینة من أفراد العمومةمأما الجیل الثالث من الورثة ف غیر  ،جموعة مت و

ؤد الى تمییز أكبر بین أدوار أفراد العائلة ة  ،هذا عادة حجم العائلة و فقد یواصل أفراد العائلة المشار

ة ،في االدارة ح حجم ح ،وفي مجلس االدارة وفي الملك ص اینوقد  ة مت ل متزاید مع  اً صص الملك ش

زة عضها مر ة ،قاء  ونوا نشطین بدرجات مختلفة في الشر ن ألفراد العائلة أن  م   ،وفي االدارة و

ة الضرورة مستو مصلحتهم االقتصاد تهم  س مستو مشار ع صورة  ،وقد ال  وتقود هذه التعقیدات 

ة ل ر ممارسة أكثر رسم ة األكثرة من االدارة ،دارةإلعامة الى تطو أخذ مجلس  ،وعندما تخرج ملك

ثیرة صفة الهیئة المؤتمنة  انًا   ).2005زدان، ( ما  لى حدإاالدارة أح

اتخاذ  ة وذلك  ن للجیل األول المؤسس أن یلعب دورًا حاسمًا في دعم استمرارة الشر إلجراءات ام

ة  ات العا(التال مة الشر ة في فلسطینالدلیل االسترشاد لحو  :)2014، ئل

الدرجة األولى تحقی  .1 ستهدف  ة و مي ومالي قائم على أسس موضوع ل إدار وتنظ وضع ه

ة واستمرارتها وتطورها   .الرح وتعزز استقرار الشر

ع .2 حسب أسس واضحة ومعروفة من الجم ات للمسؤولین    .تفوض الصالح

ة والت .3 ة للشر ة المستقبل  .أكد من تفهم أفراد العائلة لها والتزامهم بهاتحدید األهداف والرؤ
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ة في فلسطین 4-2-1-2 ات العائل  :الشر

ة ات أهم ة الشر قة من أتيت العائل لت اأنه حق ة ش  ل في الخاص القطاع من العظمى الغالب

ة االقتصادات من ة من الوحدات عدد عنها عبر التي والمتقدمة النام  مؤسساتفإن عدد  ؛االقتصاد

ل فيمنظمة  وحدة 94640 فلسطین حوالي في الخاص لقطاعا ات ش ة شر ة ملك  أنواع وثالثة فرد

انات ة من الك ة الشراكة، ذلك في ما القانون ل حین في العامة، والمؤسسة خاصة، شر ات تش  الشر

ة ، (  الخاص القطاع إجمالي من٪ 99 العائل   ).2008صبر

ننا م ات أساسه الفلسطیني الخاص عالقطا أن نستنتج أن ولذلك،  ة، الشر وتنطب هذه النتیجة  العائل

ععلى  ، (  الصناعي القطاع فیها ما القطاعات جم  (,Abuznaid & others ، و)2008صبر

2014(.  
 % 91 نأ) 2015(  المسح االقتصاد الذ أجرته غرفة تجارة وصناعة بیت لحم نتائج ظهرتوقد أ

ة المنشآت من ة الغرفة ةلعضو  المنتس ذلك غیر فقط منها %9 بینما التجارة عائل ة و   97فان عائل

ة غیر المنشآت من % ة المنتس ة فقط منها %3 بینما عائل   .غیر عائل

ة وتعزز ة المنشآت نس ة العائل ة وغیر المنتس قة والدراسات واإلحصاءات األرقام المنتس  تفید التي السا

ة، ومتوسطة منشآت صغیرة هي فلسطین في العاملة المنشآت معظم نأ  ال لحم بیت ومحافظة وعائل

ل د القاعدة، وهذا هذه عن استثناء تش عة یؤ ةأ و  الفلسطیني المجتمع في االسرة العالقات طب  هم

ل سر الذاأل التكافل ة ش ة، مانأ ش ة نسب ارات ومحدود ان األ غلبأ  في خر األ الخ  قراءة( ح

ة     .)2015م، لح بیت محافظة وصناعة تجارة أعدته غرفة الذ االقتصاد لمسحا لنتائج تحلیل
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ة في فلسطین نقاط القوة والضعف في 2-1-2-4-1 ات العائل   الشر
  

ة  ة الفلسطین ات العائل   : على النحو التالي عدة نقا قوةتتمتع الشر
  

ادلة مع أفراد العائلة الثقة المتكون عادًة ما  :دلة بین أفراد العائلةاالمت قةالث .1 أكثر منها مع ت

وهذا یؤد إلى خل مناخ مرح قي العمل، وهذا یؤد إلى ، )Jefry, 1989(خرن الناس اآل

ر في المشروع االوسط التج ثقةزادة ذلك یؤد إلى  ع،داء في المشرو ارتفاع مستو األ

انت العائلةالعائلي وخاصة  ة  سمعةالتي تمتلك المشروع تتمتع  إذا   ).2005الفرا، ( طی

ة مدیر إن  :المدیر/ التزام المالك .2 ة/ غالب ة الفلسطین ات العائل أكثر من  قضون  مالكي الشر

اً  80 ة  لهاهذه المیزة الفردة  ،في العمل ساعة أسبوع سمعة األسرة في الضفة  فيبیرة أهم

ة التالي فإن غ ،الغر ة تتم تسمیو ات العائل ة الشر اسم تهالب ة،مؤسس أو ا  في و  مالك الشر

ة  ات وأصحاب لهؤالء المدیرنالثقافة الفلسطین عني نجاحاً  ، إنالشر سرة لأل نجاح األعمال 

ح،  س صح هًا لوفشل األعمال التجارة والع حسب  صورة األسرة في نظر الجمهورعني تشو

  .)Abuznaid & others, 2014(دراسة أجراها 

عاد اال .3 ةالرح واأل ط في  :جتماع ة أواصر العالقة والترا ة في تقو ة العائل حیث تسهم الشر

س بیر العائلة وهذه المیزة تظهر  ،من خالل المشروع أفرادهاب اتحاد مصالح بالعائلة  احترام 

ة، والتي تتسم  ة واإلسالم على خل مناخ  الثقة في قرارته عالوةً بوضوح في المجتمعات العر

ط وا ع من الترا ا للجم   .)۲۰۰۲د الحمید،بع(اللتفاف حول المصلحة العل

ثیر ما أ ن الفلسطینیین حرصون على عالقات جیدة مع أعضاء آخرن في المجتمع وفي 

حیث  .من الحاالت یخرجون من النظام الرسمي القانوني لمعالجة أ ضرر في العالقات دائما
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قومون بدإ ار العائلة  سين   ةفي فلسطین أو . الخالفات بین العائالتفي إصالح  ور رئ

ة على المحك ات العائل ة ستضع الشر ات العائل سببها أ من أعضاء الشر لة  على . مش

أحد األطفال  قد تتسبب في تركخارجها  أومشاجرة بین طفلین في المدرسة السبیل المثال، 

التي تسبب الموت فات عض الخالفي  أنه أو. أجل تجنب المزد من التصعید للمدرسة من

ان لشخص ما  ة هذا  عضواً و ات العائل إغالق وتوقف أعمال هذه یتسبب في  قدفي الشر

ات وذلك من أجل تجنب   .)Abuznaid & others, 2014( أ انتقام الشر

بیر ، الخبرة الموروثة من أصحاب هذه المشارع والمؤسسین .4 فعلى الرغم من قلة حظ عدد 

م فإ ثیر منهم من التعل ةفنو منهم یجید  اً ن  ة الثاق الرؤ تمیز  وهذا یؤد إلى زادة  ،ن اإلدارة و

المشروع وتوارث الخبرات وهم في معظمهم من نفس العائلة خبر  الفرا، ( ات ومهارات العاملین 

2005.( 

ل جهدهم ووقتهم من  .5 عملون  الوالء للمشروع وهذا راجع لكونهم المالكین لرأس المال، لذا فهم 

 .)۲۰۰۲الحمید،  عبد( جل النجاحأ

ة اتخاذ ال .6 لك هو امخاطرة ألن المللرار واالستعداد األكبر قالمرونة والجرأة والسرعة في عمل

 .)۲۰۰۲کر،  أبو( المدیر

ة من قبل أفراد من خارج األسرة  تدار .7 ات العائل انًا في محاولةالعدید من الشر للوصول  أح

م الرشیدل ن الهذه الممارسة ، لح م ة واإلدارة  م أن تعمل على تفصل بین الملك میزة العظ

ة ال ةلتنافس ن أن تؤثر على استمرارة الشر م التأكید  ة و ات العائل متلك العدید . لشر وقد 

ة  المال من مؤسسي  ات العائل ولذلك . إلى الخبرة والمهارات والمعرفة ون فتقر  ولكنهمالشر
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 مؤهلین من خارج العائلة لتشغیل األعمال التجارة فإنها تلجأ إلى توظیف مدیرن

)Abuznaid & others, 2014(.  

اب وطن .8 عتقدون في  :ةأس ذلك رجال األعمال  ة و بدال من " اقتصاد السالم"السلطة الفلسطین

اهو ذالسالم االقتصاد ال امین نتن س الوزراء اإلسرائیلي بن اهو السالم . اقترحه رئ یر نتن

اسياالقتصا بدیل عن حل س أتي . د  في المقابل قال الفلسطینیون أن السالم یجب أن 

نظر  ،دائما قبل أ شيء آخر شدة إلى اقتصاد قو و وسیلة للتخلص من لجعله الفلسطینیون 

 .)Abuznaid & others, 2014( االحتالل

  

ة تعاني ة الفلسطین ات العائل تها  من عدة نقاط ضعف قد تحد من قدرتها الشر ة واستمرار التنافس

ما یلي سى، محمود، ( ، و)Abuznaid & others, 2014( :وهي    :)2007ع

ة نفسه .1 ة  منصاحب القرار دون التشاور مع األقران أو غیرهم ون  مالك الشر أعضاء الشر

 .سواء من األسرة أو الغراء

ة .2 ة و ، نقل الملك ات المال ة علیهاالترتی  .المترت

ة عدم  .3 ان ات؛ حیث إن من ضمن خصائصها أن عامل السلوك اإلنساني إم استمرارة هذه الشر

ثیرة، وقد ینتج عن مثل هذه  ات في أوقات  غلب على قرارات هذه الشر شرة قد  عة ال والطب

عامل السلوك اإلنساني عدم األخذ بوسائل اإلدارة الحدیثة، وعدم االستفادة  من القرارات المتأثرة 

مبدأ التدرب المستمر للعاملین المنتمین لهذه الخبرة  أهل من خارج نطاق العائلة، أو عدم األخذ 

ة، تحت حجة تقلیل  ر منتجات الشر ة الحدیثة في تطو الوسائل التكنولوج ة، أو عدم األخذ  الشر
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التها، وعدم قدرتها على المنافسة، ! النفقات ة مث ات إلى عدم مواك عرِّض هذه الشر مما قد 

ارها وخروجها من السوق مف ة إلى انه ًا في النها سى، محمود، ! ( ض   .)2007ع

ش دور  .4 ةاألتهم ، العمل وهذا یؤد إلى ارتفاع معدل دوران ،عضاء من خارج العائلة في الشر

ات ر هنا أن . واالفتقار إلى الحافز وااللتزام في العدید من الشر ومع ذلك، فمن المهم أن نذ

ساعدشيء إیجابي  العمل هودوران ون أن زادة معدل یر  نمدیرالعض  على جلب دماء  س

 . جدیدة في المؤسسة

  .الصراع الكامن في اختالف المصالح بین أفراد األسرة .5

ادة 5-2-1-2 ات في األعمال ر ة الشر ة العائل  الفلسطین

ط یخضع فلسطین في الرادة مصطلح إن ة هناك حیث أن للتخ  واالقتصاد ینيالفلسط للواقع خصوص

ارأف ي؛الفلسطین ة المشارع ف  عدم عن أساساً  تنتج والحاجة الفرصة، أو الحاجةإما  نتیجة تتولد الراد

التالي الشهادات، لحاملي خاصة عمل فرص وجود یر و  مشروع البدء عني وال مشروع، للبدء التف

قة تكون  لن معینة حاجة لتلبي يتأت التي المشارع هذه ومثل ینجح، سوف المشروع هذاأن  راد  عم

التالي جدید، شيء نتكو  في مبدعة أو  -نجحت نإ هذا- وتطوره االقتصاد في مساهمتها تكون  لن و

  ).2012صیدم، (   بیرة مساهمة

ال لتحلیلو  ات في األعمال رادة أش ة الشر ة العائل  الصناعات في الشروع وسبل الفلسطین

ة، اتش ذلك في ما الفلسطین ةال ر ة،ال ملك ات والشراكة فرد  دراسة إلى واستنادا الخاصة، والشر

ة ، (  قبل من أجرت استقصائ  اً طرق هناك أن وجد قد فإنه الصناعي، القطاع على )2008صبر

ن مختلفة صها م  :التالي النحو على تلخ
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 ات بدأت الذین األعمال رجال هناك ة الشر ة رةساب خب دون  بهم الخاصة العائل  التيو  فن

لت ات من٪ 26 حوالي ش ة الشر ة  العائل  في األسرة فقط مدخرات استثمرواالصناع

ون مشروعًا ناجحاً  الذ المشروع،  .جدو  دراسة إجراء ودون  ،توقعوا أن 

 ات بدأت الذین األعمال رجال هناك ة الشر قة  بهم الخاصة العائل في نتیجة تجرة سا

قة التجرةأو  المشارع،   تدرب تم قد أنه أومن أفراد األسرة  أكثر أو واحد اكتسبها التي السا

عقاموا بو  الصلة، ذات على المشارع األسرة أفراد  هذا في لالشتراكاآلخرن  األعضاء تشج

لت . المشروع ات  مجموع من٪ 27 حوالي المشارع تلكوقد ش رواد األعمال في الشر

ة  .العائل

 ع التجارة في عملون  انوا رنالمستثم من٪ 17 حوالي  استخدام صناعةالفي  أعمالهم وتوس

سي التكامل اسم عرف ما انوا رجال من الفئات هذه معظم. الع ل عملون  األعمال   ش

سي س تداول أو البناء مواد تجارة في رئ ةو  والمواد المال  من مجموعةال هذه. المنتجات الغذائ

 التجارة األعمال لبدء من طرق  غیرها مع المقارنة نجاحا كثراأل والمشروعات األعمال رجال

ة الصناعة في ة، سهماأل سوق في جیدة  الفعل انت ألنها الفلسطین  الوضع ولكن المحل

ال في للخطر تعرضی قد الناجح  .القادمة األج

  

ة الم2012طیني في العام لسوفي المسح الذ أجراه مرصد الرادة الف شارع ، تبین أن نس

ة العاملة في القطاع الصناعي بلغت  ل فقط، و % 7الراد توزع ) 1- 2( رقم بین الش

رة  ة في مراحلها الم   :حسب القطاع في فلسطینالمشارع الراد
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ل  رة حسب القطاع في فلسطین): 2-1( الش ة في مراحلها الم اد ع الر ع المشار    توز

ادة الفلسطیني، (: المصدر   )2010مرصد الر

ات التي ت 6-2-1-2 ةالتحد ات العائل   في فلسطین واجه الشر

ات ة العدید من التحد ة الفلسطین ات العائل ل النجاحات، تواجه الشر ات تمتد . على الرغم من  التحد

اة قاء على قید الح ة وال ة على المسائل القانون ة والخارج یجب التعامل مع هذه . من الضغو الداخل

ات ات، لى خطرإد قبل أن یتحول على محمل الجِ  التحد  & Abuznaid( ومن بین هذه التحد

others, 2014(:  

ة: أوال اس ع المخاطر :المخاطر الس ة هو الضغط الخارجي، و اس یواجه  بیراً  خطراً  دالس

ة سواء  ة الفلسطین ات العائل اس. العام أمكانوا من القطاع الخاص أالشر عرف المخاطر الس ة و

  :على النحو التالي
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اً  ات  :مخاطر عدم االستقرار: ثان سي الذ یواجه الشر خطر عدم االستقرار هو الخطر الرئ

ة، وتنشأ مخاطر عدم االستقرار من قبل االحتالل ة الفلسطین ومن األمثلة على ذلك من . العائل

ات  ونهب البنوك والتخرب مخاطر عدم االستقرار حظر التجول واالعتقاالت والقتل، وٕاغالق الشر

ة  ات العمال ات ومصادرة المعدات واإلضرا ات المقاطعة محددة، والغزو من الشر والخطف وشر

ة، والجدار العازل وأعمال الشغب   .الجماع

ومة: ثالثاً  ومة مثل تلك  :خطر الح صورة التي تنشأ عن العمل األخطار یتم تعرف خطر الح

ة و  مستغلین غیر شرع اً  ،مةسلطة الح ان استخدام السلطة قانون اللوائح واستخدام أم ال،  ما إذا 

العقد ة واإلخالل    .التمییزة، ونزع الملك

عاً  ة :إدارة الخالفة :را ات العائل ا التي تواجه الشر هي الخالفة  ،الخالفة هي واحدة من أهم القضا

ة من مالك / مؤسسوفاة  انتقال السلطة في حال ات العائل ادة الجیل إلى جیل وتغییر الشر ق

ة التي عادة ما تكون محفوفة  ةالخالفة  )Davis, 1968(عرف . المصاعبالعمل نقل  أنها عمل

ازة األسرة ادة من جیل إلى جیل لضمان استقرار ح ة الال تزال حیث  .الق ة مستقرة طالما الشر عائل

ع اً سرة منصد أفراد األإعطاء أح مؤسساللما قرر ف. المؤسس هو المدیر ة اً رف لما  في الشر

ون هناك . وتبدأ الصراعاتفیها زعزع االستقرار ت ة وعندما  تو ة بخطة م تفاصیل نقل ملك

ار ناألعمال  عین االعت ع أفراد األسرة وع المشروع، القدرات، حیث تأخذ  ة لجم والمهارات والرؤ

ة إضافة إلى العوامل  ة األعضاء في الشر ة الخالفة أسهل وأنجع  تكون البیئ  ,Hodgetts(عمل

R. and Kuratku, 2002). .( 
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ة 3-1-2  القطاع الصناعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر
 

  لمحة عامة 1-3-1-2
 

فات أهمها ل الصناعي في الدول إلى عدة تصن      )2000القرشي، (  لقد تم تصنیف وتحلیل اله

  ):2006الصوراني، ( و

تم تصنیف الصناعة إلى التصنیف ع .1 ة و ل ة والصناعات التحو لى أساس الصناعات االستخراج

ة أ وف التأثیر الجار على المادة  ة اإلنتاج موجب العمل   .الخامهذین النوعین 

بیرةالتصنیف على حسب حجم المشروع حیث تقسم الصناعات إلى صغیرة  .2   .ومتوسطة و

ة المشروع حیث  .3   .تعاونيتقسم الصناعة إلى خاص وعام ومختلط ورما التصنیف على أساس ملك

اسي الدولي  .4 موجب التصنیف الق ة وذلك  س تصنیف الصناعة حسب األنشطة والفروع التسعة الرئ

ة  عتبر هذا التصنیف الدولي من أكبر)   ISIC(لألنشطة الصناع فات شیوعًا واستخدامًا  و التصن

ة والذ وضعته الدا موجب هذا التصنیف في اإلحصاءات الدول ة لألمم المتحدة ، و ئرة اإلحصائ

التالي  ة  س   : قسمت الصناعة إلى ثالث مجموعات رئ

ة -.                التعدین والمقالع -  ل اء -.             الصناعات التحو   . الكهراء والم

ة في فلسطین ل م وتصنیف الصناعات التحو موجب هذا التصنیف فانه تم تقس الى عدة أقسام حیث  و

ة هي س لت هذه األقسام تسعة فروع رئ   :ش

غ .1 ات والت ة والمشرو   .صناعة المواد الغذائ

ة  .2   . صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلد

ضمنها األثاث  .3   .صناعة الخشب ومنتجاته 
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اعة والنشر  .4 ة والط   .صناعة الورق والمنتجات الورق

ات والمنتجا .5 ماو كصناعة الك الست ة من النفط والفحم الحجر ومنتجات المطا وال ماو   .ت الك

ة   .6 ة غیر المعدن   ).عدا النفط والفحم (صناعة منتجات الخامات التعدین

ة  .7 ة األساس   .صناعة المنتجات المعدن

ائن والمعدات  .8 ة المصنعة والم   .صناعة المنتجات المعدن

ة األخر   .9 ل  .الصناعات التحو

  

  :ظة الخلیلمحاف 2-3-1-2
 

، واقع من ه تمتاز لما الفلسطیني قتصاد اال قلعة الخلیل محافظة دتع  وذلك صناعي وتجار

ة القطاعات من العدید لوجود عتبر الوقت، نفس في والتصدیرة الهامة االقتصاد  في المنشآت عدد و

ة الضفة في عددها مع المقارنة الخلیل محافظة ا حیث بیرا الغر  هذه مجموع من % 25 یوجد نسب

  .)2009الشرف، ( الخلیل  محافظة في المنشآت

عض  دتع ة منذ القدم، حیث اشتهرت  الصناعات الیدو مدینة الخلیل من المدن التي تمیزت 

حارة القزازن وسوق ال أسمائها  ة االن وسوق لبعائالت المدینة وأسواقها بهذه الحرف فسمیت  اف س

اغة الجلود ،والخزف ،الفخار( ن هذه الصناعات وسوق الحدادین وغیرها، وم  ،والتحف ،والصابون  ،ود

ة  ،)والمطرزات  ،والفرو س ،الزیب( والصناعات الغذائ وتطورت هذه الصناعات ) والملبن  ،والد

ة  محوراً  التطور التكنولوجي حتى أضحت صناعات الخلیل هدفاً  ة االقتصاد لتحقی التنم

ة في المح ل عام،واالجتماع ش لغ عدد المنشات  افظة على وجه الخصوص وفي فلسطین  و
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ة في محافظة الخلیل حوالي  ة، وتعمل هذه المنشات على ) 3,200(الصناع ة وحرف منشأة صناع

  .)2012الخلیل، محافظة  -دلیل الصناعات والحرف(  من األید العاملة )28,000(تشغیل 

ة هيوتمثل الصناعة في محافظة الخلیل عدة  س ة، ا :قطاعات رئ لصناعات المعدن

ة، ة، الصناعات الخشب الست ة، الصناعات ال ة ،الصناعات  الصناعات اإلنشائ الصناعات الغذائ

ة، صناعة الورق  ة، الصناعات النسیج ة والتراث ة، الصناعات التقلید ة، الصناعات الجلد ائ م الك

وروالكرتون، صناعة الحجر والرخام، صناعة الم اغتها، وصناعة الزجاج والد   .عادن الثمینة وص

ة وتتمیز في  الجودة على مستو الوطن وتغطي االسواق المحل وتتمیز صناعات محافظة الخلیل 

ل صادرات محافظة الخلیل ما نسبته  ما وتش من اجمالي % 27عضها على المنتجات المستوردة 

ي  155,364,000 م حوالي2010صادرات فلسطین حیث بلغت في عام  الجهاز حسب ( دوالر امر

ز لإلحصاء الفلسطیني  .)المر

زت اهم الصادرات من محافظة الخلیل في  ة (وتر اس النایلون، خردوات الحدید، واالحذ أك

ة واالثاث المنزلي  ح الخشب ش والحجر الخام ، والمشات ة وأحجار البناء والرخام والشا ة والستات الرجال

سوال  الخشبي االضافة الى الشی انت ، )معدني ،  ة لصناعة محافظة الخلیل أ و هم االسواق الخارج

ة، مصر، هولندا، ( هي  ة ، الجزائر، السعود ات المتحدة االمر اسرائیل ، االردن ، االمارات ، الوال

ا، وغیرها من االسواق ت، المان   .)2012محافظة الخلیل،  -دلیل الصناعات والحرف(  )الكو
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  والبیرة رام هللامحافظة  3- 2-1-3
  

ان مارس لقد ة الزراعة منها القدم، منذ الحرف من العدید والبیرة هللا رام مدینتي س  وتر

ة ان واشتغل والزتون، والتین العنب زرعوا حیث الماش  المدن بین التجار تنقل حیث التجارة في الس

ان اشتغل ما المجاورة، والقر  ة صناعة مثل الصناعة في الس س األحذ ة والمواد والمال  الغذائ

ان اتجه حیث العشرن، القرن  أوائل حتى الحال واستمر والفخار ا إلى الهجرة إلى الس  خصوصا أمر

اب ستثمرها المدینتین على تتدف األموال فأخذت منهم، الش ان ل ناء األراضي شراء في الس  العقارات و

احة، في الستغاللها ة دادتواز  الس م حر ة الحرب انتهت أن وما التعل ة العالم  حرب وقعت حتى الثان

ان 1948 عام ان معظم ف ا إلى هاجروا قد المدینتین س       .فیهما قوا منهم % 12 استثناء أمر

  .)2011، محافظة رام هللا والبیرة اإلحصائيتاب (  

ز الجهاز وقد أشار   الصناعة أنشطة في العاملة المنشآت عددالفلسطیني أن لإلحصاء   المر

ة ل (  2009في العام  عامل 7,311 فیها عمل منشأة 1,520 في محافظة رام هللا والبیرة بلغ  التحو

  .)2011اإلحصائي،  والبیرة رام هللامحافظة تاب 

 

  محافظة بیت لحم  4-3-1-2
  

احة تعد اح ایزوره إذ القتصادها الفقر  العمود المحافظة هذه في الس  السنة، طوال للحج الس

ة فنادق فیها اح ة، الصناعة وتشتهر س اح  والصدف – الزتون  خشب – الخشب على الحفر الس

ة المحافظة في والتطرز، والنحاس ع تقوم متجًرا 80 قرا ة التحف بتصن صدر الخشب  للخارج اإلنتاج و

اع ًضا و  حجم الضفة في محافظة ثاني لحم یتب فتعتبر الصناعة قطاع أما المحلي، السوق  في أ

ات إلنتاج ومصنع النسیج، صناعة فیها نابلس، عد الصناعي إنتاجها  لألسالك ومعمل التلفزون  هوائ
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ة عة سبب المحافظة اقتصاد في ثانوًا دوًرا فیلعب الزراعة قطاع أما وغیرها، المعدن  األرض طب

ة، ة، المنتجات وأهم الجبل ة الخضراوات أنواع وعض اللوزات، العنب، الزتون، الزراع ف  ذلك الص

ات وعض والشعیر والقمح الحبوب تزرع قول   .)2011تاب محافظة بیت لحم اإلحصائي، (  ال

ز الجهاز وقد أشار   الصناعة أنشطة في العاملة المنشآت عددالفلسطیني أن لإلحصاء   المر

ة ل تاب (  2009في العام  عامل 5,506 فیها عمل أةمنش 1,136 بلغ  بیت لحمفي محافظة  التحو

  .)2011، اإلحصائي محافظة بیت لحم

حا  5-3-1-2   واألغوارمحافظة أر

اكة السالل صناعة مثل القدم منذ الصناعة أرحا عرفت المزودة  والنبل والحراب والحصر والح

 الحصر، الفخار، اعةصن فهناك الحالي العصر في أما وغیرها، والخزف والفؤوس الصوان برؤوس

اه النسیج، ام الموز، تخمیر الكراسي، الغازة، الم  المعادن استخراج صناعة ازدهرت ما .الخ

حر من واألمالح سیوم والصودیوم البوتاسیوم لورد :مثل المیت ال  وتوجد والبرومین، والكالسیوم والمغن

حر في ات المیت ال ، (  األطنان مالیین المواد تقدر هذه من هائلة م تاب أرحا اإلحصائي السنو

2011(.  
ز لإلحصاء الفلسطیني أن   الصناعة أنشطة في العاملة المنشآت عددوقد أشار الجهاز المر

ة ل تاب (  2009في العام  عامل 495 فیها عمل منشأة 99 بلغ أرحا واألغوارفي محافظة  التحو

  .)2011اإلحصائي،  أرحا واألغوارمحافظة 
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قةا 2-2   لدراسات السا

احث تلقد قام ة،  ةال ة واألجنب الحصول على مجموعة من الدراسات العر حث  من خالل ال

اشر اشر أو غیر م ل م ش   :  وهذه الدراسات هي  ،والتي تتناول موضوع الدراسة 

ة  2-2-1   الدراسات العر

اد: " عنوان) 2015سلطان، ( دراسة  عض المتغیرات مستو توفر الخصائص الر ة وعالقته ب

ة وس تخصص  :الشخص الور ة ال ة على طل ق في جامعات جنوب " إدارة األعمال"دراسة تطب

ة   " .الضفة الغر

الوروس،  تهدف ة ال تخصص "هذه الدراسة إلى التعرف على مستو توفر خصائص الرادة لد طل

ة، وال" إدارة األعمال ة وجود عالقة بین مستو توفر في جامعات جنوب الضفة الغر ان حث في إم

ما  حوثین،  ة للم هذه الدراسة إلى معرفة  سعتهذه الخصائص ومجموعة من المتغیرات الشخص

ة للتوجه للعمل الراد اجات الالزمة لد الطل ات تحقی هذه األهداف تبنت الدراسة . االحت ولغا

ان االست الكتب المنهج الوصفي التحلیلي، واستعانت  ما تمت االستعانة  ة،  انات األول أداة لجمع الب ة 

ة انات الثانو ات جمع الب قة لغا   . والدراسات السا

ةالنتائج وتوصلت الدراسة إلى   : اآلت
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بیر  ل  ش : -اآلتيحسب الترتیب - أن مستو توفر خصائص الشخص الراد عند أفراد العینة جاء 

م الذاتي، ثم ط، ثم التح النفس، یلیها مستو عاٍل من الطاقة والمثابرة وااللتزام، ثم  التخط الثقة 

ة، یلیها تحمل المخاطر، وأخیرا الحاجة إلى اإلنجاز عدها االستقالل  . التواصل مع اآلخرن، 

ة و  - ات العمل الراد للطل رأس : جاءت على النحو التالي - من األكثر إلى األقل إلحاحا-أن متطل

رة  ة، المال، الف ة التحت ا، البن التكنولوج ة داعمة، معرفة  ة، بیئة قانون ة، الدورات التدرب الراد

ة داعمة وأخیراً   .ثقافة اجتماع

حوثین تعز  - ة الم ما أثبتت الدراسة عدم وجود فروق في درجة توفر خصائص الرادة لد الطل

ة العامة ة، إلى متغیر الجنس، والمعدل الجامعي، وشهادة الثانو اب ، وااللتحاق ببرامج الرادة الش

احثة مجموعة من . بینما هناك فروق تعز إلى متغیر الجامعة قة قدمت ال وفي ضوء النتائج السا

ات لذو العالقة   .التوص

س، ( دراسة  مي: " عنوان) 2013حسین، ق ز االلتزام التنظ ة في تعز اد - دور الخصائص الر

ة آلراء عینة ة دراسة استطالع ائ ة العامة للصناعات الكهر محافظة  -من متخذ القرار في الشر

الي   .في العراق د

ة الخصائص أثر عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت مي لتزاماال في الراد  متخذ من عینة لد التنظ

ة في القرار ة للصناعات العامة الشر الى محافظة - الكهرائ  عتمادتم ا  الدراسة اهداف ولتحقی ، د

اس ة، الخصائص مق اس إلى اإلضافة الراد م االلتزام مق قت .يالتنظ  عینة من على الدراسة ط

الغ القرار متخذ انات وزعت ، ( 62 ) عددهم وال انة،  ( 53 ) منها واسترد علیهم، الدراسة است است
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ة األسالیب استخدمت ة اإلحصائ ة المناس ار الدراسة أسئلة عن لإلجا اتهف واخت  وتوصلت .ارض

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة

ة الخصائص مستو  إن - حوث المیدان في المختارة العینة لد الراد  .متوسط الم

مي االلتزام مستو  إن - حوث المیدان في اإلدارین القادة لد التنظ  .متوسط الم

ة الخصائص ضعف - مي ماز االلت على الراد  .سةالدرا عینة لد التنظ

 
 

م عبد نصر( أجراها  دراسة ادة واقع: " عنوان )2011ورسالن دمحم،  ،الكر  األعمال الصغیرة ر

زها والمتوسطة وسبل  "الفلسطیني االقتصاد في تعز

ص إلى الدراسة تهدف  خالل من الفلسطیني في االقتصاد والمتوسطة الصغیرة األعمال رادة واقع تشخ

ص ارها أمامها، الماثلة المعوقات أبرز تشخ  ووضع الفلسطیني، االقتصاد في الراد نواة العمل اعت

نة المقترحات التالي المعوقات، تذلیل هذه إلى والهادفة المم  التجارب في ضوء وتطورها نموها و

ة ة العالم م عها والمتوسطة الصغیرة دعم المشروعات في واإلقل  .وتشج

احثان استخدم ة على االعتماد الوصفي التحلیل ةمنهج الدراسة هذه في ال انات الرسم  الصادرة الب

ز  الجهاز عن ة، وملفات النقد وسلطة لإلحصاء الفلسطیني، المر  لوزارة ةصالمخت الدوائر الفلسطین

ة، الوطني االقتصاد ذلك الفلسطین  احثون  أجراها التي الدراسات من العدید االطالع على خالل من و

ة والمتوسطة الصغیرة المشروعات فلسطین، وواقع في رادةال شأن فلسطینیون   .وآفاقها الفلسطین
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 رادة تعترض المعوقات التي من ثیر بوجود مجملها تفید التي النتائج من العدید إلى سةاالدر  توصلت

احثان قدم وفي ضوئها والمتوسطة، الصغیرة األعمال ات، عدداً  ال قها حال في التي من التوص  تطب

ة نقلة إحداث على بها ستعمل لعملوا   .فلسطین في للعمل الراد نوع

  
ة وأثرها : " عنوان ) 2010اسماعیل، عمر، ( دراسة أجراها  اد في المنظات الصناع خصائص الر

ة العامة لصناعة األثاث المنزلي في مدینة الموصل، "على اإلبداع التقني ، دراسة حالة في الشر

  .العراق

ة العامة لصناعة األثاث المنزلي هدفت هذه ال دراسة إلى تحدید مد تأثیر خصائص الراد في الشر

ا واألثر بین خصائص الراد الموصل /في نینو  ص وتحلیل عالقة االرت على اإلبداع التقني وتشخ

انة اشتملت على  احث است حوثین، وصمم ال  سؤال وزعت على) 37(واإلبداع التقني لد األفراد الم

ة العامة لصناعة األثاث المنزلي حیث بلغ عددهم  ع المنتسبین للشر اً ) 160(جم   .منتس

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

طت خصائص  ة بین خصائص الراد واإلبداع التقني، إذ ارت ة موج ا معنو وجود عالقة ارت

ة و ( الراد المعتمدة في الدراسة  ة والخصائص اإلدارةالالخصائص الخصائص الشخص مع ) سلو

ط المنطقي بین هذه  دل ذلك على الترا ة، و ة موج عالقة معنو اإلبداع التقني مع اإلبداع التقني 

  .المتغیرات
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ف، نور، (قامت بها دراسة  ع : " عنوان)  2009الشر ة التي تواجه المشار ة والمال ات اإلدار التحد

ة الصغیرة في مدینة الخل  "یلالصناع

ة اتجهت  احثة رغ ات ثب عن التعرف إلى هذه دراستها خالل من ال ة على التحد  واإلدارة المال

ة المشارع تواجه التي احثة اعتمدت أهدافها الدراسة تحق ولكي .مدینة الخلیل في الصغیرة الصناع  ال

انات، أولها مصادر عدة على ة المصادر للب  والدراسات والمراجع ادرالمص إلى الرجوع وذلك الثانو

قة ة المصادر وثانیها .السا انة خالل من وذلك األول حث مرفقة است  مشروًعا  305على  وزعت ال

انة وتتكون  الخلیل مدینة في صغیًرا، صناعًا  مرفقة فقرة وثالثین خمًسا محاور تحو  عدة من االست

احثة من موجه بخطاب انة ملء في للمساعدة األمر لمن یهمه الجامعة موافقة ال   .االست

احثة توصلت وقد ات النتائج أهم إلى ال ة والتوص   :اآلت

ة - ة المشارع غالب ن م، 1992 عد عام نشاؤها إ تم الخلیل مدینة في الصغیرة الصناع م  أن و

ة المرحلة إلى ذلك عز   وضع من آنذاك الفلسطیني في المجتمع حصلت التي االنتقال

ة إلى ولىاأل االنتفاضة ة العمل  .السلم

ة المشارع معظم - ة من مولت الخلیل مدینة في الصغیرة الصناع ة، خالل ملك  أن حیث فرد

ة في تحتاج ال الصغیرة المشارع بیر رأس إلى إنشائها بدا  .مال 

ة المشارع أصحاب معظم -  على عتمدون  و هم مدیروها، الخلیل مدینة في الصغیرة الصناع

ة وقلة استشارات دون  إدارتها في صةالخا خبرتهم  وتتسم ، الجدو  بدراسة االهتمام خارج
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ط عن عیدة وتكون  االرتجال، مشارعهم التالي واإلدار  المالي التخط ة علیهم تقع و  مسئول

 .فشلها أو المشارع نجاح

ة الخبرة توفر عدم -  حرفیین یرغ ونون  لكونهم قد لنشأة ا حدیثة المشارع أصحاب  لد الكاف

ة من عیدین أو ة الناح   .عملون بها التي الحرفة عن المهن

ة المشارع في العاملین عدد قلة - ات من الخلیل تزد مدینة في الصغیرة الصناع ة التحد  المال

 .واإلدارة

 

دان، عمرو،  (أجراها  دراسة ة ال: " عنوان )2009ز ة المصر ات العائل ة ): II(شر دراسة میدان

ةلل ة وعائالت األعمال المصر ات العائل اة الشر سة فـــي ح ا الرئ  "قضا

ة وعائالت األعمال  ات العائل اة الشر سة في ح ا الرئ سعت هذه الدراسة إلى استكشاف القضا

ات وعائالت  ا لد إدارة هذه الشر ة هذه القضا المصرة، والتعرف إلى أهم العوامل المؤثرة في أولو

ما استخدمت قائمة وا . األعمال سة،  ار لستة فروض رئ اغة واخت ص ام  عتمدت الدراسة على الق

ونة من  متغیرات الدراسة من عینة م انات الخاصة  ة مصرة،  ١٣٧استقصاء لجمع الب ة عائل شر

ات القطاع الخاص المصر  ة متعددة المتغیرات . تنتمي لشر وتم استخدام عدة أسالیب تحلیل إحصائ

  . ار فروض الدراسةفي اخت

سة هي ا رئ أرع قضا ات العائلة المصرة  : وقد أوضحت نتائج الدراسة اهتمام المسؤولین عن الشر

ة والء ودور المدیرن الذین ال ینتمون للعائلة،  ة، وقض ة على إدارة الشر طرة العائل ة مد الس قض

ة والسلطة بین أفراد العائلة، و  ة إعادة توزع الملك ة الخالفة والتوجه نحو االحتراف اإلدار وقض . قض
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ات الدراسة، واختالف القطاع  اختالف أحجام شر ا  ة هذه القضا ضا اختالف أهم وأوضحت الدراسة أ

ات الدراسة، واختالف  ل القانوني الذ تتخذه شر ات الدراسة، واختالف الش ه شر الذ تنتمي إل

ات ال المالكة لهذه الشر ال المدیرة لهذه أما مت. األج ات الدراسة واألج مي لشر غیرا العمر التنظ

ة  ات العائل ا لد المسؤولین عن الشر ة هذه القضا ن لهما تأثیر جوهر على أهم ات فلم  الشر

ة التي تتطلب . المصرة حث احث المجاالت ال ما اقترح ال مناقشة النتائج ودالالتها،  واختتمت الدراسة 

  .اسة في هذا المجالمزدا من الدر 

حیى الشیخ نجیب فؤاد( دراسة قام بها  الي دمحم ووجدان ملحم و ات: " عنوان)  2009 ، الع  صاح

ات األعمال اد   "وخصائص سمات :األردن في الر

ات الخصائص عن الكشف إلى أساسي نحوٍ  على الدراسة هذه تهدف ة والسلو  متلكنها التي الراد

ات ات الراد ة أثر دراسة إلى تدفه ما ،األردن ة الخلف ة الشخص ة واالجتماع ف ات والوظ  للراد

ات ات الخصائص في األردن ة والسلو  من مالئمة عینة الدراسة شملت وقد ،متلكنها التي الراد

ات ات الراد  مناط مختلف ومن لها، األعمال مجاالت في ناجحة مشارع متلكن اللواتي األردن

ارهن تم حیث المملكة، انات جمعت وقد المعاییر، من مجموعة وف اخت  71 خالل من الدراسة هذه ب

انة    .است

ات أن إلى الدراسة وتوصلت ات الراد سن األردن  عام نحوٍ  على الرادیین صفات من الكثیر ع

ة؛ بخصائصهم ة بدرجة یتمتعن فهن السلو  واإلبداع، رواالبتكا اإلنجاز، وحب النفس، الثقة من عال

ادرة، ة بناء على والقدرة والم ة في رغبتهن إلى إضافة مختلفة، جهات مع عالقات ش  والقدرة االستقالل
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ة، تحمل على ینت المسؤول ًضا الدراسة و ات أن أ ات الراد  وضع إلى متوسطة بدرجة سعین األردن

  .مخاطرةال روح من منخفضة درجة متلكن أنهن إال الفرص، واغتنام الخطط

 

ة الفلسطین ماس( أجراها دراسة  اسات االقتصاد حاث الس  نحو" : عنوان  )2007 ،معهد أ

اسات ز س ادة لتعز اب في بین الر ة الضفة الش  "  غزة وقطاع الغر

اب الرادیین خصائص على والتعرف فلسطین في الرادة موضوع إلى الدراسة هذه تطرقت  من الش

الت خالل سنة من 29-15من   العمرة الفئة انات والتحلیل المقا ة، للب ة والثانو  ذلك والتعرف األول

اب إعداد إلى تهدف التي البرامج على ؛ الش مي النظام مثل الراد  المختلفة، مراحله القائم التعل

ات ان ین المتاحة واإلم اب لتم ، الش  هذا يف ولالستزادة . الخاصة األعمال إقامة وتسهیل الراد

خاصة الرادة، مجال في الدول تجارب عض دراسة تمت المحور، اب بین ما و  هذا سعى ما . الش

حث م إلى ال اسات حول مقترحات تقد ة س اب بین الرادة لتعزز اقتصاد  تغطي الفلسطیني الش

ین اإلعداد مرحلتي  .والتم

اب أن الدراسةنتائج  وأظهرت ة األراضي في الش رة إلى میلون  ال الفلسطین  خاصة أعمال إنشاء ف

فضلون  بهم، حث و ة أن إذ الغیر، لد عمل فرص عن ال اب من الرادیین نس عود منخفضة، الش  و

م منها عدة، جوانب في قصور وجود إلى ذلك في السبب ل والتدرب التعل  القوانین في وحتى والتمو

ة أن لوحظ فقد  العالقة ذات اب نبی من الرادیین نس  ،% 14.2 تتجاوز لم االقتصاد في العاملین الش

ال یوجد ال ما ات لد إق ل حیث بهن، خاصة مشروعات إنشاء على الشا  من فقط %6 نسبتهن تش

اب الرادیین فئة   .الش
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ارنة(  قامما  ع: " عنوانبإجراء دراسة )  2006،الس ادة الصغیرة المشار   في األردن " والر

 المشارع على والرادة والتعرف الصغیرة المشارع بین ما الرط على الضوء اللقاء سةالدرا هذه هدفت 

ل ونها الصغیرة ة المهارات لتحسین متطورًا  میداناً  تش ة، وانطالقا والكفاءات اإلنتاج ق  من والتسو

ارز هام دور من للرادة ولما ذلك ر في و ار هذه تطو ح حیث وقدراتها المشارع أف  مشارع تص

عاد وتأخذ ناجحة أعمال ون  وقدرات أ مومة االستمرارة لها حیث  ذلك والتطور والد  لمشارع نواة و

ات یتناسب ما بیرة انات الى الرجوع تم فقد سةاالدر  اهداف ولتحقی المحلي، السوق  مع متطل  الب

ة المتعلقة ذلك بها الرسم ة الدراسات من مجموعة و  في هذا الموضوع عن تب وما ةوالنظر المیدان

ات ت ح اجل من االنترنت خالل من واالرشفة الم  . والرادة الصغیرة بین المشارع ما العالقة توض

  

  :هي الیها التوصل تم التي النتائج اهم اما

ـة األردن فـي الصـغیرة األعمـال مشـارع نأ  نأونمـوه، و  الـوطني االقتصـاد فـي دور ولهـا ذات أهم

ـون  الصـغیر للمشـروع لـكالما الشـخص ـاً  حتـى   وقـدرات وخصـائص صـفات یتمتـع نأ بـد ال راد

نـه حتـى معینـة ومهـارات ـة،  لتكـون  المشـارع هـذه إدارة علـى مـن القـدرة تم  المشـارع مـن أ وأنراد

ـة حتى الصغیرة نهـا معینـة وخطـوات مراحـل وجـود مـن بـد ال تكون راد  االسـتمرار علـى القـدرة مـن لتم

قاء ـة تكـون  حتـى الصـغیرة المشارع نأوالنجاح، و  وال  التطـور التكنولـوجي مـن االسـتفادة مـن بـد ال راد

م في او اإلنتاج إجراءات في واستخدامه   .غیره وأ استخدام اإلنترنت سواء اإلنتاج خدمات تقد
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م"  :عنوان )2005الفرا، ماجد،  (أجراها  دراسة ة الممارسات تقی ة المنشآت لد اإلدار  في العائل

ة دراسة :غزة قطاع ق   تطب

م الدراسة هذه تناولت ة المنشآت لد اإلدارة الممارسات وتحلیل تقی یز غزة قطاع في العائل  مع التر

ة، المنشآت على ة المنشآت مدراء/مالكي من الدراسة مجتمع تكون و  الصناع  والتي غزة قطاع في العائل

ة المنشآت عدد قدرو أكثر أو $ ٢٠٠٠٠رأسمالها  یبلغ  حوالي أحجامها افة غزة قطاع في العائل

ات إجمالي من % ٩٨ منشأة أ ٢١١٩٧ العینة  استخدام تم لقد .غزة قطاع في العاملة الشر

ة ة منشأة ١٦٠ العینة حجم بلغت حیث الظاهرة، دراسة في العشوائ انة حوالي من المردود ونس  االست

احث رصح ولقد .استنانه ١٣٠ أ % ٨١  المؤسسة لكونه مدیر قبل من انةاالست تعبئة على ال

ة، المعلومات لدیها التي المخولة الجهة عد ولقد المناس احث است حث عینة من ال ات التي ال  قل الشر

ار هذا وضع ولقد .$ ٢٠٠٠٠ عن رأسمالها ات معظم ألن المتحفظ المع غلب الشر  على الصغیرة 

ها ع سلو نقصها الفرد الطا س ومعظمها اإلدارة الخبرة و ه ل التالي ن و موظف لد  أن من البدیهي و

هم على غلب ع سلو ي الطا طة اإلدارة والممارسة التكت س  من أفراد العینة معظم ان ولقد .ال

ة المنشآت نا أفضل ألنها الصناع ما تكو غلب معظمها في وتنظ ع علیها و  المؤسساتي مقارنة الطا

قاالت األخر  األنشطة في العاملة آتالمنش   .وغیرها والمقاهي والمطاعم ال

ط وجود عدم إلى الدراسة خلصت ولقد  ة الرسمي التخط ة المنشآت لد غالب  عن النظر غض العائل

اب والى أحجامها، ل غ مي، اله زة القرار التنظ ادة العائلة، بیر ید في ومر  الشفهي االتصال وس

ع في مات وٕاصدار ةالمتا ه عالقة وجود الدراسة ولقد أظهرت .التعل اط ة ارت ة معنو  حجم بین ایجاب

ط، المشروع مال رأس ین وممارسة التخط ة، المشروع وسمات المشروع حجم و م ین التنظ  حجم و
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ة وجود نظم ومد المشروع ة وعالقة فاعلة، رقا ة معنو س  ومستو  المشروع مال رأس حجم بین ع

ا ك اإلدارةإشرا   .القرارات صناعة في الدن

ة    2-2-2   الدراسات االجنب

  :بعنوان)  Kasagary and others, 2015(  وأخرون كاسجاري سعید  أجراھا دراسة

“ The Relationship between Entrepreneurship Roles and Family 

Business”  

  

ط االستراتیجي والمشارع  ،ئص األسرةالتحقی في العالقات بین خصا هدفت هذه الدراسة إلى والتخط

ة ات العائل ة في الشر ات، هذه الزادة المشارع ل المؤسس ة لشر ات العائل ودراسة العالقة بین الشر

ات ینظر الیها على انها مفهوم هام یؤثر على القدرة ورادة األعمال حیث أن  رادة األعمال للشر

ة على المد ال ة للشر ل واالبتكارالتنافس م  مواقفو وجهة نظر األسرة ودراسة . طو  ،أفراد األسرةوق

ال،  :وهي من خالل دراسة أرعة عوامل وذلك ة في التغییر، وٕاشراك األج الفرص  استغاللالرغ

ةالتكنو  ة ، و لوج ة، الفحص العدوان وقد أجرت الدراسة هذه الدراسة  .ودراسة آثار تلك الخصائصتنافس

ات  ة على الشر ة لمعاییروهي ال. إیرانفي الصغر في المواقع الصناع ات المستوف تم تحدیدها  شر

  . ةشر 128 شمل المسحوقد . نین على االقل من أفراد األسرةاث من قبلتدار أن 

ینت نتائج الدراسة أن   ع و ن أن تؤثر على رادة األعمال هذه جم م ال  استثناء إشراك األج العوامل 

ط ات  ةللشر ات ووجدت أن ،رقة إیجاب ة في التغییر الفعال في الشر . رادة األعمالتؤد إلى  الرغ

ة المطاف،  ط االستراتیجي ما أن في نها اتله أثر إیجابي التخط .   على رادة األعمال للشر
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ط االستراتیجي لها ت أثیر وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن خصائص األسرة التجارة ذات الصلة والتخط

ات    .إیجابي على رادة األعمال للشر

  :عنوان ) Kathleen Randersona, and others, 2015(اثلین وآخرون  هاتدراسة أجر 

 

“ Family Entrepreneurship as A Field of Research: Exploring Its 

Contours and Contents” 

ات العالقة الت هدفت هذه الدراسة ةت يالستكشاف معالم ومحتو ات العائل مجاالت و  ،رط األسرة، والشر

ة ط هذهاتر أن حیث . رادة األعمال . بینها الحقول في إطار تكاملي مهم للتفاهم وخل المعرفة التراكم

ة على هذا النحو ما أن  ات العائل ات التي تكون مؤهلة لالشر ة في الشر ة واإلدارة، أو المشار لملك

المشارع ة تقوم  ات الفرد في إطار األسرةما أن . الراد ا ما تضرب بجذورها سلو م  في  غال تنظ

ة  لذلك، المشارع ات العائل ة أو  تعتمد علىونجاحها أو فشلها فإن استدامة الشر ات الفرد السلو

ة    . ألفراد األسرةالجماع

عض  ا الخاصة هذه الدراسة ألقت الضوء على  قة التي تناولتها الدراسات القضا في هذه المجاالت السا

ط بینها  ,Resource based view( التي تم دراستها في هذا المجال، وعرضت النظرات والترا

Stewardship theory, Socio-emotional wealth, Work-family interface  ( في محاولة

ات رادة األعمال  لفهم واحدة جدیدةنظرة لتولید  ةفي الشر ط الضوء على مساهمات تسلو  ،  العائل

ة المتمیزةو بیرة  حث ات على تم عرض  ثالثةالالحقول عد دراسة تقاطع و  .عض األسئلة ال توص
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ن أن  م ة التي  ف ذلك االك حث ودراسة هذه الحقول و ح النظرات ووجهات النظر اقتر یتم فیها 

ذلك  ة و   .لمزد من التحقیسئلة مزد من األ هتماماالواألسالیب، والمواقف المعرف

  : بعنوان)  Cristina Bettinelli, and others, 2015(رستینا وأخرون دراسة أجرتها 

“ Family Entrepreneurship: A Developing Field”  

یزفي هذه الدراسة  ة لألسرة، وأفراد األسرةو األسرة  الرادة فيعلى  تم التر ات الراد ة  السلو والراد

ات في  ة من خالل الشر العالقات المعقدة التي وفهم یل لولتح. بینهم المحتملة العالقاتدراسة العائل

ة تأث الموضوعتم دراسة األدب النظر حول التي ترط هذه الحقول  ف ر یوالذ قدم لنا أمثلة حول 

ةألفراد األسرة السلوك الراد  عد االطالع على على المشارع العائل ة منشورة ورقة ع 80، وذلك  لم

الرجوع إلى  الموضوع 15حول الموضوع، و اشرة    .تاب ذات صلة م

  :نتائج الدراسة 

حوثالدراسة ههذ نتیجةو  م جدول أعمال لل ة ، تم تقد ه  تمجوهر ما  واألهم من ذلك. المستقبل ام  الق

ة :هو لمعالجة حقل جدید ونات الر مفهوم  أن رادة األعمال العائل ة لسلوك یجمع بین الم س رادة ئ

قىولكن . األعمال ط : السؤال األساسي ی الض ادرة مفهوم ما هو  ةروح الم ات العائل   ؟في الشر

ة؛  ست محددة لرادة األعمال العائل ة ل ننا أن نسأل نفس السؤال حول رادة األعمال  هذه القض م

ات، ة، أو رادة األعمال الدولي للشر سي دف اله. المشارع االجتماع من استنتاجنا هو معالجة الرئ
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ط، ولكن الممیز والنهائيالجواب  هذه المسألة، ال لجلب ة لتسل ونعرض  عض الضوء على هذه القض

ما یليعمن الجدول الذ تم وض اً جزء   :ه 

 ,Cristina Bettinelli, and others(ة حسب دراسة أسئلة لدراسات مستقبل): 4-2(جدول 

2015 ( 
السلوك الراد استدامة مستو و هل  .1

ون أعلى  ة  ات العائل من قبل الشر
تارخ تكون ثقافة األسرة و عندما 

م،  ات و األسرة، والق ة روا س الشر تأس
قوة   السلوك الراد وفوائده؟تتعل 

ن  .2 م ات یف  لنجاح أو فشل العمل
ة  ة، الیوم ات العائل أن یؤثر للشر

  وحدة العائلة؟على 

Q:Is the level and sustainability of 
entrepreneurial behavior exhibited by 
family firms higher when the family 
history, values, culture, and founding 
narratives relate strongly to 
entrepreneurial behavior and its 
benefits?  
 
Q: How does the family business, its 
daily operations but also failures and 
successes, influence the family unit? 

Family–family 

business 

ة هل  .3 ة الراد الخصاص الشخص
م الداخلي( ألفراد األسرة الكفاءة و  ،التح

ة، ة، والحاجة إلى االستقالل  الذات
ة في اإلنجاز، و  ) مخاطرةللالمیل و الرغ

ة وسلطة اتخاذ القرار داخل  الشر
ة ل إیجابي على العائل ش  تؤثر 
ة التوجه   ؟والسلوك الراد للشر

ة، .4 ات العائل اق الشر  هل الفرد في س
رة جدیدة الذ  ف نشا بللبدء أتي 

ة و  جدیدتجار  جدیدة استراتیج
ة  ة العمل ل بمستقو ومتمیزة من الناح

ة س ة األنشطة الرئ ة العائل  ،للشر
  ؟ مستقل لبدء مشروع ون مؤهالً 

Q: Do family members’ entrepreneurial 
characteristics (internal locus of control, 
entrepreneurial self-efficacy, need for 
autonomy, desire for achievement, risk-
taking propensity) and their decision-
making power within the family 
business positively affect their influence 
on the firm’s entrepreneurial orientation 
and behavior? 
 
 
Q: In the context of family firms, are 
family members who identify an 
opportunity for a new business activity 
more prone to start a new independent 
venture when the new business is 
strategically and operationally distinct 
from the core activities of the family 
firm? 

Individual– 

family 

business 
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اترن ماك جلون    :عنوان)  Catherine McGlone, 2014( دراسة أجرتها 

“ Corporate Entrepreneurship:  An Investigation into Factors which 

Contribute to Entrepreneurial Activities within the Financial Services 

Industry “ 

ة البیئة انت ال هو تحدید ما إذا الدراسةهذه  والهدف من ة في المؤسسات داخل ة التقلید متعددة المال

ات و  شیر إلى وجود  راد وجود مناختفضي إلى  التي وصلت إلى مرحلة النضوج في إیرالندا،الجنس

ة التي تشجع االبتكار  ات داخل المؤسسة المال تخدام أداة وذلك من خالل اس، رادة األعمالو العقل

ات األعمال اس المناخ الراد لشر  Corporate Entrepreneurship Climate Instrument)(ق

سةالتي تقوم على أساس تحلیل و  افآت ، و دعم اإلدارة، وتقدیر العمل ( هي  خمسة عوامل رئ / الم

ة، توافر الوقتو التعزز،  م  .)والحدود التنظ

ار  ة المعروفةالخدمات اصناعة  اتشروتم اخت ة العالم ان . تقع في دبلن، ایرلنداالتي  لمال حیث 

ان  ین في تعبئة االستب انة،  51وتم استرجاع ما مجموعه  اً مشار 75عدد المشار ار است وقد تم اخت

انات عبر مجموعة من الموظفین واإلدارات هذه الطرقة ألنها توفر القدرة على في األقسام  جمع الب

ة ما في ذلك النقد ومعالجة المعامالت، خدمة العمالء، والمشارعقسم : التال ات،     .العمل

ة   : توصلت الدراسة إلى النتائج التال

اتالتحد األساسي في إن  - هو تحقی التوازن بین الصراع الذ ینشأ بین  رادة األعمال للشر

ادرات الجدیدة و  قن من الم مةاألسالیب عدم الت ما أن رادة األعمال في  ،اً فعل المستخدمة القد
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ات ال تعتمد ع أنحاء  الشر ة التفاعل في جم فقط على مهارات وقدرات فرد واحد بل على نوع

ة القدرات ادل المعارف وتنم ما في ذلك ت ة و  ،اإلدارة الفعالة للمواردو  ،المنظمة،  الطرقة المناس

افأة و لل اتللقائمین على تحفیز الم ات والعقل اإلبداع واالبتكار داخل  التي تقدم على السلو

 .المنظمة

عاد  - افآت ( تم تحلیلهاالتي في هذه الدراسة، ولكل من هذه األ / دعم اإلدارة، وتقدیر العمل الم

ة الوقت توافرو التعزز،  م في المؤسسات ظهور رادة األعمال األدلة  أشارت، )والحدود التنظ

ة ات نتیجة  المال عض . تلك المؤسساتداخل تشجع االبتكار التي وجود العقل في حین أن 

عاد  فرص للتحسینو عوامل تبرز مجاالت ال عض األ واالبتكار  لزادة مستو رادة األعمالفي 

 . داخل المنظمة

عنوان) Abuznaid, 2014( أجر أبو زنیدما    :دراسة 

“  Managing a Family Business in a Complex Environment: The Case of 

Palestine “  

ةهذه الدراسة على  أجرت ة الفلسطین ات العائل ط الضوء على إلىوهدفت  الشر ة فردة  تسل دینام

ة ة الفلسطین ات العائل ات  اً فهم وتعطي الدراسة. من الشر ة الة عائلالأفضل للشر تعمل التي فلسطین

قین وانعدام االستقرار والمخا عدم ال ةفي بیئة تتسم  اس تضح من هذه . طر الس أن هناك  الدراسةو

عملون تحت الضغو  أو نیأصحاب األعمال الفلسطینیف. منافسة بین رجال األعمال واألسرة المدیرن 

ة ة والخارج ة وتمن رجال األعمال في فلسطین،  اً أنواع الدراسةوتحدد . الداخل س برز الخصائص الرئ

ات التي تواجه رو  تضح من هذه . یناد األعمال الفلسطینیوالمشاكل والتحد أن االحتالل هو  الدراسةو
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ة في س ة الرئ ةنحو الطر  العق ة في الضفة و . االستدامة والتنم ق ة المستدامة الحق لتحقی التنم

ة وقطاع غزة، فإنه ة الغر  .ال بد من أن یتم رفع االحتالل من أجل تمهید الطر إلقامة دولة فلسطین

ة  ت هذه الدراسة نقاحددوقد  س ة لالقوة الرئ ات العائل ات التي تلشر ة والتحد  :مثلواجهها الفلسطین

مةممارسات الحو مسائل الخالفة  ةالمخاطر وتأثیر الحروب و  ،و اس عدم االستقرار على استدامة و  الس

تضح من هذه . االقتصاد الفلسطیني ول الناجحة في هذا المشاكل وٕایجاد الحل أن مفتاح تحلیل الدراسةو

ش في سالم الوضع المعقد هو إنهاء االحتالل، وٕاقامة ة تع    .دولة فلسطین

  
 

 :عنوان  ) A. Khatib and others, 2012( دراسة أجراها الخطیب وآخرون 
  

“ Innovation in Palestinian Industries: A Necessity for Surviving the 

Abnormal”  

 

ة، حیث أن هدفت هذه الدراسة إل اس مستو االبتكار في الصناعات الفلسطین حث ى ق المعرفة وال

س فقط للبلدان المتقدمة  ة ل ة االقتصاد ة وصفة للتنم ة للقدرة التنافس النس ة حاسمة  واالبتكار ذات أهم

انات  ضا للك ة، ولكن أ اسي، مثل االراضي  التي تعاني من عدم االستقراروالبلدان النام الس

ةال ا  یخططون فلسطینیین و. فلسطین اسات لمستقبلهم في دولة مستقلةحال غي على صانعي الس ، ین

اسات االبتكار التي تشجع القطاعات  ا ذات الصلة، وس اغة العلوم والتكنولوج ومتخذ القرارات ص

ة المختلفة لالستفادة  ات الوطن ان ، لوضع البتكار والخبرة والدعم من البلدل المتاحةمن اإلم ان األخر

  . اقتصاد تنافسي
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ان  - اس االبتكار الوطني تم استخدام استب  Community Innovation Survey- (CIS 2006( ق

طة الدول المستقلةالذ أعدته  ة و حیث  ،را التعاون مع تم ترجم إلى اللغة العر ة تنفیذه  م جهات تنظ

ة و أخر  ة الراهنة في سبب االنقسام الجغرافي بین الضفة الغر اس قطاع غزة، ونظرا للظروف الس

ة ةأجر االست، السلطة الفلسطین ة من على اثنین  طالع فقط في منطقة الضفة الغر القطاعات الصناع

ات ع الحجر والغذاء وقطاع المشرو ة، وهي المحاجر وتصن س ة الرئ    .الفلسطین

  

  :ما یلي الدراسةنتائج أظهرت 

ة مؤشرات واعدة لل ظهور - ات مرتفعة لالبتكار غا ان ال القطاعینوٕام ما وجدت الدراسة  .في 

ات و  أفضل اً فرصأن هناك  ان بوضوح في واألراح تكون أكبر  ،عائداتالو  لتصدیرأكبر لٕام

  . أ التي لدیها قدرة أكبر على االبتكار المشارع المبتكرة

حوثین ینعدم وجود تعاون بین القطاع -  .الم

ر ائج أن ما أشارت النت - حث والتطو م وال غي أن  انتمؤسسات التعل ة التي ین س لة الرئ المش

ات على االبتكار   .تعالج من أجل تعزز قدرة الشر

  

  :بعنوان ) Izaias Marrtins Da Silva, 2012( إیزیز سیلفا   ھادراسة أجرا
   

“ Entrepreneurial And Innovative Behavior In Spanish SMEs: Essays On 

Profitability, Growth And Export Intensity” 

ارة عن أ توراه،هذه الدراسة ع ة  تناولت طروحة د حث ة ألسئلة  ة تحاول االستجا حث ثالث مقاالت 

ات الصغیرة والمتوسطة؟ هل نحو رادة األعمال ما هو تأثیر التوجه ) 1: (مختلفة ة الشر على رح
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ادرة والتوجه ة تعتمد على وال نحو رادة األعمال الرط بین الم ةرح هل ) 2(؟ عوامل البیئة الخارج

ادرة ورادة األعمالالتوجه  الحلقة المفقودة فيهو التواصل  ة والتوجه هل ؟ نحو الم نحو استخدام الش

ما هو تأثیر االبتكار على ) 3(آثار على نمو المشارع الصغیرة والمتوسطة؟ رادة األعمال لها 

االعتماد  تم؟ وفقا لذلك، تصدیر للالمیل  التصدیر؟ هل تعزز القدرة على االبتكارو ارع الصغیرة المش

ات التي تقترح التوجه  ر الفرض ة، نحو رادة األعمالعلى الرؤ النظرة المختلفة لتطو ، والعوامل البیئ

ات استخدام الو  ة في ش ات، واالبتكاراالجتماع ار وقد استخدمت العدی. الشر حث الخت ات ال د من تقن

اشرالهذه العالقات، مثل االنحدار  ة، االنحدار ترتیبي، االنحدار اللوجستي، : م ل ونمذجة المعادلة اله

د  ما یلي معظم العالقات المقترحةعلى صحة الخ النتائج تؤ  :والمقاالت 

عنوان   :المقال األول 

Entrepreneurial Orientation, Environmental Hostility And SME 

Profitability: A Contingency Approach 
حث في تأثیر التوجه   على المشارع الصغیرة والمتوسطة) EO(رادة األعمال نحو هذا المقال ی

ة قترح المقالما . الرح التوجه آثار العداء البیئي على العالقة بین  نموذجا الستكشاف اعتدال و

ة الراد استخدام عینة وقد . والرح ونة أجرت الدراسة  ة من ال 121من م ات الصغیرة شر شر

االعاملة في مجال والمتوسطة  ان ع في اس ة  الصناعاتفي  التصن ة صناعة (التال المواد الغذائ

ات ع، والمشرو س تصن ة صناعة، المنسوجات والمال ع، األدو ة تصن ، المنتجات غیر المعدن

ع و  ةالمعدات الكهرتصن اتخاذ القرارات )ائ قومون  انات للمدراء الذین  ه االست ، حیث تم توج

ة  .االستراتیج
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اس عاد استخدام  )EOالتوجه الراد (  وقد تم ق ة نحو االبتكار، ( ثالثة أ ادرة اتجاه الشر ، والم

رت من  ،)المیل لتحمل المخاطرو  اس ل استخدام مق اسها  حیث ُ 7-1حیث تم ق ل،  عد  عطى 

ة أكبر ات نحو الراد ان توجه تلك الشر لما  انت الدرجة أعلى  لما   .درجة و

ات الصغیرة والمتوسطة للتوجه الراد اً إیجاب اً هناك تأثیر وأظهرت نتائج الدراسة أن  - ة الشر  .على رح

ان هناك تناسبٌ  لما  ا ما وجدت الدراسة أنه  ت مع البیئة أكبر بین التوجه الراید في هذه الشر

ة أعلى ة تكون الرح د. الخارج أن التوجه االستراتیجي  توصلت إلیها الدراسةالنتائج التي  ما تؤ

ة ن النظر إ للشر م اق البیئيال  معزل، بل ضمن الس ه  ارل ًا مع ت ،  ، وتماش اق االقتصاد حیث الس

ات الصغیرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي تعم أجواء تسودها في بیئة غیر مستقرة ل أن الشر

ة مخاطرذات  ة هائلة، وهوو ، عال ات اتخاذ فرص قلیلة، وذات قدرة تنافس فرض على الشر موقف  ما 

ادرة التي تتطلبها البیئة  ةالم ادرة في  الخارج ًا ما تكون الم خدمات  أو طرح منتجات جدیدة،وغال

ات إدارة ة قدرة ت، جدیدة وتقن قاء في السوق تعطي الشر نها من ال ة تم ة عال التالي، فإن و  .نافس

ة عبر امهمة  م وتنفیذ الثقافة التي تجسد االبتكار والرادة التكنولوج ات لمدیرن التنفیذیین تصم عمل

ر حث والتطو  .ال

عنوان -  : المقال الثاني 

The Effectiveness Of Entrepreneurial Orientation And Network 

Resources In Terms Of SMEs Growth 
 

ات الصغیرة والمتوسطة - ة للشر عرض نتائج دراسة استقصائ ة  هذا المقال  ا حول فعال ان في اس

ات  ة التوجه الراد واستخدام الش أنها االجتماع ة حیث عرفها  مجموعة من الجهات  (المهن
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ط) األفراد أو المنظمات(الفاعلة  ثرها على نمو هذه أو  ،)هؤالء الفاعلینبین   ومجموعة من الروا

ات ة من 121تكونت العینة في هذه الورقة من  ، حیثالشر ة الصغیرة  شر ان ات اإلس الشر

ةالعاملة في قطاع والمتوسطة  ل وأظهرت نتائج  ،مد ثالث سنواتعلى  .الصناعات التحو

ات لالستخدام ا اً إیجاب اً ناك تأثیر هالدراسة أن  ةاالش ادل مع األفراد  جتماع ة، وعالقات الت المهن

م المشارع، على والمنظمات األخر  ة تنظ اتنمو و  عمل تأثیر وجود وأكد هذا المقال  هذه الشر

ات من خال ة على نمو الشر اشر الستخدام الش ، وأظهرت أنغیر م هناك  ل التوجه الراد

ات من حیث الحجم الاختالفات بین   .العالقات المقترحةفي  ،ةوالمتوسط ،ةصغیر الشر

عنوان  :المقال الثالث   

“ Innovativeness And Export In Small Firms:Examining Their Mutual 

Effects”  
م مد هدفت هذه الورقة إلى   التوسع الدولي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة،على االبتكار تأثیر تقی

اس  ادل بین االبتكار الوق ات الصغیرة والمتوسطة التصدیرنشا و تأثیر المت  .الخارجي للشر

الغینالمعلومات الناتجة عن  تم استخدام - ان ال وتم . GEM الذ أعده مرصد الرادة العالمي مسح الس

ر ا االبتكار  مسح المسائل المتعلقةل GEMمع الذ أعده مرصد الرادة العالمي   ةمتوافق انةستتطو

م منتجات أو  ستعداد لالنخرا فيلال لمستخدمةامجموعة من التدابیر هو الذ  اإلبداع من خالل تقد

ذلك  في محاولة للنظر في منتجاتها أو  اتشرذلك جهود الو  .اإلبداع التكنولوجيخدمات جدیدة و

ات أو اإلجراءات التي تتطلبها هذه المنتجات أو الخدمات  مها خدمات جدیدة غیر مألوفة والتقن لتقد

 .لعمالئها
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على  خصوصا على المشارع الصغیرةلالبتكار  اً إیجاب اً تأثیر هرت نتائج هذه الدراسة أن هناك وأظ -

ات ال هذهدفع و  المنتجات والخدمات عاتها في لتصدیر منتجاتها إلىشر  األسواق الخارج، وزادة مب

ة   .الخارج

 

ا  ا   : عنوان)  Mokaya, 2012(دراسة أجراها صاموئیل مو

“ Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance: 

Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes”  
  
  

ات وأثره على  استكشاف معنى ودور رادة األعمال فيهدفت هذه الدراسة إلى  ميالشر  األداء التنظ

انات حول جمع وتحلیل عن طر ، لها ات، الب عادهاودراسة مفهوم رادة األعمال للشر دراسة  أ

ة ناًء على   ،نقد قة  النظراتو احث طورحول الموضوع السا مستفیدًا من نماذج متكامًال نموذجًا  ال

احثین  حیث أن ) 1993هورنسبي وآخرون، . ؛Korvela ،2003هینونین و(وهم اقترحها عدد من ال

التالي، نتیجة جهود رادة األعمال للشر لنموذج المقترح على أساس أنا ات في رفع مستو األداء و

ون هناك عدد ة من البیئة  وهي العواملمن العوامل  اً یجب أن  ة والفرد م ة إلى العوامل التنظ الخارج

ادرة )عجل األحداث( عها تعمل معا أو منفردة لخل بیئة تحفز وتشجع روح الم اتفي ، وجم ، الشر

ل  وتتجلى ات في ش مما یؤد  االبتكار والتجدید الذاتيأو تجارة جدیدة،  مرةمغارادة األعمال للشر

ةإلى    .النمو والرح

  :اما النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فهي

ات أن  ط رادة األعمال للشر ل وثی مع أداء ترت ات التي تلك ش ات، والشر ة الشر لدیها درجة عال

ة من األداء،  ات عال مستو ة تتمیز  ضا من التحلیل وممن الراد رادة األعمال  أنن الواضح أ
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ات ینطب على  ع األحجامالللشر ات من جم ات التي ما وجدت أن . شر ل الشر مي لدیها ه تنظ

م المشارع  ة ألنشطة تنظ م موات ات التي وق من المرجح أن تكون نتائج األداء أفضل فیها، وأن الشر

ة من المخاطرة التجار  ة عال ما  ة الجدیدة تكون مبتكرةلدیها نس ة أعلى في أدائها،  وتكون رائدة بنس

 ، ة تشجع وتحفز الموظفین على العمل الراد م ات تتطلب وجود بیئة تنظ أن رادة األعمال في الشر

ة وضما ات هو أمر حاسم لزادة الرح ضًا توصلت الدراسة إلى أن رادة األعمال للشر ن استمرارة وأ

مومة تلك ات ود   .الشر
  

سر وآخرون دراسة أجراها    :عنوان)  Gul Eser, and others, 2012(جول إ

“ The Effects of Family-Business Related Characteristics and Strategic 

Planning on Corporate Entrepreneurship”  
ةالعالقة بین خصائص  التحقی في هذه الدراسة في هدفت ات العائل ط االستراتیجي  ،الشر والتخط

ةفي رادة األعمال على  ات العائل االستعداد للتغییر، (وهي أرع خصائص وذلك بدراسة . الشر

ال ة األج ة  ومشار ة، و والفرص التكنولوج ةالمدر ة التنافس ة )العدوان ة العدوان ، حیث تم دراسة خاص

ة قةفي الدراسات  التي لم یتم النظر فیها من قبل التنافس ة  128من  الدراسةعینة وتكونت  .السا شر

ة ات  عائل   .اسطنبولقطاع الصناعة في العاملة في من الشر

استثناءالدراسة نتائج أظهرت  ع العوامل،  ال  أن جم ة األج على رادة  اً إیجاب اً لها تأثیر  انمشار

ات ة األعمال للشر ة في التغییر  ما أن. العائل أهم على رادة األعمال أكبر و  ان له تأثیراً الرغ

ات ط االستراتیجي تأثیر أن لما وجد . للشر ات اً إیجاب اً لتخط   . على رادة األعمال للشر

ة مفتوحة نحو االبتكار والتغییرو  ة التر ات العائل ات . أشارت النتائج إلى أن الشر مقارنة بثقافة الشر

ات المتحدة،  ة والوال ة النمساو ة ن ما أالعائل ة التر ات العائل لمخاطر وأقل ل اً اتخاذأكثر الشر
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یئة غیر مستقرة . تحفظا ة و ة مما یجعل  ورما یرجع ذلك إلى الظروف االقتصاد ات العائل الشر

ة ة ومرونة التر   .أكثر دینام
  

ة وآخرون    )Arfiyah Citra Eka Dewia, Wawan Dhewantoa ,2012(دراسة أجراها ارفاع

 :نبعنوا

 

“ Key Success Factors of Islamic Family Business” 

 

ة الحاجة  حث هو تلب ة من منظور الغرض من هذا ال ات العائل لمزد من الدراسات حول الشر

ان ح عوامل النجاح في األعمال التجارة للعائلة  إسالمي و ةتعرف النجاح ومفات م  صاح الق

ة ة و إعطاء في مساهمة وال. اإلسالم ات العائل ةجهة نظر حول الشر ح . اإلسالم مان وتوض دور اإل

ة  ادئ العامة لإلسالم فيوالمعتقدات الدین ة والم ة و و  الممارسات التجارة األخالق ف ضعت اإلطار لك

  . جوانب األعمال التجارة في العالم اإلسالميتطبی 

ارة عن  انت عینة الدراسة ع ة یهم أعمال الذین لد من المسلمین ستةو ة في قطاعات صناع عائل

الغ  ة  في العالم من حیث عدد المسلمین ال ان ثافة س ل أكبر  ا حیث أنها تش س مختلفة في أندون

ة  وقد حددت. مالیین مسلم 203عددهم فیها  ات العائل ة وتدار من قبل أكثر  التيالشر تكون مملو

ة وتدار من قبو من واحد من أفراد األسرة  همملو م  ل مسلم لد قة في الق ةمعرفة عم قونها  اإلسالم ط و

ضًا في أعمالهم التجارة ة تم. أ ات العائل انات للشر احثون من تحدید ولعدم وجود قاعدة ب  28ن ال

ة قة ورفض المعاییر على أساس شر حث منهم 18 السا شارك في هذا ال عاد الذین ال أن  ، وتم است

حت العینة حققون المعاییر المطل ة فأص ة 6و ة إسالم ات عائل  . شر

ة   :توصلت الدراسة إلى النتائج التال
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ة مختلفةعلى الرغم من  - حوثة تأتي من قطاعات صناع ات الم ان هناك عددٌ أن الشر من  ، 

ه . دروب التي اتخذتها للحصول على النجاح في األعمال التجارة للعائلةالفي  أوجه التشا

ةتصف المقاطع الت فعلون األعمال التجارة، وتعرف النجاح في مجال األعمال  ال لماذا 

ة  ات العائل ة في الشر س ةالتجارة وعوامل النجاح الرئ لمسلم صاحب العمل األسرة او  اإلسالم

ة متقارة لتحدید قرب من األجو النجاح في األعمال التجارة للعائلة وعامل  ومدیر لدیها ما 

سي  ةالنجاح الرئ ة العائل  . في الشر

ات و المنظور اإلسالمي  تعرف عن نجاح األعمال فيهذه الدراسة ما حددت  - هو أن الشر

ة  ة العائل ة ألصحاب المصلحة اإلسالم ن أن تعطي المزد من الرعا  .لمجتمعا ما یخدمم

 القرآن الكرمالتي ینص علیها هي  ةأهم عوامل النجاح في األعمال التجارة للعائلة اإلسالمو  -

الصدق) السنة(والحدیث  یر اإلیجابي في و ، واإلحسان، وهي التحلي  ة والتف حسن الن

 . الصراعات

ال     :عنوان  )René van Wyk and Mandla Adonisi 2011 , (دراسة أجراها رني وماند

 

“ An Eight-Factor Solution For The Corporate Entrepreneurship 

Assessment Instrument”  

  

ات ذه الدراسة هدفت ه اس مستو رادة األعمال في الشر إلى التحقی في مد مالئمة بناء أداة ق

والتي طورها  "Entrepreneurship assessment Instrument” CEAI-Corporate، "وتسمى

ة )2002هورنسبي وآخرون، ( ات المتحدة األمر ار مال .في الوال اءواخت ت لها ثقافات متها في شر
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ا( أخر  ا ). منطقة جنوب إفرق ات في جنوب إفرق ار هذه األداة على الشر م وتنفیذ حیث تم اخت لتقی

ة  ة لاستراتیج م المشارع لراد ات وتسهیل إجراءات المشارع على نحو فعالهذه اتنظ حیث  .لشر

ات اإلمدیر من  333 منالدراسة عینة تكونت  ات في المستو ا والمتوسطة الشر في دارة العل

ة مختلفة قطاعات م العالي والتأمین والنقل:  اقتصاد افي  قطاعات التعل   .جنوب افرق

  : النتائج التي توصلت إلیها الدراسة هي

ار خمسة عوامل وهي  - ات التي تقوم على أساس إخت اس رادة األعمال في الشر ( أن أداة ق

م الذاتي  افأت والتعزز، وتوفر الوقت، والحدود تقد/دعم اإلدارة، الح یر العمل، نظام الم

ة م قها) التنظ ة دلیل اإلجراءات  وتطب مثا ن أن تكون   رادة األعمالنحو تعزز نشاطات م

ات ما الفعالة في الشر ین اإلدارة  وتعمل على،  ةتم ة الراد ل فعال من تحقی الرؤ  ش

الموار  ة دوتدعمها  استمرارع ، وتشجالمناس ار المبتكرة  لذلك، سوف تكون  وفقاً و . تولید األف

ات اقي بدال من رد الفعل، أن قادرة على  الشر ة و تتصرف على نحو است ال اس ال لهذااإلش مق

CEAI  ن أن تقلل من مخاطر مرتفعةأنها ات التوتر بین رجال األعمال، وهول م  مستو

م، أحمد ( عتبر عائ محتمل لرواد األعمال   ). 2009وسل

ر أداة من  - ة تم تطو انات واسعة ا النتائج أن لهوأظهرت   CEAIللإضافة  عواملثمان ام

حث  الت على . في األعمال التجارة في المستقبل والتطبیلل غي إدخال تعد ن  CEAIو

عض البنود ة  وٕاضافة  لتطبی وأن . المختلفةلثقافات تطبی هذه األداة للتحسین قابل  ه

ة عوامل لل ة CEAI الثمان ة أداة  على النحو المحدد في الدراسة الحال مثا غي أن تكون  ین

ة مفیدة لتحدید ص ةأوجه القصور المحتملة في الثقافة  تشخ ما الراد ة  ، والعوامل الثمان
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، )0.82(، ودعم اإلدارة والمخاطرة )0.84(تقدیر العمل هي أظهرت النتائج حسب أهمتها 

اف ادرات المبتكرة )0.75(تعززات /آت الم ، والوقت )0.73(، والدعم المالي )0.84(، والم

ة  ،)0.76(الكافي  م افي ) 0.81(الحدود التنظ  . ).0.67(والوقت غیر 

لاستخدام  - ة عال ه ةمل او ثمان ن لمدیر  أداة تحلیل م  المنظمات  في المنظمات، و

ص أوجه القصور، ر المستمرذلك دعم وتسهیل  تشخ ة في ل التطو ادرة الداخل روح الم

ات افة المستو ة  .المنظمات على  ضا إعطاء نظرة ثاق ل أ ن لله الفوارق القائمة بین  عنم

شأن رادة األعمال و الموظفین  تصورات اتفي المدیرن  ن اإلدارة ما . الشر من م

ات حصول علىال م المشارع للشر  .اجات المنظمةاحتحسب  فهم أعم لتنظ

  

زمار ال و  :عنوان)   Weismeier, 2011(  دراسة أجرتها دانی
 

“ Entrepreneurial behavior in  family firms: A replication 

study ” 

فیها قترحون  ،)2006( في Eddlestonو Kellermannsهذه الدراسة متماثلة مع دراسة أجراها 

ة في  ة بین الرغ ةالتغییر، وجود عالقة إیجاب ة المتوقعة،  ومشار ذلك الفرص التكنولوج ال، و األج

ات  ةورادة األعمال للشر خاضعة لإلشراف من قبل جهود هذه العوامل أن تكون وافترضوا  العائل

ط االستراتیجي ة . التخط ا مع الدراسة األصل ات  دراسةال  هذه هدفتوتمش العوامل العالقة بین إلى إث

ة في التغییر، و الر الثالث وهي  ةغ ة  مشار ال، والفرص التكنولوج  ینظر إلیها على أنهاوالتي األج

عمتغیرات مستقلة ورادة األعمال  متغیر تا ة  ات العائل  . في الشر
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ة  انات عن طر )Eddleston  ،2006و Kellermanns(في الدراسة األصل ، وقد تم جمع الب

عملون في  126المسح اإللكتروني، مع ما مجموعه  انات من أفراد األسرة  ة 74االستب متوسط  شر

ات عینة التم استخدام  وفي هذه الدراسة. موظفا 97حجم  ة للشر انات النمساو حیث لم تكن قواعد الب

ة في الوقت ا ات العائل ه لذ أجرت متوفرة للشر وقد تم تحدید ، )2010، یولیو وأغسطس(الدراسة ف

ة  ات العائل ات(صناعة واحدة التي تعمل ضمن الشر ة والمشرو للحد من  عدم ) صناعة المواد الغذائ

حوث  ة في مجال ال س لة رئ سلر، وفینك،('' رادة األعمال في التجانس وهي مش ، 2010 فرانك، 

قها الهاتف تم االتصال و ). 182. ص انات التي تط ات المتاحة في هذه الصناعة في قاعدة الب الشر

)N = 2765 (ة أم ال ات العائل عتبرون أنفسهم الشر انوا   379مع فقط . وسؤالهم عما إذا 

ات یلغي هذا السؤال،) 13.7٪( انت عینة من  الشر ة  2386عد ذلك  ات العائل في ) ٪86.3(الشر

ة-الغذاء ات صناعة النمساو انت عینة الدراسةوالمشرو ة 4057ما مجموعه  ، ف بلغ متوسط شر ، و

عات في عام  15،000موظف وحوالي  17.9 حجم وفقا للمعهد النمساو  2007متر یورو في المب

حوث المشارع الصغیرة والمتوسطة ة من  695رجاع ستتم إو  .لل انات، وهو معدل استجا االستب

ة  66.9٪ اعتماد تم . 67.8٪ ان معدل االستجا حیث  الكامل  انات عاد  فقط من تلك االستب

عادل  ٪، وهو45.4 انة 465إجمالي قدره  عددما  ة د فا و . است ات العائل ا مع الشر  nitionتمش

ة  ات  قد حددت). Eddleston ،2006و Kellermanns(المستخدمة في الدراسة األصل الشر

ة  هي التي تملكها عائلة، مع اثنین على األقل من أفراد األسرة التي یجر استخدامها في أنها العائل

ا فاجمهور  ع المنظمات . ة مقدون ات  465على الرغم من أن جم عتبرون أنفسهم شر في العینة 

ة،  عادعائل انة أخر  52 تم است ة في nitional، ألنها ال تلبي معاییر فا است . الدراسة األصل
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التالي، و  انات فا نالي أسفرت ن عد و ا ا-سجالت األسرة 413= جمع الب لتي فا جمهورة مقدون

ن استخدامه التم  . ا إلجراء المزد من التحل

ة الثقافة النتائج وأظهرت ة في التغییر على وعامل  أهم ة الرغ ات صاح ووجد . المشارع األكثرالشر

ات المتحدة  أن العینة في ات تر أن اقتناص النمسا والوال ة لها أثر هام على الشر الفرص التكنولوج

 .مالاألعفي  رادة  األكثر

  

ا هوفمان    :عنوان ) Julia Hofmann, 2009( دراسة أجرتها جول

“ Family Mindset as Predictor of Entrepreneurship in German Family 

Firms”  
 

ات لمؤشر سلوك األسرة  هو المساهمة في فهم الدراسةوالهدف من هذه  رادة األعمال في الشر

ة  ة، و العائل یاأللمان ن استكشاف  م ة األسرة لف  ز هذه ، توجیهها نحو الرادةعقل  علىالدراسة وتر

اة  فيفلسفة العائلة  ل ( الح ش م التي تقام  مجموعة من االفتراضات والمعتقدات والمشاعر والق

ات)أفراد األسرة جماعي من قبل ة لمواقفهم والقرارات والسلو ادئ توجیه    .التي تصدر عنهم ، وتوفیر م

ر  هدف الدراسة لتحقیو   حاث للتنبؤتم تطو ار  نموذج أ ة من  134على عینة من  هواخت شر

ةال ات العائل ة شر األلمان قرب من  .من المنطقة الناطقة  انة 250تم توزع ما  ما واسترداد  است

انة 144مجموعه  ة  است ان معدل االستجا  .%54و

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
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، تدعم هذه الدراسة االستخدام المتكامل على المستو  .1 الة  إلشرافلنظرة ا النظر ونظرة الو

ة إلى نموذج األعمال ات العائل ة أن مدیر  تقتضي: نظرة اإلشراف( في الشر ات العائل الشر

أنفسهم یرطون نجاح أو  ة  س مجلس ذاتو فشل الشر ة هو نفسه رئ ون مالك الشر هم، فعندما 

ص شأن التزاماإلدارة  ا أكثر قلقا  ةتجاه ه ح نسب   .)الشر

ادرة في لها الة نظرة الو عناصر  وتظهر هذه الدراسة أن .2 ة لتعزز روح الم آثار إیجاب

ة ات العائل ن الشر م عض العناصر التي یتم، في حین  ة  علیهااإلشراف  ل الفعل آثار سلب

 .إعدادات معینة في

ات العاولوحظ أ .3 ة في هذه العینةن متوسط الشر ع من  ئل نحو و . العائلة المالكةفي الجیل الرا

ات  % 80  . الجیل الثاني والجیل الخامسالعینة في فترة ما بین  فيمن الشر

 

  : عنوان  ) Ismael Nkambwe, 2008(نكاباوي دراسة أجراها إسماعیل 

“ Succession Planning And Survival Of Family Businesses”  

 

مي هدف ، والتعلم التنظ م الراد ط الناجح، والتنظ ت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بین التخط

ة ات العائل قاء الشر ط للخالفة  وذلك عن طر دراسة. واستمرارة  ة التخط ة، ف ات العائل في الشر

ات العائو  مي في الشر ط للخالفة والتعلم التنظ ة، دراسة العالقة بین التخط لتحقی في العالقة بین وال

ة م ة الثقافة التنظ ات العائل قاء الشر انت الدراسة عبر االقسام ، و واستخدمت اإلدارة المختلفة و

ة المسجلة 186عینة من  ات العائل ة من الشر اال شر م ات . في  ة من الشر انت العینة قصد و

ة   .نهج الوصفيعلى المواعتمد . العائل
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شفت الن  ط و ع متغیرات الدراسة والتخط ة بین جم ة ذات داللة إحصائ تائج أن هناك عالقة إیجاب

مي  م المشارع، والتعلم التنظ ه وتنظ قاءلالستمرارة، والتوج ة و ات العائل وأظهرت نتائج تحلیل . الشر

ط التعاقب،  ه و االنحدار أن تخط مي و التوج ادرة والتعلم التنظ ة الم قاء  في٪ 29.4ساهم بنس

ة ات العائل ط  .الشر ة بین التخط ة ذات داللة إحصائ ان هناك عالقة إیجاب وقد ثبت من الدراسة أنه 

ة،  ات العائل قاء الشر ط الخالفة والتعلم و للخالفة و ة بین  تخط ة ذات داللة إحصائ وجود عالقة إیجاب

ة بین تخط ة ذات داللة إحصائ مي، وجود عالقة إیجاب م المشارع التنظ ه تنظ ط الخالفة والتوج

ط للخالفة، والتوجه ة هامة بین التخط مالرادة األعمال، والتعلم  نحو وعالقة إیجاب قاء  يتنظ و

ة ات العائل  .الشر

  

قة      2-2-3   التعقیب على الدراسات السا

احث تلقد الحظ        قة  استعراضهإومن خالل  ةال ة المستخدمة قد تنوعت ن المنهجأللدراسات السا

ما تنوعت  ثیر من إ عینة الدراسة حیث  أفرادبین المنهج الوصفي، ومنهج دراسة الحالة،  عتمدت 

انات من المجتمع  الً  اً ن هناك عددأ، في حین األصليالدراسات على طرقة العینة في جمع الب من  قل

  .عتمد على المسح الشامل لمجتمع الدراسةا تلك الدراسات 

س، ودراسة )2011( ودمحمر عبد الكرم، نص وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة       حسین وق

ارنةودراسة  ،)2013( اتفي موضوع  ،)2006( الس معها في ما تشابهت  ،رادة األعمال في الشر
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انات وتشابهت معها في  ،المنهج الوصفي إستخدام في استهداف القطاع الصناعي، و  طرقة جمع الب

  .العینةت طرقة ستخدم حیث

س ما تلتقي هذه الدراسة مع دراسة  ) 2010( ودراسة  اسماعیل، عمر) 2013(حسین وق

الي  ةفي مجال ) 2009(ودراسة الشیخ وع ة الراد ضًا تشابهت هذه الدراسة الخصائص الشخص ، وأ

تشابهت هذه ما  .في القطاع المستهدف وهو القطاع الصناعي) 2010(مع دراسة اسماعیل عمر 

ة) 2009( ودراسة الفرا، ماجد ) 2009(الدراسة مع دراسة زدان، وعمر  ات العائل    .في موضوع الشر

ل من إذلك         : لتقت هذه الدراسة مع دراسات 

Kasagary & Others ,2015) ( ،Weismer, 2011)(، )Kathleen Randersona, and 

others, 2015( ،)Cristina Bettinelli, and others, 2015 ( ،)Gul Eser, and others, 

2012 (،  )Julia Hofmann, 2009 ( ،)Ismael Nkambwe, 2008 (  رادة في مجال

ة األعمال ات العائل في موضوع  ) Catherine McGlone, 2014(  ، والتقت مع دراسةفي الشر

ات اس المناخ الراد للشر ة ق ف في  )Abuznaid, 2014( ع دراسةوتشابهت م ،رادة األعمال و

ة في  ات العائل ات التي تواجه الشر ة ونقا القوة والضعف والتحد ة الفلسطین ات العائل موضوع الشر

في استهداف القطاع الصناعي في  ) A. Khatib and others, 2012(فلسطین، والتقت مع دراسة 

ة ه مع دراسةمنطقة الضفة الغر فقد )  Izaias Marrtins Da Silva, 2012(  ، أما مجال التشا

ة، ات الصناع اس التوجه الراد في الشر  Arfiyah، 2012( وتشابهت مع دراسة ان بهدف ق
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Citra Eka Dewia, Wawan Dhewantoa ( ة في القطاع الصناعي ات العائل في دراسة الشر

  .من حیث المبدأ والتطبی ولكن من منظور إسالمي

)    ,René van Wyk and Mandla Adonisi 2011( اسة مع دراسةوتشابهت هذه الدر 

اس مستو  ة، حیث في مجال ق ات العائل ة في الشر اس رادة الراد م أداة ق قامت هذه الدراسة بتقی

التي تعتمد  ) Corporate Entreprenure Assesment Instrument( ت ااألعمال في الشر

اس خمسة عوامل رها بإضافة توقامت ب، على ق ة عوامل  بنود أخر  3طو ل الثمان حیث اقترحت ه

ات ة في الشر اس الراد ة الستخدامه لق اس، وتتمیز الدراسة الحال اسها  ق ة التي تم ق العوامل الثمان

قة عض العوامل التي لم تتطرق إلیها الدراسات السا   .إضافة إلى 

قة ةفي  ماإ األخر  ما تلتقي هذه الدراسة مع الدراسات السا ات العائل  رادة األعمال أو الشر

ة في ن هذه الدراسة لم تكتف فقط بدراسة واقع أأو أداة الدراسة المستخدمة، وتختلف عنها في  الراد

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل اس إدارة الشر ، وذلك عن طر ق

ا ة في هذه الشر ح  ت،مستو الراد ة لد المدراء وٕانما سعت لتوض ة الراد أثر الخصائص الشخص

ما سعت لتحدید ة،  اتهم نحو الراد ه شر هم وتوج ات التي تواجه هذه  في سلو أوجه القصور والتحد

ة،  ات لتكون راد اجاتها ونقا القوة والضعف لمساعدتها في التوجه نحو و الشر سعت لتحدید احت

ة ونها أول دراسة تتناول هذا الموضوع على  كسب هذه الدراسة مزداً أمما و  .الراد من التفرد والتمیز 

  .المستو المحلي
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میز هذه الدراسة  4-2-2   ما 

احثـة -نوعهـا مـن األولـى الدراسـة هـذه تعتبـر حـث التـي -فـي حـدود علـم ال ل ت شـ  فـي خـاص و

ة لد الخصائص ات مـالكي/ مـدیر  الراد ـة الشـر ة فـيال العائل محافظـات وسـط وجنـوب الضـفة  صـناع

ــة فیهــا س مســتو الراد مــا أنهــا تقــ ــة،  حوث الغر ــال ة  ــة الفلســطین ت التــالي تعمــل علــى إثــراء الم ، و

ة ة الصناع ات العائل ة في الشر ة التي تتناول موضوع الراد   .المیدان

ــن أن تكــون مــا  ــة م ات ا/ دلیــل إجــراءات لمــدیر مثا ة فــي محافظــات مــالكي الشــر ــة الصــناع لعائل

ة ل عام من أجل الوصول إلى الراد ش ل خاص وفي فلسطین  ش اتهم الوسط والجنوب     .في شر

ـــن أن مـــا أن هـــذه الدراســـة  ات م ة تســـاعد مـــدیر الشـــر ـــة الصـــناع فـــي وضـــع تصـــور جدیـــد العائل

اتهم ة الجدیدة لشر ة الراد  . بناًء على الرؤ
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  الفصل الثالث

  
ة وٕاجراءات الدراسة      منهج

ة فــي  واقــعدراســة وهـو  هــذه الدراســةمـن أجــل تحقیــ هـدف   ـة الصــناع ات العائل ـة فــي الشــر الراد

ــة والمــأمولمحاف رهــا ظــات وســط وجنــوب الضــفة الغر ، فقــد تضــمن هــذا الفصــل وصــفًا لمــنهج لتطو

عطـــي. الدراســة، ومجتمعهـــا وعینتهــا حـــث واتوصــفًا مفصـــًال َألد مـــا  ـــذلك  ال اتهـــا، و وصــدقها وث

حــث إجــراءات حــثومتغیــرات  ال ة التــي  ال ــتإســتخدموالمعالجــة اإلحصــائ احث ســتخالص إفــي  ةها ال

   .وتحلیلها اسةالدر نتائج 

  :الدراسةمنهج  3-1

عة  بناءً      ات واقع الرادة في والمعلومات المراد الحصول علیها للتعرف على  الدراسةعلى طب الشر

ة والوضع المأمول  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع رهاالعائل  تإستخدم، فقد لتطو

احث ما توجد في الواقع تحلیليال المنهج الوصفيفي هذه الدراسة  ةال عتمد على دراسة الظاهرة  ، والذ 

هتم بوصفها وصفاً  قاً  و عبر عنها تعبیراً  ،دق اً  و اً  ف م وضح  ، فالتعبیرو صف الظاهرة و في  الك

عطي وصفاً  أماخصائصها،  اً  التعبیر الكمي ف یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات  رقم

اطها مع الظواهرإ التحلیل والرط  إلى، وال یتوقف هذا المنهج عند جمع المعلومات بل یتعداه األخر  رت

  ).1991الساعاتي، (  ستنتاجات یبنى علیها التصور المقترحإ إلىوالتفسیر للوصول 
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  :وعینة الدراسةمجتمع  3-2

  جتمع الدراسةم  1-2-3

احثـــ تقامـــ ـــبزـــارة  ةال ة لأو االتصـــال  رام هللا، أرحـــا،  (لمحافظـــات الغرف التجارـــة الصـــناع

ات، حیــث )بیــت لحــم، الخلیــل مــن المصــادر المختلفــة والدراســات التــي قامــت بهــا  تــم جمــع اإلحصــائ

ة، ة  وتم االسـتفادة مـن المعلومـات المتعلقـة الغرف التجارة الصناع ـة الصـناع ات العائل أعـداد الشـر

ًا، حیث  المسجلة لدیهم ات العائل رسم ة المسـجلة فـي غرفـة تجـارة وصـناعة بلغ عدد الشر ة الصناع

ة،  1300محافظــة الخلیــل نحــو  ــه شــر ة الــذ قــام  مــا جــاء فــي المســح الشــامل للمنشــآت الصــناع و

ــ مــن غرفــة تجــارة وصــناعة محافظــة بیــت لحــم  ة للغرفــة بلــغ فر ة المنتســ فــإن عــدد المنشــآت الصــناع

ة و) 346( ــةمنشــأة تعمــل فــي الحــرف ال) 27(منشــأة صــناع ة یدو مــا أن عــدد المنشــآت الصــناع  ،

ة محافظـة رام هللا بلـغ  ة المسجلة لـد غرفـة تجـارة وصـناع ـان بـذلك مجتمـع  .منشـأة) 120( العائل ف

ة) 1793( الدراسة نحو  ة صناع   .منشأة عائل

ات ع الشر   :یتكون مجتمع الدراسة من جم

ة: أوالً    العائل

اً  ة: ثان   الصناع

  ).رام هللا، بیت لحم، الخلیل (من محافظات : ثالثاً 
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  عینة الدراسة 2-2-3

احثــة اســتخدام برنــامج حســاب العینــة وجــدت ــون  ال ة  360أن حجــم العینــة یجــب أن  شــر

ة، وقـد تـم  ة صناع ـةعائل ق الطرقـة الط ـارهم  ة اخت ـة حسـاب حجـم . العشـوائ ف ح  مـا یلـي توضـ وف

قـة مـن المجتمـع وهنا یـتم توزـع العینـة ا، العینة لكل محافظة ـل ط ة  حسـب نسـ قـات  ـة علـى الط لكل

ة . الكلـي ـة التناسـب ق ة الط العینـة العشـوائ  Proportionate Stratified Randomوهـذه تسـمى 

Sampling   ًوهي األكثر شیوعا: 

  1793= مجتمع الدراسة 

ة الخلیل    %72= 1793÷ 1300= نس

ة بیت لحم   %21=  1793÷373= نس

ة رام هللا    %7= 1793÷ 20=نس

 %100= مجموع النسب 

  )) 2015الفرا،  ( حسب هذا أفضل توجه علمي( من مجتمع الدراسة % 20= عینة الدراسة نسبتها 

ا  360=   1793× % 20=                 تقر

  259=  360×  27%= عینة الخلیل 

  76=  360×  %21= عینة بیت لحم 

  25= 360× % 7= عینة رام هللا 
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ارهـا ) 1-3(دول رقم یبین الج توزع أفراد المجتمع األصلي حسب المحافظة وحجم العینة التي تـم اخت

ــًا تعمــل فــي  ــة عائل ة مملو ــل محافظــة، مــع مالحظــة أن محافظــة أرحــا لــم یــتم تســجیل أ شــر مــن 

ات المســجلة لــد غرفــة تجــارة وصــناعة محافظــة  القطــاع الصــناعي فیهــا وذلــك بنــاًء علــى ســجل الشــر

  .أرحا

ع أفراد المجتمع األصلي حسب )  1-3(جدول   المحافظةتوز

  حجم العینة المجتمع المحافظة الرقم
 259 1300 محافظة الخلیل 1

  76  373 محافظة بیت لحم 2

  25 120 محافظة رام هللا 3
  0  0  محافظة أرحا  4

 360 1793 المجموع
  

موغرافیبین خصائص العینة ) 2-3(والجدول    :ةالد
    

ة): 3-2(ل جدو مغراف   خصائص العینة الد
ة  العدد  البدائل  المتغیرات  %النسب المئو

  الجنس

م مفقودة  6.9 25  ق
ر  86.9 313  ذ
 6.1 22  أنثى

 100.0 360  المجموع

  المحافظة

 6.9 25 رام هللا
 21.1 76 بیت لحم
 71.9 259 الخلیل

 100.0 360  المجموع
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لت فئة  متغیر الجنس فقد ش ما یتعل  م مفقودة(الحظ من الجدول الساب أنه ف ما نسبته ) ق

لت فئة %  6.9 ر(من إجمالي حجم العینة، وش من إجمالي حجم العینة، %  86.9نسبته ما ) ذ

لت فئة  ل من إجمالي حجم العینة%  6.1ما نسبته ) أنثى(وش    :یبین هذه النسب) 1-3(، والش

  

  

المسمى 
في   الوظ

م مفقودة  1.4 5  ق
 48.6 175  مدیر عام
س قسم  33.1 119 رئ
 16.9 61 غیر ذلك
 100.0 360  المجموع

المستو 
مي   التعل

م مفقودة  1.1 4  ق
 4.2 15 أقل من ثانو 

 26.7 96 ثانو 
 60.0 216  جامعي

ا  8.1 29  دراسات عل
 100.0 360  المجموع

عدد سنوات 
  الخبرة

م مفقودة  0.8 3  ق
 19.2 69  سنوات 5من  أقل
 34.2 123  سنوات 10-6من 
 18.9 68  سنة 15-11من 
 26.9 97  سنة فأكثر 16من 

 100.0 360  المجموع
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بیر بین نالحظ من هذه النتیجة أن و  ة اإلناث في األعمالالفرق  ة مشار ور نس الذ ، مقارنة 

ما استنتج  ة عادةً أ ؛)2012مرصد الرادة الفلسطیني، (و ن مدفوعات  ن النساء في الضفة الغر ما 

ما أن العاللعمل  ة المرأة في الضرورة أكثر من الفرصة،  ة تحد من مشار دات والتقالید المجتمع

  .األعمال

لت فئة و  متغیر المحافظة فقد ش ما یتعل  من إجمالي حجم %  6.9ته ما نسب) رام هللا(ف

لت فئة و العینة،  لت فئة %  21.1ما نسبته ) لحمبیت (ش ما ) الخلیل(من إجمالي حجم العینة، و ش

ل من إجمالي حجم العینة%  71.9نسبته  وضح الش    : توزع هذه النسب على المحافظات) 2-3(، و

ل  ع أفراد العینة حسب الجنس النسب): 1-3( الش ة لتوز المئو  
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ل  ع أفراد العینة حسب  النسب): 2-3( الش ة لتوز المحافظةالمئو  

  

في فو  متغیر المسمى الوظ ما یتعل  لت فئة ف م مفقودة(قد ش من %  1.4ما نسبته ) ق

لت فئة  لت فئة %  48.6ما نسبته ) مدیر عام(إجمالي حجم العینة، وش من إجمالي حجم العینة، وش

س قسم( لت فئة %  33.1ما نسبته ) رئ %  16.9ما نسبته ) غیر ذلك(من إجمالي حجم العینة، وش

ل من إجمالي حجم العینة   :وزع هذه النسبت) 3- 3(، یوضح الش
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ل  ع أفراد العینة حسب  النسب): 3-3(الش ة لتوز فيالمئو   المسمى الوظ

لت فئة أما  مي فقد ش متغیر المستو التعل ما یتعل  م مفقودة(ف من %  1.1ما نسبته ) ق

لت فئة  لت من إجمالي حجم العینة، وش%  4.2ما نسبته ) أقل من ثانو (إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  26.7ما نسبته ) ثانو (فئة  من %  60ما نسبته ) جامعي(من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة  ا(إجمالي حجم العینة، وش ، حیث یبین من إجمالي حجم العینة%  8.1ما نسبته ) دراسات عل

ل     :توزع هذه النسب) 4- 3(الش
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ل  ع أفراد الع): 4-3( الش ة لتوز ميینة حسب النسب المئو   المستو التعل

ناًء على ه ة المرتفو م الجامعي لة عذه النس من أفراد العینة، فال %) 60(لمتعلمین لمرحلة التعل

ة مرتفعة لدیهم، حیث  أن ) 2012، المرصد الفلسطیني للرادة(  وجدبد أن نتوقع أن تكون الراد

حملون شهادات ادة في أوسا أولئك الذیمعدالت الرادة في أوسا المتعلمین أعلى من معدالت الر  ن 

ة العامة   .الثانو

لت فئة  متغیر عدد سنوات الخبرة فقد ش ما یتعل  م مفقودة(ف من %  0.8ما نسبته ) ق

لت فئة  من إجمالي حجم العینة، و %  19.2ما نسبته ) سنوات 5أقل من (إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة  لت فئة %  34.2ما نسبته ) سنوات 10-6من (ش  15-11من (من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  18.9ما نسبته ) سنة  26.9ما نسبته ) سنة فأكثر 16من (من إجمالي حجم العینة، و ش

ل من إجمالي حجم العینة%    :توزع هذه النسب) 5-3( ، ُیبین الش
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ل  ع أفراد العینة حسب  النسب): 5-3( الش ة لتوز   عدد سنوات الخبرةالمئو
  

ات أن  )2012، مرصد الرادة الفلسطیني(یر  ، تتراكم لدیها الخبرة، العمر )الرادیین(مع تقدم الشر

عطیها خبرة أكبر ات األقدم تراكم مخزونًا أكبر من العالقات مما     .إضافة إلى أن الشر

  
ما یلي) 3- 3(أما الجدول  ة  عرض معلومات حول الشر   : ف

  
ة): 3-3(جدول    معلومات حول الشر

ة  العدد  البدائل  المتغیرات  %النسب المئو

  نوع الصناعة

م مفقودة  4.2 15  ق

ة  حجــــــــر (صــــــــناعات إنشــــــــائ
 5.6 20  )ورخام

ة  3.1 11  صناعات دوائ

ة  4.2 15  صناعات خشب

ات ة ومشرو  8.9 32  صناعات غذائ

ة وآالت  8.9 32  صناعات معدن

ات  1.1 4  صناعة البرمج
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ة وورق  الســـــــــت صـــــــــناعات 
رتون   10.0 36  و

ة ومواد تنظیف  3.6 13  ماو

ة ة/ صناعات نسیج  22.5 81  جلد

ة  2.8 10  صناعات یدو

 6.9 25  صناعة األثاث

 18.3 66  غیر ذلك

 100.0 360  المجموع

ة   مؤسس الشر

م مفقودة  0.3 1 ق

 15.3 55  ة/جد

 64.2 231 أم/أب

 11.9 43 أخت/أخ

 8.3 30  غیر ذلك

 100.0 360  المجموع

ة   مدیر الشر

م مفقودة  1.7 6  ق

 2.8 10  ة/جد

 64.2 231 أم/أب

 13.3 48 أخت/أخ

 18.1 65  غیر ذلك

 100.0 360  المجموع

ة   عمر الشر

م مفقودة  7.8 28  ق

 10.6 38 سنوات 5- 1من 

 23.3 84 سنوات 10- 6من 

 58.3 210  سنة فأكثر 11من 

 100.0 360  المجموع
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ل   مصدر التمو

م مفقودة  2.8 10  ق

 87.2 314  ذاتي

 1.9 7  خارجي

 5.0 18  قرض

 3.1 11  أكثر من مصدر

 100.0 360  المجموع

ل القانوني   الش

م مفقودة  1.4 5  ق

ة  38.3 138  شر

 24.4 88  شراكة

ة ة فرد  35.8 129  ملك

 100.0 360  المجموع

  حجم رأس المال

م مفقودة  2.8 10  ق

 18.1 65  ألف دینار 5-15

 27.5 99  ألف دینار 16-49

 51.7 186  ألف دینار فأكثر 50

 100.0 360  المجموع

عدد أفراد 
العائلة العاملین 
ة   في الشر

م مفقودة  6.1 22  ق

 51.1 184  أفراد 10أقل من 

 29.2 105  20-10من 

 13.6 49  20أكثر من 

 100.0 360  المجموع

ال  عدد األج
تشارك التي 

ا في إدارة  حال
ة العائلة   شر

م مفقودة  8.9 32  ق

/ الجد( الجیل األول المؤسس 
 11.9 43  )األب 

ـــــاني  ـــــل األول والث األب ( الجی
 66.9 241  )واألبناء
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لت فئة  متغیر نوع الصناعة فقد ش ما یتعل  م مفقودة(الحظ من الجدول الساب أنه ف ما ) ق

لت فئة %  4.2نسبته  ة (من إجمالي حجم العینة، وش  5.6ما نسبته )) حجر ورخام(صناعات إنشائ

لت فئة %  ة(من إجمالي حجم العینة، وش من إجمالي حجم العینة، %  3.1ما نسبته ) صناعات دوائ

لت فئة  ة(وش لت فئة %  4.2ما نسبته ) صناعات خشب صناعات (من إجمالي حجم العینة، وش

ات ة ومشرو لت فئة %  8.9ما نسبته ) غذائ ة وآالت(من إجمالي حجم العینة، وش ) صناعات معدن

لت فئة من إجمالي حجم العینة، %  8.9ما نسبته  ات(وش من %  1.1ما نسبته ) صناعة البرمج

لت فئة  رتون (إجمالي حجم العینة، وش ة وورق و الست من إجمالي %  10ما نسبته ) صناعات 

لت فئة  ة ومواد تنظیف(حجم العینة، وش لت %  3.6ما نسبته ) ماو من إجمالي حجم العینة، وش

ة(فئة  ة/ صناعات نسیج لت فئة %  22.5ما نسبته ) جلد صناعات (من إجمالي حجم العینة، وش

ة لت فئة %  2.8ما نسبته ) یدو من %  6.9ما نسبته ) صناعة األثاث(من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة    .من إجمالي حجم العینة%  18.3ما نسبته ) غیر ذلك(إجمالي حجم العینة، وش

ل   ة لتوزع أفراد الع) 6- 3(یبین الش   :ینة حسب نوع الصناعةالنسب المئو

  

  

ال مختلفة  / باأل/ الجد ( أج
 12.2 44  )الحفید/ االبن

 100.0 360  المجموع
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ل  ع أفراد العینة حسب  ):6-3(الش ة لتوز   نوع الصناعةالنسب المئو

ل  ة األعلى في ) 6-3(نالحظ من الش لت النس ة ش ة والجلد أن فئة الصناعات النسیج

احثة السبب في هذه %)22( العینة المختارة ة مصانع النسیج والجلود ف النتیجة، وتعزو ال ي أن استجا

انة المحافظات المدروسة  ة في المحافظات الثالث لتعبئة االست الخلیل، بیت لحم، رام ( انت عال

  ).هللا

لت فئة و  ة فقد ش متغیر مؤسس الشر ما یتعل  م مفقودة(ف من إجمالي %  0.3ه ما نسبت) ق

لت فئة حجم العینة، و  لت فئ%  15.3ما نسبته ) ة/جد(ش ما ) أم/أب(ة من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  64.2نسبته  من إجمالي حجم %  11.9ما نسبته ) أخت/أخ(من إجمالي حجم العینة، وش
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لت فئة  ل من إجمالي حجم العینة%  8.3ما نسبته ) غیر ذلك(العینة، و ش یوضح هذه ) 7-3(، الش

  :النسب

  

ل  ع أفراد العینة حسب ): 7-3( الش ة لتوز ةالنسب المئو   مؤسس الشر

ة منها  ات المدروسة الغالب أن الشر احثة هذه النسب  بنسة  )أم/ أب( الثانيالجیل ملكها تفسر ال

)64.(%  

لت فئة و  ة فقد ش متغیر مدیر الشر ما یتعل  م مفقودة(ف من إجمالي %  1.7ما نسبته ) ق

لت فئة  لت فئ%  2.8ما نسبته ) ة/جد(حجم العینة، وش ما ) أم/أب(ة من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  64.2نسبته  من إجمالي حجم %  13.3ما نسبته ) أخت/أخ(من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة  ل من إجمالي حجم العینة%  18.1ما نسبته ) غیر ذلك(العینة، وش توزع ) 8- 3(، یبین الش

  :هذه النسب
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ل  ع أفراد العینة حسب ): 8-3( الش ة لتوز ةمدیر النسب المئو   الشر

ة منها یدیرها الجیل الثاني  ات المدروسة الغالب أن الشر احثة هذه النسب  بنسة ) أم/ أب(تفسر ال

)64.(%  

احثة  ة تستنتج ال ل نیجة  ة و ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل أن الشر

دیرها  ملكها و ل ما نس )األم/األب( التي    %.64بته أ الجیل الثاني تش

لت فئة  ة فقد ش متغیر عمر الشر ما یتعل  م مفقودة(ف من إجمالي %  7.8ما نسبته ) ق

لت فئة  لت فئة %  10.6ما نسبته ) سنوات 5- 1من (حجم العینة، وش من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  23.3ما نسبته ) سنوات 10- 6من ( ما ) سنة فأكثر 11من (من إجمالي حجم العینة، وش

ل من إجمالي حجم العینة%  58.3نسبته     :توزع هذه النسب) 9-3(، یبین الش
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ل  ة  النسب): 9-3( الش ع أفراد العینة حسب لالمئو ةتوز   عمر الشر

ل ات المدروسة قائمة منذ %) 58(أن  ،)9-3( نالحظ من الش ، وتأتي هذه النتیجة سنة 11من الشر

ة عدد ال ًا مع نس ات المدروسة والتي متوافقة منطق سنوات  10-6عدد سنوات خبرتها بین تراوحت شر

ات المدروسة%)34( ة في عدد سنوات الخبرة للشر لت أعلى نس   .، حیث ش

احثقدر وقد  ة؛ و ال ات العائل ة للشر العمر االفتراضي فتوصلوا إلى أن ن في هذا الحقل األعمار التقرب

ات هو  اً  40لهذه الشر   .)2007سى، محمود، ع(  سنة تقر

لت فئة  ل فقد ش متغیر مصدر التمو ما یتعل  م مفقودة(ف من إجمالي %  2.8ما نسبته ) ق

لت فئة  لت فئة %  87.2ما نسبته ) ذاتي(حجم العینة، وش ما ) خارجي(من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  1.9نسبته  جمالي حجم العینة، من إ%  5ما نسبته ) قرض(من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة  ل من إجمالي حجم العینة%  3.1ما نسبته ) أكثر من مصدر(وش توزع ) 10-3(، یبین الش

   :هذه النسب
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ل  ع أفراد العینة حسب ): 10-3( الش ة لتوز لالنسب المئو   مصدر التمو

ل  ة الصناع) 10-3(نستنتج من الش ات العائل ل الشر ة في أن المصدر األساسي لتمو

ة  ة الصناع ات العائل ة الشر ل ذاتي حیث بلغت نس ة هو تمو محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ل الذاتي  ة مرتفعة جداً مقارنًة مع النسب للمصادر األخر %)87(التي تعتمد على التمو   .، وهي نس

یث أفاد ، ح)2012مرصد الرادة الفلسطیني، (وتأتي هذه النتیجة متوافقة مع نتیجة دراسة 

ه مشارعهم، % 50حوالي  ة هي مصدر رأس المال الذ بدؤوا ف من الرادیین أن المدخرات الشخص

بیر على مدخرات األسرة حوالي  ل  ش اب  عتمد الرادیون الناشؤن من فئة الش ة أخر  ومن ناح

)34.(%  

لت فئة  ل القانوني فقد ش متغیر الش ما یتعل  م مفقودة(ف من إجمالي %  1.4ما نسبته ) ق

لت فئة  ة(حجم العینة، وش لت فئة %  38.3ما نسبته ) شر ما ) شراكة(من إجمالي حجم العینة، وش
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لت فئة %  24.4نسبته  ة(من إجمالي حجم العینة، وش ة فرد من إجمالي %  35.8ما نسبته ) ملك

ل حجم العینة   :توزع هذه النسب) 11-3(، یبین الش

  

ل  ع أفراد العینة حسب الن): 11-3( الش ة لتوز ل القانونيسب المئو   الش

ات المدروسة بتصنیف  ة( نالحظ أن الشر ة ) شر لت أعلى نس ات ذات %) 38(ش تلیها الشر

ة  ة بنس ة الفرد   .%)36(الملك

فات  ة( المؤسسات في فلسطین تندرج تحت ثالثة تصن ات أجنب ة، شر ات محل ة ، شر ، )منشآت فرد

ز لإلحصاء الفلسطیني فإن وحسب الجها ة العاملة في فلسطین ز المر )  108,200(أعداد المنشآت الفرد

ة في فلسطین، ( منشأًة  ات العائل مة الشر   .)2014دلیل حو

طرة مد تحدید الصعب وحیث أنه من  ع س نوع من  أل تنتمي التي المنشآت ىلع يلالعائ الطا

ر، السالفة األنواع د نم هأن إال الذ ة نأ المؤ ة المنشآت نم الساحقة الغالب ات الفرد ة والشر  العاد
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ات ة مةاهالمس والشر ع غلب علیها الخصوص ة أو لإلدارة  سواءً  ي،لالعائ الطا ة للملك دلیل ( النس

ة في فلسطین،  ات العائل مة الشر   ).2014حو

ر أنه و  الذ ات العائلمن الجدیر  ة في أ من دول العالم، حیث أن ال یوجد تصنیف قانوني للشر

ات ال تتضمن  ورة على سبیل الحصر في القوانین المنظمة ألعمال الشر ات المذ افة أنواع الشر

غاً  اً مصطلح ات ص ة، وٕانما تتخذ الشر ات العائل ة محددة منها سمى الشر ة  :قانون المشروع الفرد وشر

ة ا ة المحدودة مساهمة المقفلة والالمساهمة العامة وشر األسهم لمشروع ذات المسئول ة  ة التوص وشر

ة التضامن طة وشر س ة ال ة التوص ارنة، ( وغیرها  ،...وشر   ).2006الس

لت فئة  متغیر حجم رأس المال فقد ش ما یتعل  م مفقودة(ف من إجمالي حجم %  2.8ما نسبته ) ق

لت فئة  لت فئة %  18.1ما نسبته ) ألف دینار 15-5(العینة، وش  49-16(من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  27.5ما نسبته ) ألف دینار بته ما نس) ألف دینار فأكثر 50(من إجمالي حجم العینة، و ش

ل من إجمالي حجم العینة%  51.7    :توزع هذه النسب) 12- 3(، یبین الش

  
ل  ة  النسب): 12-3( الش ع أفراد العینة حسب رأس المالالمئو  لتوز
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ل  ة الت) 12- 3(نالحظ من الش ة الصناع ات العائل ة الشر ي یبلغ أو یزد رأس مالها أن نس

ات المدروسة، %) 52(عن خمسین ألف دینار تبلغ  ات التي یبلغ رأس مالها من من الشر تلیها الشر

ة  16-49   ).%27(ألف دینار بنس

لت فئة  ة فقد ش متغیر عدد أفراد العائلة العاملین في الشر ما یتعل  م مفقودة(ف ما نسبته ) ق

لت فئة من إجمالي حجم العی%  6.1 من إجمالي حجم %  51.1ما نسبته ) أفراد 10أقل من (نة، وش

لت فئة  لت فئة %  29.2ما نسبته ) 20- 10من (العینة، وش أكثر من (من إجمالي حجم العینة، وش

ل من إجمالي حجم العینة%  13.6ما نسبته ) 20   :التوزع لهذه النسب) 13- 3(، یبین الش

   

ل  ع أفراد العینة حسب المئ النسب): 13-3( الش ة لتوز ةو   عدد أفراد العائلة العاملین في الشر

ل  عمل فیها على أقل من %) 51(أن ) 13- 3(نالحظ من الش ات المدروسة   10من الشر

ر أن  الذ العائلة، ومن الجدیر  ة  ة أفراد من العائلة أو ترطهم صلة قرا ة الفلسطین المؤسسات الصناع

ة للمؤسسات  تصنف على أنها صغیرة م الدول جدًا وصغیرة ومتوسطة، وذلك وفقًا للمعاییر والمفاه
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ما الصغیرة والمتوسطة، وتبین أن االقتصاد الفلسطیني  ما زال ُعد اقتصادًا متناهي الصغر أوصغیرًا، 

بیرة  ة ضئیلة جدًا من المنشآت تصنف على أنها منشآت متوسطة أو  عبد الكرم ودمحم، (أن نس

2011(.  

لت فئة  ة العائلة فقد ش ا في إدارة شر ال التي تشارك حال متغیر عدد األج ما یتعل  م (ف ق

لت فئة %  8.9ما نسبته ) مفقودة األب / الجد( الجیل األول المؤسس (من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  11.9ما نسبته ))  ما )) ألبناءاألب وا( الجیل األول والثاني (من إجمالي حجم العینة، وش

لت فئة %  66.9نسبته  ال مختلفة (من إجمالي حجم العینة، وش )) الحفید/ االبن/ األب/ الجد ( أج

ل من إجمالي حجم العینة%  12.2ما نسبته    :التوزع لهذه النسب) 14-3(، یبین الش

  

ل  ع أفراد العینة حسب ): 14-3( الش ة لتوز الالنسب المئو في إدارة التي تشارك  عدد األج
ة   الشر

ة في محافظات وسط  ة الصناع ات العائل احثة أن الشر د ال قة تؤ قة للنتائج السا نیجة مطا و
ة  ل ما نسبته أسسها و وجنوب الضفة الغر دیرها الجیل األول والثاني تش   %.67ملكها و
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احثین عض ال قدیر في هذا الحقل إلى اللجوء للدراسات المتخصصة؛ من أجل ت وقد قام 

ات هو  ة؛ فتوصلوا إلى أن العمر االفتراضي لهذه الشر ات العائل ة للشر سنة  40األعمار التقرب

ش حتى الجیل الثاني،  ع ة  عض الدراسات إلى أن واحدًا من ثالثة أنشطة عائل ًا، وخلصت  تقر

ع المواصلة حتى الجیل الثالث ستط ة  أجرت في  وفي دراسة! ونحو واحد من عشرة أنشطة عائل

ة اتضح أن  ات المتحدة األمر ة تستمر إلى الجیل الثاني، % 30الوال ات العائل من الشر

ة إلى  ع، وأخیراً % 4للجیل الثالث، ثم % 12 – 5وتنخفض هذه النس صل أقل : إلى الجیل الرا

ات ال!! إلى الجیل الخامس% 1من  ثیرًا عنه في الوال ا ال یختلف الوضع  متحدة وفي برطان

ن ما نسبته  ة؛ حیث تم ا من الوصول إلى % 30األمر ة العاملة في برطان ات العائل من الشر

قارب  ة إلى ما  نت من الوصول إلى الجیل % 18الجیل الثاني، وانخفضت النس ات تم من شر

ة  ع بنفس النس ة أقل من % 18الثالث، وٕالى الجیل الرا نس ًا، و     مس إلى الجیل الخا% 1تقر

سى، محمود، (    .)2007ع

  :اة الدراسةأد 3-3

ــة ألتتحــدد ا انــات والمعلومــات المتــوفرة حــول  دراســة ةــألدوات المنهج عــة الب علــى ضــوء طب

ذلك المنهج المستخدمالموضوع احث ، و ستخدم ال انـات حـول أو أمن طرقة  أكثر، وقد  داة لجمع الب

حــث  لة ال ــة عــن إلو لأمشــ حــثأجا حــث،أ ســئلة ال ات ال ــه فــي هــذا  و لفحــص فرضــ وهــذا مــا تــم تبن

حث حیث  انعلى  عتمادإلنه تم اأال انات اإلستب   .لجمع الب
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احثـــو  قة واألدوات المســـتخدمة وعلـــى األدب  ةعـــد إطـــالع ال علـــى عـــدد مـــن الدراســـات الســـا

موضـوع الدراسـة  النظر  ر  تقامـ ا،وأهـدافه وأسـئلتهاالمتعلـ  انه خاصـة مـن إبتطـو أجـل التّعـرف سـت

ـة ة في محافظات وسـط وجنـوب الضـفة الغر ة الصناع ات العائل ة في الشر الواقـع : على واقع الراد

انة  والمـأمول، عض األسـئلة مـن إسـت احثـة بـ  René van Wyk and Mandla(وقـد إسترشـدت ال

Adonisi, 2011) (  اس االبتكـار المجتمعـي ، )2015 سـلطان،( ، ودراسـة (CIS 2006)، وأداة ق

ات  ـة فـي الشـر اس الراد اغة هـذه األسـئلة، وتعـدیلها لتكـون  ،) CEAI( وأداة ق عـد إعـادة صـ وذلـك 

ة ألغراض  ة ، الدراسةمالئمة ومناس  فقرات مقسـمة إلـى 106 منوقد تكونت األداة في صورتها النهائ

ـرت  ،محاور 4 ـاس ل انة علـى أسـاس مق م اإلسـت عـاد ) Likert Scale(وقـد تـم تصـم ، خماسـي األ

شـدة حسـب األرقـام  وتتدرج ـة موافـ  شـدة إلـى اإلجا ـة معـارض  ة على الفقرات مـن اإلجا -1(اإلجا

5.(  

 األداة صدق 3-3-1

حث في المستخدمة األداة قدرة هو األداة صدق من المقصود اس على ال اس من المقصود ق  هق

)Campbell & Stanley, 1963 (، حثا أداة صدق من وللتحق  المحتو  صدق طرقة اعتماد تم ل

)( Content Validity ات مناقشة تمت حیث ؛ احث قامت ثم المشرف، مع الدراسة أداة محتو  ةال

مین عرضها  ةالراد األعمال إدارة مجال في والخبرة ذو االختصاص من على مجموعة من المح

وموافقة  وضوح  :أهمها من مجاالت ةعد في إلبداء رأیهم ومالحظاتهم ،)ج( الملح في ظهر ما

اغة مةالوس ،الفقرات ألسئلة الدراسة ة، اكیبر والت الص  .الفقرات بین والتداخل التكرار وعدم اللغو

احث توقام اغة أو اللغة وغیرها من ة ال الص مون سواء  الت التي أوصى بها المح بإجراء التعد
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الت ح وذلك، التعد احثقامت  ما حذف، وأ بزادة الفقرات عض بتصح انة على ا بتطبی ةال الست

ونة من  ة م ارات فهم مد على للتعرف أفراد من عینة الدراسة 10عینة استطالع  واأللفاهم للع

ار عین وردت التي حظاتالالم أخذت وقد وضوحها، ودرجة المستخدمة اغة عند االعت ة  الص النهائ

انة   .لالست

استخدام أسلوب التحلیل العامليحساب معامالت االسما تم  ) Factor Analysis( تخراج 

ة ونات األساس أداة  محاورلكل فقرة من فقرات ) Principal Components( المبني على طرقة الم

ة الدراسة عد حذف الفقرات غیر المناس ل محور  م معامالت حسب  ، والجدول التالي یوضح مد ق

م عن حیث یتضح  محوراالستخراج لكل  ع هذه الق مما یدل على تمتع أداة الدراسة  0.5ارتفاع جم

تحقی األهداف التي وضعت من قادرة بدرجة مرتفعة على أداة الدراسة المستخدمة  وأنصدق عالي 

  .والجدول التالي یوضح نتائج التحلیل العاملي، أجلها

م معامالت  )4-3 (جدول    االستخراجمصفوفة ق
مة العظمى( تخراجاالس تمعامال  المجال مة الصغر -الق   )الق

ة سمات الرادة   0.85-0.53 الشخص

  0.88-0.58 ادة األعمالمؤشرات ر 

ة ات الكل   0.66-0.52 التحد

اجات   0.82-0.61  االحت

ة   0.90-0.73  الدرجة الكل
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ات األداة 3-3-2     ث

ات عرف اس على الث اسئج إذا تم تكرار ء نفس النتاإعطا على األداة قدرة الدقة مق  على الق

ات األداة ،مرات في نفس الظروف عدة الشخص فسنل عني أن  والذ الداخلي االتساق على عتمد فث

انة  عها تصب فقرات االست اسه  الدراسة غرض في جم   .) Carmines & Zeller, 1991( المراد ق

ة الطرق  من عددوهناك  اس اإلحصائ ات لق اخ معامل حساب طرقة هي عاشیو ثرها أك من ،الث  ألفا رون

) ( Cronbach's alpha  عض عضها مع للفقرات الداخلي االتساق على تعتمد التي  ل ومع ال

صفة عامة،  احث تقام وقد الفقرات  انة  الداخلي االتساق معامل حساب ةال  تشملالتي لفقرات االست

اس تكرار الحدوث  اسمق ة للمحا ومق استخدامالدرجة الكل اخ  معادلة ور والفقرات  رون ات  معامل الث

قها تم التيألفا  ة الحزمة نامجبر  استخدام تطب ة للعلوم اإلحصائ  Statistical (SPSS)االجتماع

Package for Social Sciences) (   انت النتائج على النحو التالي   :على عینة الدراسة و

  
ات )5-3(جدول    معامالت الث

  
اخ  عدد الفقرات  المحور رون ات ألفا    معامل الث

ة سمات الرادة   0.90  35 الشخص

  0.94  55 ادة األعمالمؤشرات ر 

ة ات الكل   0.77  12 التحد

اجات   0.79  3  االحت

ة   0.94  106  الدرجة الكل
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ـــات  م معـــامالت الث عنـــد محـــاور ) 0.94_0.79(مـــا یتضـــح مـــن الجـــدول الســـاب تراوحـــت قـــ

ــة قــادرة علــى إنتــاج مــا یتــراوح بــین ممــا یــ، الدراســة مــن % 94إلــى % 79دل علــى أن أداة الدراســة الحال

حـــث واســـتخدامها مـــرة أخـــر بـــنفس الظـــروف ـــاس وال مـــا لـــو تـــم إعـــادة الق ـــة ف م ، النتـــائج الحال وهـــذه القـــ

ة ألغراض الدراسة واألهداف التي وضعت هذه المجاالت وفقراتها من أجلها   .اعتبرت مناس

  :الدراسةتطبی  ءاتإجرا 3-7 

اع اإل  ة من أجل تنفیذ  جراءاتتم إت   : الدراسةالتال

احثـــت قامـــ دراســـةال أداةعـــد التأكـــد مـــن صـــدق  .1 ـــع و ال ط ـــع ة  ان) 370(توز مـــن  عینـــةعلـــى  اســـتب

ة /یر مد ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   .مالكي الشر

ــة  .2 ة فــي المحافظــات المدروســة، واالتحــادات الجهــات المســؤولة فــي الغــمخاط ــة الصــناع رف التجار

ة قید الدراسة ة الصناع ات العائل ذلك الشر ة، و  .الصناع

احثـــ تقامـــ .3 ـــارة  ةال واالتحـــاد العـــام للصـــناعات ، غرفـــة تجـــارة وصـــناعة محـــافظتي الخلیـــل ورام هللابز

ـــة الصـــناع ات العائل عـــض الشـــر ـــذلك  ة فـــي رام هللا، و ـــعومـــن ثـــم ة قیـــد الدراســـة، الفلســـطین  توز

انات علــى اإل ات ومــدراء األقســام اإلدارــة المختلفــة فیهــا/ یر مــدســت  أمــالتعبئتهــا،  مــالكي هــذه الشــر

ـز المعلومـات بخصوص  ـًا وأفـاد الشـخص المسـؤول عـن مر منطقة أرحا فقد تم  االتصال بهم هاتف

ـ ة لمحافظة أرحا واألغـوار  ات والمصـانع المسـجلة لـدیهم هـي في الغرفة التجارة الصناع أن الشـر

ات المسجلة فیها أسماء الشر قائمة  احثة  د ال ًا، وقام بتزو ة عائل ات غیر مملو   .شر
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ــ تقامــ .4 احث انات مــن إلبجمــع ا ةال ة فــي المحافظــات المدروســة،ســت ــة الصــناع ات العائل وقــد  الشــر

انهإ) 360(ات المسترجعة اناإلستبلغت حصیلة    . ست

انرز تم ف .5 ة لشـرو اإلست ةات المستوف ـالغ عـددها  اإلسـتجا انه وتـم إ) 360(وال عاد إسـت انه إسـت سـت

 .واحدة فقط لعدم صالحیتها للتحلیل اإلحصائي

انات وترمیزها وٕادخالها في الحاسوب .6 ب الب  .تم تبو

اً  .7 انات إحصائ  .ثم عولجت الب

 

  :الدراسةمتغیرات  3-5

ةعلى المتغیر تشتمل الدراسة       :ات التال
ة .1 مغراف في ،المحافظة ،الجنس(  :المتغیرات الد مـي، المسمى الوظ عـدد سـنوات  ،المستو التعل

  ).الخبرة

ة فــي  خصــائص: المتغیــرات المســتقلة .2 ــة الصــناع ات العائل ة لــد مــدیر الشــر ــادة الشخصــ الر

ــة، وهـــي م الــذاتي، الحاجـــة إلــى اإلن: محافظــات وســـط وجنــوب الضـــفة الغر جـــاز، تحمـــل الـــتح

ط، مســــتو عــــال مــــن  ة، التخطــــ ــــالنفس، التواصــــل مــــع اآلخــــرن، االســــتقالل المخــــاطر، الثقــــة 

 .الطاقة،المثابرة وااللتزام

عة .3 ة فـي محافظـات وسـط  :المتغیرات التا ـة الصـناع ات العائل مؤشرات رادة األعمال في الشـر

ـــــة، وهـــــي ـــــة فـــــي تنفیـــــذ األ: وجنـــــوب الضـــــفة الغر افـــــآت دعـــــم اإلدارة، الحر عمـــــال، نظـــــام الم

ة، عوامل أخر  م ض، عامل الوقت، الحدود التنظ   .والتعو
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ة 3-6   :المعالجة اإلحصائ

مراجعتهـــا تمهیـــدًا إلدخالهـــا إلـــى الحاســـوب وقـــد تـــم  احثـــة  انـــات الدراســـة، قامـــت ال عـــد جمـــع ب

ـة  اً إدخالها للحاسوب بإعطائها أرقام ـة إلـى رقم ات اللفظ ل اإلجا ـة معینة أ بتحو حیـث أعطیـت اإلجا

شــــدة  ــــة موافــــ  5موافـــ  ــــة محایــــد  4درجـــات، واإلجا ــــة معــــارض  3درجـــات، واإلجا درجـــات، واإلجا

لمـا  درجتین، أما حیـث  ـرت الخماسـي  ـاس ل شـدة فقـد أعطیـت درجـة واحـدة علـى مق ة معارض  اإلجا

ـة فــي إدارة الشـ ات أفــراد العینـة نحـو الراد ة فــي زادت الدرجـة زادت درجـة اسـتجا ـة الصـناع ات العائل ر

ة    .محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ـة والمتوسـطات  اسـتخراج األعـداد والنسـب المئو انات  ة الالزمة للب وقد تمت المعالجة اإلحصائ

ة علـى أسـئلة الدراسـة عـن طرـ تحلیـل االنحـدار ارة، وقد تم اإلجا ة واالنحرافات المع المتعـدد  الحساب

ة فـــي  الخصـــائص لفحـــص أثـــر تـــوفر ـــة الصـــناع ات العائل ـــة فـــي الشـــر ة علـــى الراد ـــة الشخصـــ الراد

ــات أداة  ــاخ ألفــا لفحــص ث رون ــات  ــة، وتــم اســتخدام معادلــة الث محافظــات وســط وجنــوب الضــفة الغر

اسـتخدام برنـامج  استخدام الحاسوب  الدراسة وأسلوب التحلیل العاملي لفحص صدق أداة الدراسة، وذلك 

ة الرزم    . SPSSاإلحصائ

ح     الخماسيمفتاح التصح

، تــم حســاب فــرق )5_  1(التجاهــاتهم مــن  تمثــل أوزانــاً  عــد إعطــاء اتجاهــات أفــراد العینــة أرقامــاً 

مـة وهـي  مـة وهـي  1أدنى ق مـة المـد علـى  4=  5مـن أعلـى ق سـمى المـد ، ثـم تـم قسـمة ق وهـو مـا 

م على النتائج و  ة في الح ح النـاتج  5هو عدد المجاالت المطلو ص التـالي نسـتمر  0.8=  4/5= ل ، و



125 
 

مــة وذلــك إلعطــاء الفتــرات الخاصــة بتحدیــد الحالــة أو االتجــاه  مــة ابتــداء مــن أدنــى ق ــادة هــذه الق فــي ز

  :یوضح ذلك ) 6(االعتماد على الوسط الحسابي ، والجدول رقم 

ح )6-3(جدول    الخماسي مفتاح التصح
 الحالة الوسط الحسابي

  منخفضة جدا 1.8ن أقل م

  منخفضة 2.6أقل من _  1.8من 

  متوسطة 3.4أقل من _  2.6من 

  مرتفعة 4.2أقل من _  3.4من 

  مرتفعة جدا  فأكثر 4.2من 
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عالفصل ال   را

  

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة
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  عرض ومناقشة نتائج الدراسة

  

  تمهید  4-1
  

احث إلیها تتوصل التي النتائج ومناقشة وتحلیل عرض الدراسة من الفصل هذا یتناول  من ةال

انات ة خالل الب والتي تمثلت في الدراسة،  مجتمع من الدراسة أداة استخدام جمعها تم التي األول

انة صها تم است انة وتحلیل معالجة وتمت الغرض، لهذا تخص ة برنامج الرزم استخدام االست  اإلحصائ

ة للعلوم ذلك برنامج )Statistical Package for Social Science-SPSS( االجتماع ، و

)Excel,2013(.  

  
انة وأقسام محاور نتائج ومناقشة عرض 4-2   االست
 

ًال للنتائج ما یلي تحل احثة ف حث مجتمع من علیها تحصل التي تورد ال انة استخدام ال  ،االست

   :المختلفة الجوانب منالدراسة  محاورألسئلة و ومناقشًة 

  
ة  خصائصما مد توفر : ال األولالسؤ  1-2-4 ات العائل ة لد مدیر الشر ادة الشخص الر

ة؟ ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر   الصناع
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ة عن هذا السؤال انةتم تحلیل فقرات  ،لإلجا ة واالنحرافات  االست عن طر استخراج األوسا الحساب

حوثین علىا ات الم ة إلجا ارة والنسب المئو ة خصائص لمع   :على النحو التالي ،الرادة الشخص

ة لال :) 1-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع م الذاتيمد توفر متوسطات الحساب لد مدیر  التح
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   الشر

  الرقم

م الذاتيمد توفر  لد  التح
ة  ات العائل مدیر الشر

ة في محافظات وسط  الصناع
ة    وجنوب الضفة الغر

معارض   معارض  محاید  مواف  شدة مواف
  شدة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1.   
أعمل بجد في سبیل تحقی  

ة  0.36 4.86 %0.0 %0.0 %0.3 %13.6 %86.1  أهداف الشر

ي ال أفشل   .2 شدة   0.52 4.76 %0.0 %0.0 %4.2 %15.6 %80.3  أثابر 

3.   
في تحقی  ى قدراتيأعتمد عل

ة  0.68 4.49 %0.0 %1.7 %5.3 %35.8 %57.2  نجاح الشر

ة علىأمتلك القدرة    .4 ر الشر  0.71 4.44 %0.0 %1.7 %7.5 %36.4 %54.4  تطو

ة    0.41 4.64 %0.0 %0.8 %4.3 %25.3 %69.5  الدرجة الكل

  

ارة لكل ف ة واالنحرافات المع قرة من فقرات أداة یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في محافظات  ة الصناع ات العائل م الذاتي لد مدیر الشر س مد توفر التح الدراسة التي تق

اً  ة ترتی ة مرت اً  وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة في الجدول  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

م الذاتي لد  حوثین نحو مد توفر التح ة في أن اتجاهات الم ة الصناع ات العائل مدیر الشر

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على  ة  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر
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اس  ة للمق ار مقداره ) 4.64(الدرجة الكل مما یدل على انخفاض التشتت في ) 0.41(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقا حوثین مما    .رب اآلراءآراء واتجاهات الم

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  حسب األهم

ة ار مقداره ) 4.86(متوسط حسابي مقداره ) أعمل بجد في سبیل تحقی  أهداف الشر وانحراف مع

ي ال أفشل (الفقرة ، )0.36( شدة  ار مقداره و ) 4.76(متوسط حسابي مقداره )  أثابر  انحراف مع

)0.52 . (  

انت أدنى الفقرات ة(الفقرة : في حین   ر الشر متوسط حسابي مقداره ) أمتلك القدرة على تطو

ار مقداره ) 4.44( ة (فقرة أما ، )0.71(وانحراف مع )  أعتمد على قدراتي في تحقی نجاح الشر

ار مقداره ) 4.49(متوسط حسابي مقداره    ). 0.68(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ن تلخص ما سب  م

ة ة في محافظات وسط وجنوب :  التال ة الصناع ات العائل م الذاتي لد مدیر الشر مد توفر التح

ة   ة،  العملتمثل یالضفة الغر ، لتالفي الفشلة شد المثابرةو بجد في سبیل تحقی أهداف الشر

ةعلى  االعتمادو  ة،  القدرات الذات ة امتالكو في تحقی نجاح الشر ر الشر   .القدرة على تطو

  

م الذاتي لد مدیر  ة للتح ة / نالحظ مما سب أن الدرجة الكل ات العائل مالكي الشر

انت مرتفعة جدًا  ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر احثة هذه  تعزو، %)4.64( الصناع ال

ل عام، فاإلنسان الفلسطیني یهتم بدرجة  ش ة هذه الصفة في المجتمع الفلسطیني  النتیجة لخصوص
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عتبر أن فشل المشروع  ما  ه،  سمعته ونظرة الناس إل عني فشًال / بیرة  دیرها  متلكها و ة التي  الشر

حلشخصه وذاته س صح   .، والع

  

ه ما أكدت عوتتواف هذه النتیجة مع  ، حیث أن نظرة اإلشراف في ) Julia, 2009( ل

أنفسهم وذاتهم،  ة  ة یرطون نجاح أو فشل الشر ات العائل ة تقتضي أن مدیر الشر ات العائل الشر

شأن التزامه تجاه  ون أكثر قلقًا  س مجلس اإلدارة فیها  ة هو نفسه رئ ون مالك الشر فعندما 

ة  .الشر
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ة لالمتوسطا :) 2-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع لد  الحاجة إلى اإلنجازمد توفر ت الحساب

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   مدیر الشر

  الرقم

الحاجة إلى مد توفر 
ات  اإلنجاز لد مدیر الشر

ة في  ة الصناع العائل
محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

معارض   معارض  محاید  مواف   شدة مواف
  شدة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

5.   
راد في إنجاز مهماتي في 

ة  0.50 4.41 %0.0 %0.0 %0.6 %58.1 %41.4  الشر

6.   
ر المهني  أرغب في التطو

ة ةالذ یؤد لراد  0.55 4.40 %0.0 %0.0 %3.1 %53.6 %43.3  الشر

7.   
ار الظرف  أعتمد الدقة في اخت

 0.60 4.16 %0.0 %0.0 %10.8 %61.9 %27.2  احالمناسب للنج

8.   
أخرج عن المألوف للوصول 

 0.82 3.84 %0.0 %6.7 %23.3 %49.7 %20.3  العملإلى اإلبداع في 

ة    0.44 4.20 %0.0 %1.7 %9.4 %55.8 %33.1  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرا ة واالنحرافات المع ت أداة یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في  ة الصناع ات العائل س مد توفر الحاجة إلى اإلنجاز لد مدیر الشر الدراسة التي تق

اً  ة ترتی ة  مرت اً  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

حوثین نحو مد توفر الحاجة إلى اإلنجاز لد  ة في الجدول أن اتجاهات الم ات العائل مدیر الشر

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه  ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

اس  ة للمق ار مقداره ) 4.2(الدرجة على الدرجة الكل مما یدل على انخفاض ) 0.44(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقار  حوثین مما    .ب اآلراءالتشتت في آراء واتجاهات الم
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اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل راد  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة ار مقداره ) 4.41(متوسط حسابي مقداره ) في إنجاز مهماتي في الشر الفقرة ، )0.5(وانحراف مع

ة( ة الشر ر المهني الذ یؤد لراد ار ) 4.4(مقداره  متوسط حسابي) أرغب في التطو وانحراف مع

  ) . 0.55(مقداره 

  

انت أدنى الفقرات ) أخرج عن المألوف للوصول إلى اإلبداع في العمل(الفقرة : في حین  

ار مقداره ) 3.84(متوسط حسابي مقداره  ار  (الفقرة ، )0.82(وانحراف مع أعتمد الدقة في اخت

ار مقداره ) 4.16(ه متوسط حسابي مقدار   )الظرف المناسب للنجاح   ) . 0.6(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ن تلخص ما سب  م

ة ة في محافظات وسط :  التال ة الصناع ات العائل مد توفر الحاجة إلى اإلنجاز لد مدیر الشر

ة یتمثل  ة وجنوب الضفة الغر ة،  المهماتجاز في إنالراد ةفي الشر ر المهني الذ  الرغ في التطو

ة،  ة الشر ار الظرف المناسب للنجاح،  اعتمادیؤد لراد عن المألوف للوصول  الخروجالدقة في اخت

   .في العمل اإلبداع إلى
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ة ل :) 3-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع لد مدیر  تحمل المخاطرةمد المتوسطات الحساب

ةالشر  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع   ات العائل

  الرقم

 تحمل المخاطرةمد توفر 
ات  لد مدیر الشر
ة في  ة الصناع العائل
محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

معارض   معارض  محاید  مواف  شدة مواف
  شدة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

9.   
أتحد الصعاب التي تواجه 

ة  0.61 4.48 %0.0 %1.1 %2.5 %43.3 %53.1  الشر

10.   
ة  موارد المال م  أتح
ة  0.80 4.27 %0.3 %2.5 %13.1 %38.3 %45.8  لتحقی أهداف الشر

11.   
أتوقع مخاطر العمل قبل 

طرة علیها   0.65 4.05 %0.0 %1.4 %14.4 %61.7 %22.5  حدوثها للس

12.   
ة  أواجه تغیرات البیئة الفجائ

ة  0.56 3.98 %0.0 %0.0 %16.4 %68.9 %14.7  طرق راد

ة    0.46 4.20 %0.1 %1.3 %11.6 %53.1 %34.0  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

س مد توفر  ة فصفة الدراسة التي تق ة الصناع ات العائل ي تحمل المخاطرة لد مدیر الشر

اً  ة ترتی ة مرت اً  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

حوثین نحو مد توفر  ة صفة في الجدول أن اتجاهات الم ات العائل تحمل المخاطرة لد مدیر الشر

انت مرتفعة، حیث بلغ المت ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر وسط الحسابي لهذه الصناع

اس  ة للمق ار مقداره ) 4.2(الدرجة على الدرجة الكل مما یدل على انخفاض ) 0.46(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراء حوثین مما    .التشتت في آراء واتجاهات الم
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اً  اُ  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل أتحد ( قرة الف: وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة ار مقداره ) 4.48(متوسط حسابي مقداره ) الصعاب التي تواجه الشر الفقرة  ،)0.61(وانحراف مع

ة( ة لتحقی أهداف الشر موارد المال م  ار ) 4.27(متوسط حسابي مقداره ) أتح وانحراف مع

  ). 0.8(مقداره 

  

انت أدنى الفقرات ةأواجه تغیرات الب (الفقرة : في حین   طرق راد ة  متوسط ) یئة الفجائ

ار مقداره ) 3.98(حسابي مقداره  أتوقع مخاطر العمل قبل حدوثها  (الفقرة  ،)0.56(وانحراف مع

طرة علیها  ار مقداره ) 4.05(متوسط حسابي مقداره ) للس   ). 0.65(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال ن ت ،ومن خالل آراء الم االستنتاجات م ص ما سب  لخ

ة ة في محافظات وسط وجنوب : التال ة الصناع ات العائل مد توفر تحمل المخاطرة لد مدیر الشر

ة لتحقی أهداف  الموارد المال م  ة، التح ة یتمثل بتحد الصعاب التي تواجه الشر الضفة الغر

طرة علیها، مو  ة، توقع مخاطر العمل قبل حدوثها للس ةالشر طرق راد ة    .اجهة تغیرات البیئة الفجائ

  

ات التي لدیها نسب )  Mokaya, 2012( وقد أظهرت نتیجة الدراسة التي أجراها  أن الشر

ما أن رادة األعمال تتطلب بیئة  ة أعلى في أدائها،  أعلى من المخاطرة تكون مبتكرة ورائدة بنس

ة تشجع وُتحفز العاملین على العمل الراد م   .تنظ
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ة ل :) 4-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع النفسمد توفر المتوسطات الحساب لد مدیر  الثقة 
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل  الشر

  الرقم

النفسمد توفر   الثقة 
ة  ات العائل لد مدیر الشر

ة في محافظات  الصناع
ة   وسط وجنوب الضفة الغر

 فموا
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

13.   
طین یثقون   أشعر أن المح

حترمون آرائي بي  0.79 4.43 %0.0 %3.6 %8.1 %30.6 %57.8  و

ة   .14 ة للشر  0.62 4.18 %0.0 %0.8 %9.7 %60.6 %28.9  أقدم حلول راد

15.   
ار  ادر في اقتراح األف أ

ة  0.63 4.15 %0.0 %0.0 %13.1 %58.6 %28.3  الراد

16.   
ة في  أتخذ قرارات صع

ة  0.91 3.96 %0.0 %8.1 %18.6 %42.2 %31.1  الشر

ة    0.55 4.18 %0.0 %3.1 %12.4 %48.0 %36.5  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

س مد ة في محافظات وسط  الدراسة التي تق ة الصناع ات العائل النفس لد مدیر الشر توفر الثقة 

اً  ة ترتی ة مرت اً  وجنوب الضفة الغر ة الواردة في الجدول أن  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

ة في محافظا ة الصناع ات العائل النفس لد مدیر الشر حوثین نحو مد توفر الثقة  ت اتجاهات الم

ة  انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل ة  وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ار مقداره ) 4.18(للمق مما یدل على توسط التشتت في آراء واتجاهات ) 0.55(مع انحراف مع

شیر إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهات حوثین مما    .الم
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اً  اً ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل أشعر  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

حترمون آرائي طین یثقون بي و ار مقداره ) 4.43(متوسط حسابي مقداره ) أن المح وانحراف مع

ة (الفقرة ، )0.79( ة للشر ار مقداره ) 4.18(متوسط حسابي مقداره ) أقدم حلول راد وانحراف مع

)0.62 .(  

  

انت أدنى الفقرات ة (الفقرة : في حین   ة في الشر متوسط حسابي مقداره )  أتخذ قرارات صع

ار مقداره ) 3.96( ة (الفقرة ، )0.91(وانحراف مع ار الراد ادر في اقتراح األف متوسط حسابي )  أ

ار مقداره ) 4.15(مقداره    ). 0.63(وانحراف مع

  

حوثین واتجاه ة والموافقةومن خالل آراء الم االستنتاجات  ،اتهم العال ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب : التال ة الصناع ات العائل النفس لد مدیر الشر مد توفر الثقة 

ة یتمثل  طین،  الثقة واحترام اآلراء من قبل الشعورالضفة الغر مالمح ة،  تقد ة للشر حلول راد

ادرة ة، في اقتراح ا الم ار الراد ة اتخاذألف ة في الشر   .قرارات صع
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ة ل :) 5-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع نمد المتوسطات الحساب لد مدیر  التواصل مع اآلخر

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل  الشر

  الرقم

التواصل مع مد توفر 
ن لد مدیر  اآلخر

ات العائل ة الشر
ة في محافظات  الصناع
وسط وجنوب الضفة 

ة    الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

17.   
ع  أتواصل مع جم
ة  0.75 4.43 %0.3 %2.8 %5.6 %36.1 %55.3  العاملین في الشر

18.   
أشجع الزمالء على 
التواصل البناء في 

ة   الشر
33.1% 59.4% 6.7% 0.8% 0.0% 4.25 0.61 

19.   
ام  ل فرق عمل للق أش

 0.89 3.83 %1.4 %3.9 %29.2 %41.1 %24.4  المهام المختلفة

20.   
 معأقضي معظم وقتي 
ة  0.90 3.69 %1.1 %8.9 %27.5 %45.3 %17.2  الزمالء في الشر

ة    0.57 4.05 %0.7 %4.1 %17.2 %45.5 %32.5  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة یوضح الجدول الساب المتوسطات ا ة واالنحرافات المع لحساب

ة في  ة الصناع ات العائل س مد توفر التواصل مع اآلخرن لد مدیر الشر الدراسة التي تق

اً  ة ترتی ة مرت اً  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

ة في الجدول أن اتجاهات ا ات العائل حوثین نحو مد توفر التواصل مع اآلخرن لد مدیر الشر لم

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع
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اس  ة للمق ار مقداره ) 4.05(الدرجة على الدرجة الكل مما یدل على توسط ) 0.57(مع انحراف مع

شیر إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهاتالتشتت في آرا حوثین مما    .ء واتجاهات الم

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل         الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة ( ع العاملین في الشر ار مقداره ) 4.43(متوسط حسابي مقداره ) أتواصل مع جم وانحراف مع

ة(قرة الف ،)0.75( ) 4.25(متوسط حسابي مقداره ) أشجع الزمالء على التواصل البناء في الشر

ار مقداره    ). 0.61(وانحراف مع

  

انت أدنى الفقرات  ة(الفقرة : في حین   متوسط ) أقضي معظم وقتي مع الزمالء في الشر

ار مقداره ) 3.69(حسابي مقداره  ل فرق عمل(الفقرة  ،)0.9(وانحراف مع المهام المختلفة أش ام  ) للق

ار مقداره ) 3.83(متوسط حسابي مقداره    ) . 0.89(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات و : التال ة الصناع ات العائل سط مد توفر التواصل مع اآلخرن لد مدیر الشر

ة یتمثل  ة، التواصل وجنوب الضفة الغر ع العاملین في الشر عمع جم الزمالء على التواصل  تشج

ة،  یلالبناء في الشر المهام المختلفة،  تش ام  مع الزمالء في  الوقتمعظم  قضاءفرق عمل للق

ة   .الشر
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ة ل :) 6-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع ةاالمد توفر المتوسطات الحساب لد مدیر  ستقالل

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل  الشر

  الرقم

ةمد توفر  لد  االستقالل
ة  ات العائل مدیر الشر
ة في محافظات  الصناع
ة   وسط وجنوب الضفة الغر

معارض   معارض  محاید  مواف  شدة مواف
  شدة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

21.   
ى إلى تحقی األهداف أسع

ة ة في الشر  0.61 4.26 %0.0 %0.0 %8.9 %56.4 %34.7  الراد

22.   
لة قبل  احلل الموقف أو المش

 0.63 4.24 %0.0 %1.9 %5.0 %60.0 %33.1  إعطاء الحل

23.   
ة في  ابني أهداف راد

ة  0.61 4.08 %0.0 %0.0 %15.0 %61.7 %23.3  الشر

ة    0.49 4.19 %0.0 %0.6 %9.6 %59.4 %30.4  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

س مد توفر ة في محافظات وسط  الدراسة التي تق ة الصناع ات العائل ة لد مدیر الشر االستقالل

اً  ة ترتی ة مرت اً  وجنوب الضفة الغر ة، وتشیر ا تنازل ة الواردة في الجدول أن حسب األهم لدرجة الكل

ة في محافظات  ة الصناع ات العائل ة لد مدیر الشر حوثین نحو مد توفر االستقالل اتجاهات الم

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة  ة   وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ة للمق ار مقداره ) 4.19(الكل مما یدل على انخفاض التشتت في آراء ) 0.49(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراء حوثین مما    .واتجاهات الم
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اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل أسعى (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة ة في الشر ار مقداره وانحر ) 4.26(متوسط حسابي مقداره ) إلى تحقی األهداف الراد اف مع

لة قبل إعطاء الحل(الفقرة  ،)0.61( وانحراف ) 4.24(متوسط حسابي مقداره ) احلل الموقف أو المش

ار مقداره    ). 0.63(مع

  

انت أدنى الفقرات ة(الفقرة : في حین   ة في الشر متوسط حسابي مقداره ) ابني أهداف راد

ار مقداره ) 4.08(   ). 0.61(وانحراف مع

  

ة والموافقةوم حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب : التال ة الصناع ات العائل ة لد مدیر الشر مد توفر االستقالل

ة یتمثل  ة،  السعيالضفة الغر ة في الشر لة قبل الموقف أو المش تحلیلإلى تحقی األهداف الراد

ة بناءإعطاء الحل،  ة في الشر   .أهداف راد
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ة ل :) 7-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع طمد توفر المتوسطات الحساب لد مدیر  التخط
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل  الشر

  الرقم

طمد توفر  لد  التخط
ة  ات العائل مدیر الشر

ة في م حافظات الصناع
وسط وجنوب الضفة 

ة    الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

24.   
ع آ ان جم الحس خذ 

ة  ( عناصر الخطة الراد
 ) الوقت والزمن والكلفة: مثل

50.8% 39.4% 9.7% 0.0% 0.0% 4.41 0.66 

25.   
 الخطة إلى تنفیذأسعى 
ة  0.60 4.16 %0.0 %0.0 %11.7 %61.1 %27.2  الراد

26.   
أشارك في وضع الخطط 

ة ة في الشر  0.67 4.15 %0.0 %0.0 %15.8 %53.1 %31.1  الراد

27.   
ة  أصمم خطة عمل راد

 0.58 3.99 %0.0 %0.0 %17.2 %66.7 %16.1  الهدف ذلتنفی

ة    0.49 4.18 %0.0 %0.0 %13.6 %55.1 %31.3  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة یوضح الجدول الساب المت ة واالنحرافات المع وسطات الحساب

ة في محافظات وسط  ة الصناع ات العائل ط لد مدیر الشر س مد توفر التخط الدراسة التي تق

ة الواردة في الجدول أن  ة، وتشیر الدرجة الكل ا حسب األهم ا تنازل ة ترتی ة  مرت وجنوب الضفة الغر

حو  ة في ماتجاهات الم ة الصناع ات العائل ط لد مدیر الشر حافظات ثین نحو مد توفر التخط

ة  ة وسط وجنوب الضفة الغر انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل

اس  ار مقداره ) 4.18(للمق مما یدل على انخفاض التشتت في آراء واتجاهات ) 0.49(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراءالم   .حوثین مما 
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اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل آخذ (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة  ع عناصر الخطة الراد ان جم ) 4.41(متوسط حسابي مقداره ) الوقت والزمن والكلفة: مثل(الحس

ار مقداره  ة(ة الفقر  ،)0.66(وانحراف مع متوسط حسابي مقداره ) أسعى إلى تنفیذ الخطة الراد

ار مقداره ) 4.16(   ). 0.6(وانحراف مع

  

انت أدنى الفقرات ة لتنفیذ الهدف(الفقرة : في حین   متوسط حسابي ) أصمم خطة عمل راد

ار مقداره ) 3.99(مقداره  ة في(الفقرة  ،)0.58(وانحراف مع ة أشارك في وضع الخطط الراد ) الشر

ار مقداره ) 4.15(متوسط حسابي مقداره    ). 0.67(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة : التال ة الصناع ات العائل ط لد مدیر الشر مد توفر التخط

ة یتمثل  ة األخذ الغر ع عناصر الخطة الراد ان جم إلى  السعي، )الوقت والزمن والكلفة: مثل(الحس

ة،  ةتنفیذ الخطة الراد ة،  المشار ة في الشر مفي وضع الخطط الراد ة لتنفیذ  تصم خطة عمل راد

  .الهدف

  

احثة أن هذه النتیجة  ط تر ال ة أفراد العینة المتعلمین لمرحلة التبقد ترت م الجامعي نس التي عل

ة األعلى%)60(التي بلغت  انت النس حوثین، وال شك أن المتعلمین أكثر تقدیرًا  ، وقد  ات الم الستجا

غیر المتعلمین ط في نجاح األعمال مقارنة  ة التخط اً  ،ألهم بی ما لم بتط الذین قد ال یؤمنون غال
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الم نظر غیر ق عتبرون أنه مجرد  ه أو ما  اغة األهداف والخطط (ابل للتطبی عتادوا عل مثًال ص

عتها     ).لتحقی هذه األهداف ومتا

  

ة ل :)8-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع لد  من الطاقة مستو عالٍ مد توفر المتوسطات الحساب
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   مدیر الشر

 

  الرقم

من مستو عال مد توفر 
ات  الطاقة لد مدیر الشر

ة في  ة الصناع العائل
محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

28.   
في تنفیذ  جهدأبذل قصار 
 0.53 4.61 %0.0 %0.0 %2.2 %34.7 %63.1  على عاتقي ةالمهمات الملقا

29.   
تطور المنهي أرغب في ال

 0.53 4.58 %0.0 %0.0 %1.7 %39.2 %59.2  المستمر

30.   
أنجز العمل في موعده 

 0.67 4.39 %0.0 %0.0 %10.3 %40.6 %49.2  المحدد

31.   
ة في مهام  أتطلع للمشار

 0.74 4.16 %0.0 %1.7 %15.6 %48.1 %34.7  متعددة

32.   
ة  ار الراد أوظف  األف
ر اإلنجاز  0.53 4.07 %0.0 %0.0 %10.8 %71.7 %17.5  الجدیدة لتطو

ة    0.41 4.36 %0.0 %0.3 %8.1 %46.8 %44.7  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في  ة الصناع ات العائل س مد توفر مستو عال من الطاقة لد مدیر الشر الدراسة التي تق

اً محافظات  ة ترتی ة مرت اً  وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم
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ات  حوثین نحو مد توفر مستو عال من الطاقة لد مدیر الشر في الجدول أن اتجاهات الم

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع العائل

اس الح ة للمق ار مقداره ) 4.36(سابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل مما یدل ) 0.41(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراء حوثین مما    .على انخفاض التشتت في آراء واتجاهات الم

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل أبذل (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  حسب األهم

ار ) 4.61(متوسط حسابي مقداره ) قصار جهد في تنفیذ المهمات الملقاة على عاتقي وانحراف مع

وانحراف ) 4.58(متوسط حسابي مقداره ) أرغب في التطور المنهي المستمر(الفقرة  ،)0.53(مقداره 

ار مقداره    ). 0.53(مع

  

انت أدنى الفقرات ار أوظف (الفقرة : في حین   ر اإلنجازاألف ة الجدیدة لتطو متوسط ) الراد

ار مقداره ) 4.07(حسابي مقداره  ة في مهام متعددة(الفقرة  ،)0.53(وانحراف مع ) أتطلع للمشار

ار مقداره ) 4.16(متوسط حسابي مقداره    ). 0.74(وانحراف مع

  
ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال ص ما  ،ومن خالل آراء الم ن تلخ االستنتاجات م سب 

ة ة في محافظات وسط : التال ة الصناع ات العائل مد توفر مستو عال من الطاقة لد مدیر الشر

ة یتمثل ببذل قصار  ة، العاتفي تنفیذ المهمات الملقاة على  الجهودوجنوب الضفة الغر في  الرغ

ة في مهام متعددة،  التطلعالعمل في موعده المحدد،  إنجاز ،ي المستمرنالتطور المه   توظیفللمشار

ر اإلنجاز ة الجدیدة لتطو ار الراد   .األف
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ة ل :) 9-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع لد  المثابرة وااللتزاممد توفر المتوسطات الحساب
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   مدیر الشر

 

  الرقم

 لتزامالمثابرة واال مد توفر 
ة  ات العائل لد مدیر الشر

ة في محافظات  الصناع
ة   وسط وجنوب الضفة الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

33.   
أحافظ على مستو األداء 
غض النظر عن الموقع 

في   الوظ
59.7% 36.1% 3.1% 0.8% 0.3% 4.54 0.63 

قوانین   .34  0.67 4.44 %0.0 %0.0 %9.7 %36.4 %53.9  وأنظمة العمل التزم 

35.   
ما یخص  أشغل وقتي دائمًا 

 1.02 4.10 %2.2 %7.5 %11.4 %35.6 %43.3  العمل

ة    0.55 4.36 %0.8 %2.8 %8.1 %36.0 %52.3  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أ ة واالنحرافات المع داة یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في محافظات  ة الصناع ات العائل س مد توفر المثابرة وااللتزام لد مدیر الشر الدراسة التي تق

اً  ة ترتی ة مرت اً  وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة في الجدول  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

حوثین نحو مد توفر المثابرة وااللتزام لد مدیر  ة في أن اتجاهات الم ة الصناع ات العائل  الشر

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على  ة  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ة للمق ار مقداره ) 4.36(الدرجة الكل مما یدل على توسط التشتت في ) 0.55(مع انحراف مع

شیر إلى توسط تقارب اآلرا حوثین مما    .ء واالتجاهاتآراء واتجاهات الم
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اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل أحافظ  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

في غض النظر عن الموقع الوظ وانحراف ) 4.54(متوسط حسابي مقداره ) على مستو األداء 

ار مقداره  قوانین وأنظمة العمل (الفقرة  ،)0.63(مع وانحراف ) 4.44(سابي مقداره متوسط ح) التزم 

ار مقداره    ). 0.67(مع

  

انت أدنى الفقرات ما یخص العمل (الفقرة : في حین  متوسط حسابي )  أشغل وقتي دائمًا 

ار مقداره ) 4.1(مقداره    ). 1.02(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستن ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ تاجات م

ة ة في محافظات وسط وجنوب : التال ة الصناع ات العائل مد توفر المثابرة وااللتزام لد مدیر الشر

ة یتمثل  في، المحافظة الضفة الغر غض النظر عن الموقع الوظ قوانین  االلتزامعلى مستو األداء 

ما یخص العمل شغل الوقتوأنظمة العمل،    .دائمًا 

  

ل  ة) 1- 4( یبین الش ة الشخص ة للخصائص الراد    :المتوسطات الحساب
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ل   ة) 1-4( الش ة الشخص اد ة للخصائص الر ة  المتوسطات الحساب ات العائل لد مدیر الشر

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر   الصناع

ل  ة  أكثر الخصائصأن ) 1-4(نالحظ من الش ة الغال ات الراد اعلى شخص ت مدیر الشر

م الذاتي یلیها مستو عاٍل من  ة هي التح ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع العائل

ة، ثم الثقة الطاقة،  ثم المثابرة وااللتزام، ثم الحاجة إلى اإلنجاز، ثم تحمل المخاطرة، ثم االستقالل

ط، وأخیراً    .التواصل مع اآلخرن: النفس، ثم التخط

ه توصلت امع ما وهي نتیجة متقارة  أن مستو توفر خصائص  وهو) 2015سلطان، ( دراسة ل

بیر  ل  ش م : -حسب الترتیب التالي-الشخص الراد عند أفراد العینة جاء  ط، ثم التح التخط

النفس، یلیها مستو عاٍل من الطاقة والمثابرة وااللتزام، ثم التواصل مع اآلخرن،  الذاتي، ثم الثقة 

ة، یلیها تحمل المخاطر، وأخیراً عدها االستق احثة ذلك إلى أن  .الحاجة إلى اإلنجاز الل وتعزو ال
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ة/مدیر  ة الصناع ات العائل الحظ  مالكي الشر ة ال یؤمنون  في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ستسلمون للفشل أبدًا،  اة، وال  عتمدون على قدراتهم ومعارفهم للوصأساس لنجاحهم في الح ول بل 

  .إلى أهدافهم

ما  عتبرون أن نجاح /أن مدیر  )AbuZnaid,2014(قال و ة  ة الفلسطین ات العائل مالكي الشر

عني فشل صاحبها  ة أو المؤسسة  ذلك الفشل، فإن فشل الشر ة هو نجاحًا لذاتهم وشخصهم، و الشر

  .ومؤسسها

ة سواًء في نوعها ومن الجد ه أن الخصائص الراد اإلشارة إل أو عددها تكون عرضًة للتغیر یر 

ونها  سبب  سبب عوامل معینة تؤثر في إما وف سنوات العمر لإلنسان أو  ات النسبي  ال تخضع للث

  .)2013حسین، ( االفتراضات المسلم بها 
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ة في : السؤال الثاني 4-2-2 ة الصناع ات العائل ادة األعمال لد الشر ما مد توفر مؤشرات ر

ة؟محافظات وسط وجن   وب الضفة الغر

ة عن هذا السؤال انةتم تحلیل فقرات  ،لإلجا ة  المتوسطاتعن طر استخراج  االست الحساب

حوثین على  ات الم ة إلجا ارة والنسب المئو على النحو  ،مؤشرات رادة األعمالواالنحرافات المع

  :التالي

ة  :) 10-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع لد  دعم اإلدارة مد توفر لالمتوسطات الحساب
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   الشر

  

  الرقم

 دعم اإلدارةمد توفر 
ة  ات العائل لد الشر

ة في محافظات  الصناع
وسط وجنوب الضفة 

ة    الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

1.

ة على استعداد  إدارة الشر
ات  لتحمل أ من التحد
ن أن تواجه  م التي 

ة  الشر

47.2% 45.6% 4.2% 3.1% 0.0% 4.37 0.71 

2.
ة ب إدخال قامت الشر

ة معاییر جد یدة لمراق
ة الجودة    في الشر

30.8% 48.3% 16.7% 4.2% 0.0% 4.06 0.75 

3.

ةأدخلت  العدید من  الشر
جدیدة على المنتجات ال
السنوات الثالث  مد

ة   الماض

28.6% 51.1% 17.8% 2.5% 0.0% 4.06 0.80 

ة .4 أسالیب أدخلت الشر
ع واإلنتاج   0.85 4.00 %0.0 %3.9 %24.4 %39.4 %32.2محسنة للتصن
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  للسلع والخدمات

5.

ةأدخلت  العدید من  الشر
جدیدة على لا الخدمات

مد السنوات الثالث 
ة   الماض

27.8% 48.6% 18.1% 5.6% 0.0% 3.99 0.83 

6.
ة  أسالیب أدخلت الشر

ع واإلنتاج  جدیدة للتصن
  للسلع والخدمات

27.2% 45.3% 20.8% 6.7% 0.0% 3.93 0.86 

7.

ة   اً نظمتستخدم الشر
إدارة جدیدة لتحسین 
استخدام  المعلومات 
والمعرفة والمهارات داخل 

ة   الشر

18.1% 58.6% 20.6% 2.8% 0.0% 3.92 0.70 

ار  ةتتبنى اإلدار .8 األف
اً  الجدیدة  0.76 3.89 %0.8 %3.3 %20.0 %57.5 %18.3  غال

9.
ة  أسالیب تستخدم الشر

اتجدیدة لتوزع   الصالح
  فیها على العاملین

19.2% 56.9% 18.3% 4.2% 1.4% 3.88 0.81 

10.
ة  أسالیب أدخلت الشر

جدیدة في طرق التوزع 
  للسلع والخدمات

19.4% 51.9% 21.7% 6.9% 0.0% 3.84 0.82 

11.
ة  أسالیب أدخلت الشر

محسنة في طرق التوزع 
  للسلع والخدمات

15.6% 56.1% 23.6% 4.7% 0.0% 3.83 0.74 

12.

ة  برامج أدخلت الشر
جدیدة خاصة بتدرب 

وتهیئتهم لتحمل  العاملین
ة داخل المؤسسة   المسئول

18.6% 45.3% 30.8% 3.9% 1.4% 3.76 0.85 

13.
ة العاملین  تشجع الشر

اطرة المدروسة على المخ
ة   في مشارعهم الراد

15.0% 43.6% 29.2% 11.4% 0.8% 3.61 0.90 
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14.

ة  زة تعتمد الشر الالمر
ات  في تنفیذ المسئول

ال مؤسسة في الخاصة 
ات اإلنتاج والتسو   عمل

13.6% 41.9% 32.8% 9.2% 2.5% 3.55 0.92 

15.

تنا التزامأظهرت   اً شر
حث عن اً قو مجاالت  لل
ةادة االر   لتكنولوج

  واالبتكار

14.7% 35.0% 30.8% 17.2% 2.2% 3.43 1.01 

16.

ة  الدخول في قامت الشر
حثي مع  تعاون 

ة لخدمة المؤسسات ا حث ل
  هالمؤسسة وما تقوم 

13.1% 22.5% 39.2% 20.6% 4.7% 3.19 1.05 

من الصعب أن تتقبل .17
ة التغییر   1.18 2.83 %10.6 %34.2 %29.4 %13.1 %12.8  إدارة الشر

ة    0.50 3.79 %1.4 %8.5 %23.4 %44.8 %21.9  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في محافظات وسط وجنوب  ة الصناع ات العائل س مد توفر دعم اإلدارة لد الشر الدراسة التي تق

ة  ة مرت اً الضفة الغر اً  ترتی ة الواردة في الجدول أن اتجاهات  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

ة في محافظات وسط وجنوب  ة الصناع ات العائل حوثین نحو مد توفر دعم اإلدارة لد الشر الم

اس  ة للمق انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل ة  الضفة الغر

ار مقداره ) 3.79( مما یدل على انخفاض التشتت في آراء واتجاهات ) 0.5(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراء حوثین مما    .الم
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اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل إدارة  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ات  ة على استعداد لتحمل أ من التحد ةالشر ن أن تواجه الشر م متوسط حسابي مقداره ) التي 

ار مقداره ) 4.37( ة الجودة   (الفقرة  ،)0.71(وانحراف مع ة بإدخال معاییر جدیدة لمراق قامت الشر

ة ار مقداره ) 4.06(متوسط حسابي مقداره ) في الشر ة  (الفقرة ، ) 0.75(وانحراف مع أدخلت الشر

ةالعدید من المنتجات الجدی ) 4.06(متوسط حسابي مقداره ) دة على مد السنوات الثالث الماض

ار مقداره  ع واإلنتاج للسلع  (الفقرة  ،) 0.8(وانحراف مع ة أسالیب محسنة للتصن أدخلت الشر

ار مقداره ) 4(متوسط حسابي مقداره ) والخدمات   ).0.85(وانحراف مع

  

انت أدنى الفقرات ة التغییر من الص(الفقرة : في حین   متوسط ) عب أن تتقبل إدارة الشر

ار مقداره ) 2.83(حسابي مقداره  الدخول في تعاون  (الفقرة  ،)1.18(وانحراف مع ة  قامت الشر

ه ة لخدمة المؤسسة وما تقوم  حث وانحراف ) 3.19(متوسط حسابي مقداره ) حثي مع المؤسسات ال

ار مقداره  ة  اً قو اً تنا التزامأظهرت شر  (الفقرة  ،)1.05(مع حث عن مجاالت الرادة التكنولوج لل

ار مقداره ) 3.43(متوسط حسابي مقداره ) واالبتكار ة  (الفقرة ، )1.01(وانحراف مع تعتمد الشر

ات اإلنتاج والتسو المؤسسة في عمل ات الخاصة  زة في تنفیذ المسئول متوسط حسابي ) الالمر

ار مقداره وانحراف ) 3.55(مقداره    ).0.92(مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة : التال ة الصناع ات العائل مد توفر دعم اإلدارة لد الشر
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ة یتمثل  ة على استعداد لتحمل أ من التحد أنالغر ة، إدارة الشر ن أن تواجه الشر م ات التي 

ة العدید من المنتجات  ة، أدخلت الشر ة الجودة في الشر ة بإدخال معاییر جدیدة لمراق قامت الشر

ع واإلنتاج للسلع  ة أسالیب محسنة للتصن ة، أدخلت الشر الجدیدة على مد السنوات الثالث الماض

ة العدید من الخدمات الجدید ة، أدخلت والخدمات، أدخلت الشر ة على مد السنوات الثالث الماض

ة نظم ع واإلنتاج للسلع والخدمات، تستخدم الشر ة أسالیب جدیدة للتصن لتحسین  جدیدةً  إدارةً  اً الشر

ًا، تستخدم  ار الجدیدة غال ة، تتبنى اإلدارة األف استخدام المعلومات والمعرفة والمهارات داخل الشر

ة أسالیب جدیدة لتوزع ات الشر ة أسالیب جدیدة في طرق  على العاملین الصالح فیها، أدخلت الشر

ة أسالیب محسنة في طرق التوزع للسلع والخدمات، أدخلت  التوزع للسلع والخدمات، أدخلت الشر

ة  ة داخل المؤسسة، تشجع الشر ة برامج جدیدة خاصة بتدرب العاملین وتهیئتهم لتحمل المسئول الشر

ات العاملین على ال زة في تنفیذ المسئول ة الالمر ة، تعتمد الشر مخاطرة المدروسة في مشارعهم الراد

، أظهرت  ات اإلنتاج والتسو المؤسسة في عمل ةالخاصة  حث عن مجاالت  اً قو اً التزام الشر لل

ة واالبتكار   .الرادة التكنولوج
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ار :) 11-4( جدول  ة واالنحرافات المع ة في تنفیذ األعمالمد توفر ة لالمتوسطات الحساب  الحر
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   لد الشر

  الرقم

ة في مد توفر  الحر
لد  تنفیذ األعمال

ة  ات العائل الشر
ة في محافظات  الصناع
وسط وجنوب الضفة 

ة    الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  ابيالحس

االنحراف 
ار    المع

على العاملین أشجع  .18
ة ار الراد ر األف  تطو

25.6% 65.8% 8.6% 0.0% 0.0% 4.17 0.56 

أشارك في الدعم المالي .19
ة ار الراد  0.81 4.08 %0.0 %2.2 %21.9 %41.4 %34.4  لألف

20.

أهیئ الفرصة أمام 
العاملین للتدرب على 
استخدام األسالیب 
ن الجدیدة للعمل لضما

  .تهاءفا

18.3% 70.0% 11.4% 0.3% 0.0% 4.06 0.55 

21.
أوفر الفرصة للعاملین 
ونوا مبدعین في  ل

  تنفیذ أعمالهم
18.1% 69.2% 12.5% 0.3% 0.0% 4.05 0.56 

22.
على  العاملینأساعد 

ة  طرق متشع یر  التف
  في مهمات العمل

15.8% 65.8% 15.6% 2.8% 0.0% 3.95 0.65 

23.

اكتشفت الكثیر من 
لعاملین المهتمین ا

ار  بتطبی األف
ة  اإلبداع

14.4% 64.2% 15.0% 6.4% 0.0% 3.87 0.73 

24.
ة  ل فرق عمل تعاون أش
لتقصي مشاكل العمل 

ة   في الشر
16.7% 51.1% 29.4% 2.8% 0.0% 3.82 0.73 
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ة    0.45 4.00 %0.0 %2.1 %16.3 %61.1 %20.5  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة یوضح الجدول الساب المتوسطات ال ة واالنحرافات المع حساب

س مد توفر ة في محافظات  الدراسة التي تق ة الصناع ات العائل الحرة في تنفیذ األعمال لد الشر

اً  ة ترتی ة مرت اً  وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة في الجدول  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

ة في أن اتجاهات الم ة الصناع ات العائل حوثین نحو مد توفر الحرة في تنفیذ األعمال لد الشر

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على  ة  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ة للمق ار مقداره ) 4(الدرجة الكل مما یدل على انخفاض التشتت في آراء ) 0.45(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراءوات حوثین مما    .جاهات الم

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل أشجع   (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة ار الراد ر األف ار مقداره ) 4.17(متوسط حسابي مقداره )  العاملین على تطو وانحراف مع

ةأشارك ف (الفقرة  ،)0.56( ار الراد وانحراف ) 4.08(متوسط حسابي مقداره ) ي الدعم المالي لألف

ار مقداره  أهیئ الفرصة أمام العاملین للتدرب على استخدام األسالیب الجدیدة  (الفقرة  ،)0.81(مع

فا ار مقداره ) 4.06(متوسط حسابي مقداره ) تهاءللعمل لضمان    ). 0.55(وانحراف مع

  

انت أدن ة لتقصي مشاكل العمل في  (الفقرة : ى الفقراتفي حین  ل فرق عمل تعاون أش

ة ار مقداره ) 3.82(متوسط حسابي مقداره ) الشر اكتشفت الكثیر من ( الفقرة  ،)0.73(وانحراف مع

ة ار اإلبداع ار مقداره ) 3.87( متوسط حسابي مقداره ) العاملین المهتمین بتطبی األف وانحراف مع
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ة في مهمات العمل(لفقرة ا ،)0.73( طرق متشع یر  متوسط حسابي مقداره ) أساعد العاملین على التف

ار مقداره ) 3.95(   ). 0.65(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط مد توفر الحرة في تنفیذ األعمال لد الشر : التال ة الصناع ات العائل

ة  یتمثل ب ة، شجتوجنوب الضفة الغر ار الراد ر األف ةو ع  العاملین على تطو في الدعم  المشار

ة،  ار الراد الفرصة أمام العاملین للتدرب على استخدام األسالیب الجدیدة للعمل  تهیئةو المالي لألف

فا ونوا مبدعین في تنفیذ أعمالهم، الفرصة للعا توفیرو تها، ءلضمان  العاملین على  مساعدةو ملین ل

ة في مهمات العمل،  طرق متشع یر  ار  اكتشافالتف ثیر من العاملین المهتمین بتطبی األف

ة،  یلاإلبداع ة تش ة لتقصي مشاكل العمل في الشر   .فرق عمل تعاون
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ة واالنحرافات الم :) 12-4( جدول  ة لالمتوسطات الحساب ار زمد توفر ع افآت والتعز  نظام الم

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل  لد الشر

  الرقم

نظام مد توفر 
ز افآت والتعز  الم
ات  لد الشر

ة  ة الصناع العائل
في محافظات وسط 

وجنوب الضفة 
ة    الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 

  لحسابيا
االنحراف 
ار    المع

26.
یتم إعطاء العاملین 

 مفي أدائه الممیزن
  للعمل اهتمامًا خاصاً 

37.8% 50.8% 9.2% 1.4% 0.8% 4.23 0.74 

27.

شعر العامل 
ة أعلى عندما  مسؤول
ر  ُعطى وقتًا لتطو

رة جدیدة   ف

23.1% 62.2% 13.6% 1.1% 0.0% 4.07 0.64 

28.
ة العاملین  تعتمد ترق

ة على في الشر
ة  ارهم اإلبداع   أف

23.3% 57.5% 15.6% 1.9% 1.7% 3.99 0.79 

25.
ة نظام  تعتمد الشر
افآت للعاملین  م

  المتمیزن 
30.6% 46.4% 16.1% 4.7% 2.2% 3.98 0.93 

29.

عض  یتم إعفاء
العاملین من 
اإلجراءات التي تعی 
التوصل إلى حل 

لة   المش

16.7% 34.4% 41.1% 4.7% 3.1% 3.57 0.93 

30.
ُسمح للعاملین 
ار  أصحاب األف
ة بتخطي  الراد

10.6% 41.9% 30.3% 13.1% 4.2% 3.42 0.98 
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التسلسل اإلدار 
الذ ُعی تنفیذ هذه 

ار   األف

31.
ة العاملین  تتم ترق
ة في  بناًء على األقدم

ة    الشر
13.1% 29.4% 15.0% 27.2% 15.3% 2.98 1.31 

ة    0.55 3.75 %3.9 %7.7 %20.1 %46.1 %22.1  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في محافظات  ة الصناع ات العائل افآت والتعزز لد الشر س مد توفر نظام الم الدراسة التي تق

اً  ة ترتی ة مرت اً  وسط وجنوب الضفة الغر ة، و  تنازل ة الواردة في الجدول حسب األهم تشیر الدرجة الكل

ة في  ة الصناع ات العائل افآت والتعزز لد الشر حوثین نحو مد توفر نظام الم أن اتجاهات الم

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على  ة  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ة للمق ار ) 3.75(الدرجة الكل مما یدل على توسط التشتت في ) 0.55( مقداره مع انحراف مع

شیر إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهات حوثین مما    .آراء واتجاهات الم

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل یتم  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

وانحراف )  4.23(متوسط حسابي مقداره ) إعطاء العاملین الممیزن في أدائهم للعمل اهتمامًا خاصاً 

ار مقداره  رة جدیدة (الفقرة  ،) 0.74(مع ر ف ة أعلى عندما ُعطى وقتًا لتطو مسؤول ) شعر العامل 

ار مقداره ) 4.07(متوسط حسابي مقداره  ة العاملین في (الفقرة  ،)0.64(وانحراف مع تعتمد ترق

ة  ارهم اإلبداع ة على أف ار مقداره ) 3.99(توسط حسابي مقداره م) الشر   ). 0.79(وانحراف مع
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انت أدنى الفقرات ة (الفقرة : في حین   ة في الشر ة العاملین بناًء على األقدم متوسط ) تتم ترق

ار مقداره ) 2.98(حسابي مقداره  ار ( الفقرة ، )1.31(وانحراف مع ُسمح للعاملین أصحاب األف

ة بتخطي التسل ارالراد ) 3.42( متوسط حسابي مقداره ) سل اإلدار الذ ُعی تنفیذ هذه األف

ار مقداره  عض العاملین من اإلجراءات التي تعی التوصل (الفقرة  ،)0.98(وانحراف مع یتم إعفاء 

لة ار مقداره ) 3.57(متوسط حسابي مقداره ) إلى حل المش   ). 0.93(وانحراف مع

  

حوث ة والموافقةومن خالل آراء الم االستنتاجات  ،ین واتجاهاتهم العال ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب : التال ة الصناع ات العائل افآت والتعزز لد الشر مد توفر نظام الم

ة یتمثل  شعر العامل  أنهالضفة الغر یتم إعطاء العاملین الممیزن في أدائهم للعمل اهتمامًا خاصًا، 

ارهم مس ة على أف ة العاملین في الشر رة جدیدة، تعتمد ترق ر ف ة أعلى عندما ُعطى وقتًا لتطو ؤول

عض العاملین من اإلجراءات  افآت للعاملین المتمیزن، یتم إعفاء  ة نظام م ة، تعتمد الشر اإلبداع

ة بت ار الراد لة، ُسمح للعاملین أصحاب األف خطي التسلسل التي تعی التوصل إلى حل المش

ار   .اإلدار الذ ُعی تنفیذ هذه األف
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ة ل :) 13-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع لد مدیر  عامل الوقتمد توفر المتوسطات الحساب
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   الشر

  الرقم

عامل مد توفر 
ات  الوقت لد الشر

ة ف ة الصناع ي العائل
محافظات وسط 

ة   وجنوب الضفة الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

فترة .32 یتمتع العاملون 
 0.53 4.52 %0.0 %0.0 %1.7 %44.4 %53.9  استراحة خالل عملهم

ُعطى العاملون الوقت .33
 0.53 4.38 %0.0 %0.0 %2.5 %57.2 %40.3  الكافي ألداء أعمالهم

یتم تحدید الزمن الالزم .34
 0.75 3.93 %0.0 %5.6 %15.3 %60.0 %19.2  لكل عمل بدقة

35.

العاملون لدیهم فرصة 
الستغالل وقت العمل 
ارهم  ر أف لتطو

ة   اإلبداع

15.0% 62.8% 12.8% 7.5% 1.9% 3.81 0.85 

36.
حرة  یتمتع العاملون 
اة  التوازن بین الح

ة والعمل   الشخص
25.0% 42.2% 17.2% 14.2% 1.4% 3.75 1.03 

37.

ٌعطى العاملون فرصة 
عالج  یر  للتف
الت المتعلقة  المش
العمل خالل ساعات 

  الدوام الرسمي

16.1% 47.5% 25.8% 8.3% 2.2% 3.67 0.92 

38.
ة العاملین  یتم محاس
ة اإلنتاج  م على 

ة للزمن   النس
18.6% 44.2% 25.6% 7.5% 4.2% 3.66 1.00 

39.
الذ  عاملُسمح لل

ار مبتكرة  أف أتي 
اره خالل  ر أف بتطو

11.9% 53.1% 19.7% 14.4% 0.8% 3.61 0.90 
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ة   أوقات العمل الرسم

ة    0.45 3.92 %1.3 %7.2 %15.1 %51.4 %25.0  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في محافظات وسط الدراسة ال ة الصناع ات العائل س مد توفر عامل الوقت لد الشر تي تق

اً  ة ترتی ة مرت اً  وجنوب الضفة الغر ة الواردة في الجدول أن  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

ة في محافظات وسط ة الصناع ات العائل حوثین نحو مد توفر عامل الوقت لد الشر  اتجاهات الم

ة  انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل ة  وجنوب الضفة الغر

اس  ار مقداره ) 3.92(للمق مما یدل على انخفاض التشتت في آراء واتجاهات ) 0.45(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراء حوثین مما    .الم

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل یتمتع  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

فترة استراحة خالل عملهم ار مقداره ) 4.52(متوسط حسابي مقداره )  العاملون  وانحراف مع

وانحراف ) 4.38(متوسط حسابي مقداره ) ُعطى العاملون الوقت الكافي ألداء أعمالهم(الفقرة ، )0.53(

ار مقداره  متوسط حسابي مقداره ) یتم تحدید الزمن الالزم لكل عمل بدقة (الفقرة  ،) 0.53(مع

ار مقداره ) 3.93( العاملون لدیهم فرصة الستغالل وقت العمل  (الفقرة ، ) 0.75(وانحراف مع

ة ارهم اإلبداع ر أف ار مقداره ) 3.81(متوسط حسابي مقداره ) لتطو   ).0.85(وانحراف مع
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انت أ اره  (الفقرة : دنى الفقراتفي حین   ر أف ار مبتكرة بتطو أف أتي  ُسمح للعامل الذ 

ة ار مقداره ) 3.61(متوسط حسابي مقداره ) خالل أوقات العمل الرسم الفقرة  ،)0.9(وانحراف مع

ة للزمن( النس ة اإلنتاج  م ة العاملین على  وانحراف ) 3.66(متوسط حسابي مقداره ) یتم محاس

ار  العمل خالل  (الفقرة  ،)1(مقداره  مع الت المتعلقة  عالج المش یر  ٌعطى العاملون فرصة للتف

ار مقداره ) 3.67(متوسط حسابي مقداره ) ساعات الدوام الرسمي یتمتع (الفقرة  ،)0.92(وانحراف مع

ة والعمل اة الشخص حرة التوازن بین الح ار و ) 3.75(متوسط حسابي مقداره ) العاملون  انحراف مع

  ).1.03(مقداره 

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة : التال ة الصناع ات العائل مد توفر عامل الوقت لد الشر

ة  یتمثل  عملهم، ُعطى العاملون الوقت الكافي ألداء فترة استراحة خالل  ون ن یتمتعیالعامل أنالغر

ر  أعمالهم، یتم تحدید الزمن الالزم لكل عمل بدقة، العاملون لدیهم فرصة الستغالل وقت العمل لتطو

ة والعمل، ٌعطى العاملون فرصة  اة الشخص حرة التوازن بین الح ة، یتمتع العاملون  ارهم اإلبداع أف

الت المتع عالج المش یر  ة العاملین على للتف العمل خالل ساعات الدوام الرسمي، یتم محاس لقة 

اره خالل أوقات العمل  ر أف ار مبتكرة بتطو أف أتي  ة للزمن، ُسمح للعامل الذ  النس ة اإلنتاج  م

ة   .الرسم
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ة ل :) 14-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع ة الحدودمد توفر المتوسطات الحساب م لد  التنظ
ةمد ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   یر الشر

  الرقم

 الحدودمد توفر 
ة م ات  التنظ لد الشر

ة في  ة الصناع العائل
محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

40.
عرف جیدًا  ماذا ل عامل 

ة  م یتوقع منه من حیث 
  اإلنتاج في الوقت المحدد

22.8% 65.0% 8.9% 3.3% 0.0% 4.07 0.67 

41.
ل من العاملین  یتم مناقشة 
حول مستو األداء 

  المطلوب منهم 
31.7% 47.5% 16.4% 4.4% 0.0% 4.06 0.81 

42.
العدید من  لدینا الئحة 
القواعد واإلجراءات ألداء 

  األعمال
29.2% 53.1% 13.3% 2.8% 1.7% 4.05 0.83 

هناك وصف وتوصیف لكل .43
ة فة في الشر  0.73 3.98 %0.0 %3.1 %18.9 %55.3 %22.8  وظ

44.
م أداء العاملین بناء  یتم تقی
في لكل  على الوصف الوظ

  منهم 
18.3% 54.4% 23.3% 3.9% 0.0% 3.87 0.75 

ة    0.54 4.01 %0.3 %3.5 %16.2 %55.1 %24.9  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة یو  ة واالنحرافات المع ضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

س مد توفر  ة في محافظات وسط  الحدودالدراسة التي تق ة الصناع ات العائل ة لد الشر م التنظ

اً  ة ترتی ة مرت اً  وجنوب الضفة الغر ة الواردة في تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل الجدول أن  حسب األهم

حوثین نحو مد توفر  ة في محافظات  الحدوداتجاهات الم ة الصناع ات العائل ة لد الشر م التنظ
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انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة  ة   وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ة للمق ار مقداره ) 4.01(الكل لتشتت في آراء مما یدل على توسط ا) 0.54(مع انحراف مع

شیر إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهات  حوثین مما    .واتجاهات الم

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل ل  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة اإلنتاج في الوقت المحدد م عرف جیدًا ماذا یتوقع منه من حیث   متوسط حسابي مقداره) عامل 

ار مقداره ) 4.07( ل من العاملین حول مستو األداء  (الفقرة  ،)0.67(وانحراف مع یتم مناقشة 

ار مقداره ) 4.06(متوسط حسابي مقداره ) المطلوب منهم    ). 0.81(وانحراف مع

  

انت أدنى الفقرات في لكل  (الفقرة : في حین   م أداء العاملین بناء على الوصف الوظ یتم تقی

ار مقداره ) 3.87(متوسط حسابي مقداره ) منهم  هناك وصف (الفقرة ، )0.75(وانحراف مع

ة فة في الشر ار مقداره ) 3.98(متوسط حسابي مقداره ) وتوصیف لكل وظ   ). 0.73(وانحراف مع

  

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب  الحدودمد توفر  :التال ة الصناع ات العائل ة لد الشر م التنظ

ة یتمثل  ة اإلنتاج في الوقت  أنالضفة الغر م عرف جیدًا ماذا یتوقع منه من حیث  ل عامل 

ل من العاملین حول مستو األداء المطلوب منهم،  العدید من  یوجدالمحدد، یتم مناقشة  الئحة 
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م أداء القو  ة، یتم تقی فة في الشر اعد واإلجراءات ألداء األعمال، هناك وصف وتوصیف لكل وظ

في لكل منهم   .العاملین بناء على الوصف الوظ

  

ة ل):  15-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع ة أخر مد توفر المتوسطات الحساب م  عوامل تنظ
ة في محافظات وسط و  ة الصناع ات العائل ةلد الشر   جنوب الضفة الغر

  الرقم

ة مد توفر  م عوامل تنظ
ة  أخر  ات العائل لد الشر

ة في محافظات  الصناع
ة   وسط وجنوب الضفة الغر

 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

لدینا خطة لتحقی أهداف .45
ة  0.65 4.40 %0.0 %0.8 %6.4 %44.4 %48.3  الشر

نحن نعرف ما یتعین علینا .46
ه للوصول ألهدافنا ام   0.54 4.37 %0.0 %0.0 %3.1 %56.9 %40.0  الق

ة .47 مي للشر ل التنظ اله
ات إدارة عدیدة  0.78 3.93 %0.0 %4.2 %22.8 %48.9 %24.2  ضم مستو

هناك نظام إلدارة الموارد .48
ة شرة في الشر  0.80 3.93 %0.0 %3.3 %24.4 %48.6 %23.6  ال

49.
خالل السنوات الثالث 
ة تم تنفیذ العدید من  الماض

ة الجدیدة ار اإلبداع   األف
26.4% 44.2% 24.4% 5.0% 0.0% 3.92 0.84 

ة .50 ح أهداف الشر یتم توض
 0.87 3.91 %0.8 %3.3 %27.8 %40.0 %28.1  للعاملین فیها

مي .51 ل التنظ متاز اله
المرونة ة   0.73 3.88 %0.0 %6.1 %14.7 %63.9 %15.3  للشر

م .52 ح ة صارم  هناك نظام رقا
ة  0.86 3.72 %1.4 %5.6 %29.4 %46.9 %16.7  العاملین في الشر

ة لدیها القدرة على .53 الشر
 0.89 3.66 %0.0 %10.8 %30.0 %41.4 %17.8  المخاطرة المخطط لها 
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ة خطة للتعاقب .54 یوجد للشر
ة  0.80 3.64 %1.4 %6.4 %28.6 %53.9 %9.7  على إدارة الشر

55.
حد من  التسلسل اإلدار 
قدرة العاملین على تنفیذ 

ة ار إبداع   أف
9.7% 37.8% 34.2% 14.2% 4.2% 3.35 0.98 

ة    0.42 3.82 %0.7 %5.4 %22.3 %47.9 %23.6  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة في محافظات ا ة الصناع ات العائل ة أخر لد الشر م س مد توفر عوامل تنظ لدراسة التي تق

اً  ة ترتی ة مرت اً  وسط وجنوب الضفة الغر ة الواردة في الجدول  تنازل ة، وتشیر الدرجة الكل حسب األهم

ات العائل ة أخر لد الشر م حوثین نحو مد توفر عوامل تنظ ة في أن اتجاهات الم ة الصناع

انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على  ة   محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

اس  ة للمق ار مقداره ) 3.82(الدرجة الكل مما یدل على انخفاض التشتت في  ؛)0.42(مع انحراف مع

شیر إلى زادة وتقارب اآلراء حوثین مما    .آراء واتجاهات الم

  

اً ورتبت ف اً  قرات األداة ترتی ة، تنازل لدینا  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة ار مقداره ) 4.4(متوسط حسابي مقداره ) خطة لتحقی أهداف الشر الفقرة ، )0.65(وانحراف مع

ه للوصول ألهدافنا( ام  نحراف وا) 4.37(متوسط حسابي مقداره ) نحن نعرف ما یتعین علینا الق

ار مقداره  ات إدارة عدیدة(الفقرة  ،) 0.54(مع ضم مستو ة  مي للشر ل التنظ متوسط ) اله

ار مقداره ) 3.93(حسابي مقداره  شرة في (الفقرة  ،) 0.78(وانحراف مع هناك نظام إلدارة الموارد ال

ة ار مقداره ) 3.93(متوسط حسابي مقداره ) الشر   ).0.8(وانحراف مع
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انت أدنى الفقراتفي ح ار  (الفقرة : ین   حد من قدرة العاملین على تنفیذ أف التسلسل اإلدار 

ة ار مقداره ) 3.35(متوسط حسابي مقداره ) إبداع ة خطة  (الفقرة  ،)0.98(وانحراف مع یوجد للشر

ة ار مقداره ) 3.64(متوسط حسابي مقداره ) للتعاقب على إدارة الشر الفقرة  ،)0.8(وانحراف مع

ة لدیها القدرة على المخاطرة المخطط لها ( ار ) 3.66(متوسط حسابي مقداره ) الشر وانحراف مع

ة(الفقرة  ،)0.89(مقداره  م العاملین في الشر ح ة صارم  متوسط حسابي مقداره ) هناك نظام رقا

ار مقداره ) 3.72(   ).0.86(وانحراف مع

  

حوثین واتجاها ة والموافقةومن خالل آراء الم االستنتاجات  ،تهم العال ص ما سب  ن تلخ م

ة ة في محافظات وسط وجنوب : التال ة الصناع ات العائل ة أخر لد الشر م مد توفر عوامل تنظ

ة یتمثل ب ة، وجود الضفة الغر ه للوصول  ةعرفوجود مخطة لتحقی أهداف الشر ام  ما یتعین الق

مي للألهداف ل التنظ شرة في ، اله ات إدارة عدیدة، هناك نظام إلدارة الموارد ال ضم مستو ة  لشر

ح  ة الجدیدة، یتم توض ار اإلبداع ة تم تنفیذ العدید من األف ة، خالل السنوات الثالث الماض الشر

م  ح ة صارم  المرونة، هناك نظام رقا ة  مي للشر ل التنظ متاز اله ة للعاملین فیها،  أهداف الشر

ة خطة للتعاقب على الع ة لدیها القدرة على المخاطرة المخطط لها، یوجد للشر ة، الشر املین في الشر

ة   .إدارة الشر
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ة ل):  16-4( جدول  ة في الدرجات الكل ة الصناع ات العائل ادة األعمال لد الشر مؤشرات ر
ة   .محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

 مواف  المجال
معارض   ارضمع  محاید  مواف  شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

المحددات مد توفر 
ة م ات  التنظ لد الشر

ة في  ة الصناع العائل
محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

24.9% 55.1% 16.2% 3.5% 0.3% 4.01 0.54 

ة في تنفیذ مد توفر  الحر
ات  األعمال لد الشر

ة في  ة الصناع العائل
سط وجنوب محافظات و 

ة    الضفة الغر

20.5% 61.1% 16.3% 2.1% 0.0% 4.00 0.45 

 عامل الوقتمد توفر 
ة  ات العائل لد الشر

ة في محافظات  الصناع
وسط وجنوب الضفة 

ة    الغر

25.0% 51.4% 15.1% 7.2% 1.3% 3.92 0.45 

ة مد توفر  م عوامل تنظ
ة  أخر  ات العائل لد الشر

ة في محافظات  الصناع
وسط وجنوب الضفة 

ة    الغر

23.6% 47.9% 22.3% 5.4% 0.7% 3.82 0.42 

لد  دعم اإلدارةمد توفر 
ة  ة الصناع ات العائل الشر
في محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

21.9% 44.8% 23.4% 8.5% 1.4% 3.79 0.50 

افآت مد توفر  نظام الم
ز ات  والتعز لد الشر

ة في  ة الصناع العائل
محافظات وسط وجنوب 

ة    الضفة الغر

22.1% 46.1% 20.1% 7.7% 3.9% 3.75 0.55 
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أن أعلى      ة في  من الجدول الساب یتضح  ة الصناع ات العائل مؤشرات رادة األعمال لد الشر

ة هو مد توفر  ة  الحدودمحافظات وسط وجنوب الضفة الغر م یلیها مد توفر  ،)4.01(التنظ

ة  ،)3.92(ثم مد توفر عامل الوقت  ،)4.00(تنفیذ األعمال الحرة في  م ثم مد توفر عوامل تنظ

افآت والتعزز  ،)3.79(ثم مد توفر دعم اإلدارة  ،)3.82(أخر  وأخیرا مد توفر نظام الم

ع هذه الدرجات مرتفعة ،)3.75( أن جم الحظ  بین ما  ل ، و مؤشرات رادة األعمال ) 1- 4(الش

ة ح ة المتوسطاتسب مرت   .الحساب

ل   ة ل): 1-4(الش ادة األعمال المتوسطات الحساب ة في مؤشرات ر ة الصناع ات العائل في الشر

ة   محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ة في ، )1- 4(نستنتج من الشكل  ة الصناع ات العائل أن أعلى مؤشر لرادة األعمال في الشر

انمح ة  ة  افظات وسط وجنوب الضفة الغر م عرف  أنیتمثل الذ  المحددات التنظ ل عامل 

ل من العاملین حول  ة اإلنتاج في الوقت المحدد، یتم مناقشة  م جیدًا ماذا یتوقع منه من حیث 

 الحدود التنظیمیة
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العدید من القواعد واإلجراءات ألداء األعمال، هنا یوجدمستو األداء المطلوب منهم،  ك وصف الئحة 

في لكل منهم م أداء العاملین بناء على الوصف الوظ ة، یتم تقی فة في الشر   .وتوصیف لكل وظ

  

ل  ش ة  ات الفلسطین احثة هذه النتیجة للصفة التي تغلب على النظام اإلدار في الشر تعزو ال

عدم ال ل خاص، إذ یتمیز النظام اإلدار فیها  ش ة  ة الصناع ات العائل ، فال بد من مرونةعام والشر

اع التسلسل اإلدار ولوائح القواعد واإلجراءات التي قد تكون عائقًا أمام العمل الراد وحظي نظام  .ات

افآت  ة التعزز، / الم ل  متوقعة، وهو نتیجة )3.75(أدنى نس ش ة  حیث أن المؤسسات الفلسطین

س لدیها نظا ل خاص ل ش ة  ة الصناع ات العائل التالي سمح مًا عام والشر افأة العاملین و م

اً  ًا أو معنو   . تحفیزهم ماد

 

ة  الخصائصأثر توفر  ما: الثالثالسؤال  3-2-4 ات العائل ة في الشر اد ة على الر ة الشخص اد الر

ة ؟ ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر  الصناع

ة على الراد الخصائصأثر توفر  من أجل فحص ة الشخص ة الراد ات العائل ة في الشر

ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر استخدام أسلوب تحلیل االنحدار الخطي تم الصناع

  :المتعدد بناًء على نموذج االنحدار التالي

  : نموذج االنحدار
ة  م الذاتي * β0 + β1 =الراد  +  تحمل المخاطرة * β3+  الحاجة إلى اإلنجاز * β2+  التح

β4* النفسالثق ن*  β5 + ة  ة * β6+  التواصل مع اآلخر ط * β7+  االستقالل مستو  *β8 +  التخط
  .e+  المثابرة وااللتزام *β9 +  عال من الطاقة
      :حیث
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β0 ، β1، β2، β3 ، β4،  β5  ،β6 ،β7 ،β8 ،β9  هي ثوابت وتمثل معامالت نموذج االنحدار
  .حد الخطأ: eو ، الخطي

 :نتائج تحلیل االنحدار وتقدیر النموذج حیوضل التالي والجدو  

  معامالت االنحدار نتائج  :) 17-4 (جدول 

  النموذج
  المعامل

 Beta  

  الخطأ
  المعیاري 

S.E 

  المعامل
  المعیاري 

S.C 

قیمة اختبار 
  )ت(

T  

مستوى 
الداللة 

اإلحصائیة 
Sig.  

معامل 
تضخم 
  التباین
VIF 

 --- 0.000 3.724 --- 0.211 0.785  ثابت االنحدار

م الذاتي  1.630 0.052 1.946- 0.091- 0.043 0.084-  التح

 1.767 0.000 4.072 0.199 0.042 0.171  الحاجة إلى اإلنجاز

 1.840 0.001 3.246 0.162 0.041 0.134  تحمل المخاطرة

النفس  2.446 0.000 4.442 0.256 0.040 0.177 الثقة 

 1.642 0.126 1.532- 0.072- 0.031 0.048- التواصل مع اآلخرن

ة  1.932 0.509 0.661- 0.034- 0.040 0.026- االستقالل

ط  2.101 0.000 4.361 0.233 0.041 0.179 التخط

 2.151 0.000 4.850 0.262 0.050 0.244 مستو عال من الطاقة

 1.422 0.638 0.471- 0.021- 0.030 0.014- المثابرة وااللتزام

  R2=(0.526(التحدیدمعامل ،         0.725)=R(بیرسونمعامل االرتباط 
  F  =(43.176  ،0sig.=0.00(قیمة 

ع ة: المتغیر التا ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل ة في الشر اد   .الر

ة التقدیر عد عمل   : نتج نموذج معادلة االنحدار المقدرة وهي ،و

ة اد م  * 0.084 -  0.785  = الر +  الحاجة إلى اإلنجاز * 0.171+  الذاتيالتح
النفس* 0.177 +  تحمل المخاطرة * 0.134 ن*  0.048 - الثقة   -  التواصل مع اآلخر
ة * 0.026 ط * 0.179+  االستقالل   - مستو عال من الطاقة *0.244 +  التخط
  . المثابرة وااللتزام *0.014
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مة ف أن ق اً  )F(الحظ من نتائج الجدول الساب  مستو الداللة أقل من ( دالة إحصائ

انات والمتغیرات ) 0.05 مما یدل على أن نموذج االنحدار الخطي المقدر صالح في تفسیر الب

وهو القدرة التفسیرة للنموذج مما یدل على  R2=(0.526(التي دخلت الدراسة وأن معامل التحدید

ة  أن المتغیرات المستقلة التي دخلت النموذج قادرة على ع بنس تفسیر التغیر في المتغیر التا

اقي التفسیر یرجع لعوامل أخر لم یتم دراستها أو إدخالها في نموذج االنحدار% 52.6 ما تم . و

ط الخطي م ( )Multicolinearity( فحص خلو نموذج االنحدار المقدر من مشاكل الترا ع ق جم

این أقل من  عي) 3معامالت تضخم الت این له والتوزع الطب ات الت ومن نتائج . لحد الخطأ وث

  :الجدول الساب یتضح ما یلي

  

ة) 1 اد م الذاتي على الر   :أثر توفر التح

ا عند  ستنتج أنه ال یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(مستو الداللة اإلحصائ م الذاتي على الراد ا یتضح من خالل مستو وهذ ،للتح

ة المقابل للعامل المستقل م الذاتي( الداللة اإلحصائ انت أكبر من مستو ) التح  0.05حیث 

ار ) 0.052( مة اخت ق   ).ت(والخاص 

ة) 2 اد   :أثر توفر الحاجة إلى اإلنجاز على الر

ستنتج أنه یوجد أثر دال إح ا عند مستو من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب  صائ

ة  ة) 0.05α=(الداللة اإلحصائ وهذا یتضح من خالل مستو  ،للحاجة إلى اإلنجاز على الراد

ة المقابل للعامل المستقل انت أقل من مستو ) الحاجة إلى اإلنجاز( الداللة اإلحصائ حیث 
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ار ) 0.000( 0.05 مة اخت ق مة معامل الحاجة إلى اإلنجا ،)ت(والخاص  انت ق  0.171ز و

مقدار  ة  ستنتج منها أن الزادة في الحاجة إلى اإلنجاز وحدة واحدة یؤد إلى زادة في الراد و

0.171 .  

ة تحمل المخاطرةأثر توفر ) 3 اد   :على الر

ا عند مستو  ستنتج أنه یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(الداللة اإلحصائ وهذا یتضح من خالل مستو  ،لتحمل المخاطرة على الراد

ة المقابل للعامل المستقل انت أقل من مستو ) تحمل المخاطرة( الداللة اإلحصائ  0.05حیث 

ار ) 0.001( مة اخت ق مة معامل تحمل المخاطرة  ،)ت(والخاص  انت ق ستنتج منها  0.134و و

مقدار أن الزادة في تحمل المخاطرة وح ة    . 0.134دة واحدة یؤد إلى زادة في الراد

ة) 4 اد النفس على الر   :أثر توفر الثقة 

ا عند مستو  ستنتج أنه یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(الداللة اإلحصائ النفس على الراد الداللة وهذا یتضح من خالل مستو  ،للثقة 

ة المقابل للعامل المستقل النفس( اإلحصائ انت أقل من مستو ) الثقة  ) 0.000( 0.05حیث 

ار  مة اخت ق النفس  ،)ت(والخاص  مة معامل الثقة  انت ق ستنتج منها أن الزادة في  0.177و و

النف مقدار  س وحدة واحدة یؤد إلى زادة فيالثقة  ة    . 0.177الراد

ة أثر توفر) 5 اد ن على الر   :التواصل مع اآلخر

ا عند  ستنتج أنه ال یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(مستو الداللة اإلحصائ وهذا یتضح من خالل  ،للتواصل مع اآلخرن على الراد
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ة المقابل للعامل المستقل انت أكبر من ) صل مع اآلخرنالتوا( مستو الداللة اإلحصائ حیث 

ار ) 0.126( 0.05مستو  مة اخت ق   ).ت(والخاص 

ة) 6 اد ة على الر   :أثر توفر االستقالل

ا عند  ستنتج أنه ال یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(مستو الداللة اإلحصائ ة على الراد وهذا یتضح من خالل مستو  ،لالستقالل

ة المقابل للعامل المستقل ة( الداللة اإلحصائ انت أكبر من مستو ) االستقالل  0.05حیث 

ار ) 0.509( مة اخت ق  ).ت(والخاص 

ة) 7 اد ط على الر   :أثر توفر التخط

ا عن ستنتج أنه یوجد أثر دال إحصائ د مستو من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(الداللة اإلحصائ ط على الراد وهذا یتضح من خالل مستو الداللة  ،للتخط

ة المقابل للعامل المستقل ط( اإلحصائ انت أقل من مستو ) التخط ) 0.000( 0.05حیث 

ار  مة اخت ق ط ، )ت(والخاص  مة معامل التخط انت ق ستنتج منها أن الزادة في  0.179و و

مقدار التخط ة    . 0.179ط وحدة واحدة یؤد إلى زادة في الراد

ة) 8 اد   :أثر توفر مستو الطاقة العالي على الر

ا عند مستو  ستنتج أنه یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(الداللة اإلحصائ یتضح من خالل مستو وهذا  ،لمستو الطاقة العالي على الراد

ة المقابل للعامل المستقل انت أقل من مستو ) مستو الطاقة العالي( الداللة اإلحصائ حیث 

ار ) 0.000( 0.05 مة اخت ق مة معامل مستو الطاقة العالي  ،)ت(والخاص  انت ق  0.244و
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ستنتج منها أن الزادة في مستو الطاقة العالي وحدة واحدة یؤد إلى زاد مقدار و ة  ة في الراد

0.244 .  

ة) 9 اد   :أثر توفر المثابرة وااللتزام على الر

ا عند  ستنتج أنه ال یوجد أثر دال إحصائ من خالل نتائج تحلیل االنحدار في الجدول الساب 

ة  ة) 0.05α=(مستو الداللة اإلحصائ وهذا یتضح من خالل  ،للمثابرة وااللتزام على الراد

ة المقابل للعامل المستقل مستو الداللة انت أكبر من مستو ) المثابرة وااللتزام( اإلحصائ حیث 

ار ) 0.638( 0.05 مة اخت ق   ).ت(والخاص 

أن أكثر  ارة  م المعامالت المع ة تأثیراً  الخصائصوأخیرا یتضح من ق ة الشخص على  الراد

ة في محافظات وسط وج ة الصناع ات العائل ة في الشر ة هو مستو الراد نوب الضفة الغر

النفس) 0.262( الطاقة العالي اشرة الثقة  ه م ط) 0.256( یل ثم الحاجة ) 0.233( ثم التخط

ل)0.162( ثم تحمل المخاطرة) 0.199( لإلنجاز ة ) 5-4(  ، یبین الش الخصائص الراد

ات ة للشر ة حسب األكثر تأثیرًا على الراد ة مرت   :الشخص

  
    



176 
 

 

ل  ة للخصائص): 3-4( الش ة  المتوسطات الحساب ة الشخص اد ة التي تؤثر على الر اد في الر
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل  الشر

ة، والمثابرة وااللتزام ( المالحظ أن الخصائص من  س لها أثر ) التواصل مع اآلخرن، واالستقالل ل

ة  احثة التحلیل،  ما أظهرت نتائجفي الراد ة إلى السبب في ذلك تعزو ال ات العائل أن مدیر الشر

حبذون التواصل مع اآلخرن  ة قد ال  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر في مجال الصناع

ط لها  قونهم إلى أعمالهم والتخط س التالي قد  ة إلى الغیر، و ار الراد خوفًا من التقلید أو انتقال األف

ة تنفیذ ار الراد ة والمخطط هذه األف فضلون االعتماد على أنفسهم في تنفیذ قراراتهم الراد ما أنهم   ،

قها وتنفیذها   .لها لضمان حسن تطب
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عالسؤال  4-2-4 ات التي تواجه : الرا ة  مالكي/ مدیر ما هي التحد ة الصناع ات العائل الشر

ة؟ اد   لتكون ر

ة عن هذا السؤال انةلیل فقرات تم تح ،لإلجا ة  المتوسطاتعن طر استخراج  االست الحساب

حوثین على  ات الم ة إلجا ارة والنسب المئو ات التي تواجه واالنحرافات المع  مالكي/مدیر التحد

ة ة لتكون راد ة الصناع ات العائل   :على النحو التالي ،الشر

ا :) 18-4( جدول  ة واالنحرافات المع ة المتوسطات الحساب ة التي تواجهر ات الداخل مدیر  للتحد
ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل   الشر

  الرقم
ة  ات الداخل التي تواجه التحد

ة  ات العائل مدراء ومالكي الشر
ة اد ة لتكون ر   الصناع

 مواف
  معارض  محاید  مواف   شدة

معارض 
  شدة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ار المع

أمام  اً قف المال غیر المتاح عائق.22
ار المشارع الجدیدة  أف

56.4% 32.8% 5.3% 4.4% 1.1% 4.39 0.86 

23.
یر في حد الوقت من الت ف

ة على نطاق  م المشاكل التنظ
  واسع

8.6% 39.4% 38.1% 11.4% 2.5% 3.40 0.89 

24.
حد التسلسل اإلدار عبر 
ات اإلدارة الكثیرة من  المستو

ار الجدیدة تنفیذ   األف
11.1% 26.4% 42.5% 16.9% 3.1% 3.26 0.97 

أمام تنفیذ  عائقاً  تقف القوانین.25
ة ة في الشر ار الراد  1.08 3.15 %5.6 %24.7 %29.4 %29.7 %10.6  األف

ة في التغییر من قبل .26 عدم الرغ
 1.02 3.06 %4.7 %25.0 %39.2 %21.4 %9.7  العاملین

ة في إحداث ا.27 لتغییر عدم الرغ
 1.11 2.98 %5.6 %33.1 %31.9 %16.7 %12.8  من قبل اإلدارة 
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ة    0.70 3.37 %3.8 %19.3 %31.1 %27.7 %18.2  الدرجة الكل

  

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ة التي تواجه  ات الداخل س التحد ة لتكون  مالكي/ مدیر الدراسة التي تق ة الصناع ات العائل الشر

ة م اً راد ة ترتی اً  رت ة تنازل ة الواردة في الجدول أن اتجاهات حسب األهم ، وتشیر الدرجة الكل

ة التي تواجه  ات الداخل حوثین نحو التحد ة  مالكي/مدیر الم ة لتكون راد ة الصناع ات العائل الشر

اس انت متوسطة، حیث بلغ المتوسط الح ة للمق مع ) 3.37(سابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل

ار مقداره  شیر إلى ) 0.7(انحراف مع حوثین مما  مما یدل على توسط التشتت في آراء واتجاهات الم

  .توسط تقارب اآلراء واالتجاهات

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل قف  (فقرة ال: وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ار المشارع الجدیدة اً المال غیر المتاح عائق ار ) 4.39(متوسط حسابي مقداره ) أمام أف وانحراف مع

ة على نطاق واسع(الفقرة  ،) 0.86(مقداره  م یر في المشاكل التنظ متوسط ) حد الوقت من التف

ار مقداره ) 3.4(حسابي مقداره  ات حد ا(الفقرة  ،)0.89(وانحراف مع لتسلسل اإلدار عبر المستو

ار الجدیدة ار مقداره ) 3.26(متوسط حسابي مقداره ) اإلدارة الكثیرة من تنفیذ األف وانحراف مع

)0.97 .(  

  

انت أدنى الفقرات ة في إحداث التغییر من قبل اإلدارة (الفقرة : في حین   متوسط ) عدم الرغ

ار مقد) 2.98(حسابي مقداره  ة في التغییر من قبل ( الفقرة  ،)1.11(اره وانحراف مع عدم الرغ
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ار مقداره ) 3.06( متوسط حسابي مقداره ) العاملین تقف القوانین عائقًا (الفقرة  ،)1.02(وانحراف مع

ة ة في الشر ار الراد ار مقداره ) 3.15(متوسط حسابي مقداره ) أمام تنفیذ األف وانحراف مع

)1.08 .(  

  

ة والموافقةومن خالل آر  حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،اء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة : التال ة لتكون راد ة الصناع ات العائل ة التي تواجه مدراء ومالكي الشر ات الداخل أنالتحد  تتمثل 

قف عائق یر في ا اً المال غیر المتاح  حد الوقت من التف ار المشارع الجدیدة،  لمشاكل أمام أف

ة على نطاق واسع م ل التنظ ة) 2- 4(، یبین الش ة حسب المتوسطات الحساب ة مرت ات الداخل   :التحد

ل  ة ل): 4-4(الش ة المتوسطات الحساب ات الداخل ات /التي تواجه مدیر لتحد مالكي الشر

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر    العائل
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، حیث 2012سة أجراها المرصد الفلسطیني لرادة األعمال وهذه النتیجة تتواف مع نتائج درا

ة  ة الرح ل ومحدود ة الحصول على تمو ة وراء توقف األعمالتمثل وجد أن صعو س اب الرئ ، األس

ض من نتائج دراسة  ة في التغییر هو ) Weismeier, 2011(وتأتي على النق ، الذ وجد أن الرغ

سبب اختالف الثقافة التي . ى رادة األعمالالعامل األهم واألكبر تأثیرًا عل احثة هذا التناقض  وتعزو ال

ة  ات المتحدة األمر ات في الوال قت الدراسة على عینة شر ة حیث ط أجرت فیها الدراسة األجنب

التالي االختالف منطقي في النتائج ة،  قت في األراضي الفلسطین ة ط  .والنمسا، والدراسة الحال

  

ة الفلسطیني(دراسة نتیجة مع  هذه النتیجة تتفما  اسات االقتصاد حاث الس ) 2007، معهد أ

ثیر من البنوك عن  ة لتعزز الرادة، وٕاحجام  ة البرامج التدرب فا حوثون فیها عن عدم  التي عبر الم

ة، ودراسة ة الالزمة لدعم األعمال الراد ل المشارع الصغیرة، وضعف البیئة القانون ز ( تمو مر

ة الخاصة،  التي أظهرت أن إیجاد المناخ المناسب هو األساس في نمو ) 2004المشروعات الدول

ة التح شمل توفیر البن ة، و ادرات الفرد ة تدعم تالم یئة قانون ة للرادیین من اتصاالت ومواصالت، و

   .االستثمار وتعززه

  

ة في أ )2010 ،للرادةالمرصد الفلسطیني  ( تقررما تتف هذه النتیجة مع  ن العوامل المقیدة للراد

ه الدعم المالي، اسي، یل اق االجتماعي، المؤسسي، الس اسات  فلسطین تتمثل في الس ومن ثم الس

ة  .االقتصاد
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ة  :) 19-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع ات المتوسطات الحساب ةللتحد  التي تواجه الخارج

ات الع مالكي/مدیر  ةالشر ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع   ائل

  

  الرقم
ات  ةالتحد التي تواجه  الخارج

ة /دیر م ة الصناع ات العائل مالكي الشر
ة اد   لتكون ر

 مواف
  معارض  محاید  مواف   شدة

معارض 
  شدة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

حد الوضع االقتصاد في فلسطین من .1
ر األف ةتطو  0.80 4.21 %0.0 %1.9 %18.1 %37.2 %42.8  ار الراد

ة .2 ة( إجراءات الدوائر الرسم وم تكون ) الح
انًا   0.93 3.94 %1.7 %6.1 %17.5 %45.8 %28.9  عائقًا أح

ة في فلسطین تقف عائقًا أما.3  مالبیئة القانون
ة ة في الشر ار الراد ر األف  1.03 3.65 %1.4 %14.4 %24.4 %36.9 %22.8  تطو

ر التكنولوجي قلیلة في قطاعنا .4 فرص التطو
 1.15 3.61 %2.5 %19.4 %19.4 %31.7 %26.9  الصناعي

ة.5 عائقا تقف في فلسطین  البیئة االجتماع
ر  أمام  ةتطو ة في الشر ار الراد  1.14 3.58 %5.6 %12.8 %23.6 %34.7 %23.3  األف

6.
ة في قطاعنا الصناعي تقف  البیئة التنافس

ة في  مائقًا أماع ار الراد ر األف تطو
ة   الشر

20.3% 26.1% 24.4% 25.3% 3.9% 3.34 1.17 

ة    0.65 3.72 %2.5 %13.3 %21.3 %35.4 %27.5  الدرجة الكل

 

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

ات الخارج س التحد ة لتكون  مالكي/ مدیر ة التي تواجه الدراسة التي تق ة الصناع ات العائل الشر

اً  ة ترتی ة مرت اً  راد ة تنازل ة الواردة في الجدول أن اتجاهات  ، وتشیرحسب األهم الدرجة الكل

ة التي تواجه  ات الخارج حوثین نحو التحد ة  مالكي/مدیر الم ة لتكون راد ة الصناع ات العائل الشر
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اس انت مرتفعة ة للمق مع ) 3.72(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل

ار مقداره  شیر ) 0.65(انحراف مع حوثین مما  مما یدل على توسط التشتت في آراء واتجاهات الم

  .إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهات

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل حد (الفقرة : مقدمة هذه الفقرات وقد جاء في حسب األهم

ة ار الراد ر األف وانحراف )  4.21(متوسط حسابي مقداره ) الوضع االقتصاد في فلسطین من تطو

ار مقداره  ة (الفقرة  ،) 0.8(مع انًا ( إجراءات الدوائر الرسم ة تكون عائقًا أح وم متوسط ) الح

ار مقداره) 3.94(حسابي مقداره  ة في فلسطین تقف عائقًا  (الفقرة ، )0.93( وانحراف مع البیئة القانون

ة مأما ة في الشر ار الراد ر األف ار مقداره ) 3.65(متوسط حسابي مقداره ) تطو وانحراف مع

)1.03 .(  

  

انت أدنى الفقرات ة في قطاعنا الصناعي تقف عائقًا أما(الفقرة : في حین    مالبیئة التنافس

ار ال ر األف ةتطو ة في الشر ار مقداره ) 3.34(متوسط حسابي مقداره ) راد  ،)1.17(وانحراف مع

ة(   الفقرة  ة في الشر ار الراد ر األف ة في فلسطین تقف عائقا أمام  تطو متوسط ) البیئة االجتماع

ار مقداره ) 3.58( حسابي مقداره  ر التكنولوجي قلی(الفقرة  ،)1.14(وانحراف مع لة في فرص التطو

ار مقداره ) 3.61(متوسط حسابي مقداره ) قطاعنا الصناعي   ). 1.15(وانحراف مع
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ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة ة التي تواجه : التال ات الخارج ة  مالكي/ مدیر التحد ة لتكون راد ة الصناع ات العائل تتمثل الشر

ةحد الوضع االقتصاد في فلسطین أن  ة، إجراءات الدوائر الرسم ار الراد ر األف         من تطو

ة(  وم ة في فلسطین تقف عائقًا أما) الح انًا، البیئة القانون ة في  متكون عائقًا أح ار الراد ر األف تطو

ر التكنولوجي قلیلة في قطاعنا الصناعي،  ة، فرص التطو ة في فلسطین تقف الشر البیئة االجتماع

ة ة في الشر ار الراد ر األف ل ا، یبین عائقا أمام  تطو ات  المتوسطات) 4- 4(لش ة للتحد الحساب

ة   :الخارج

  

  

  

  

  

  

  

ل ا ة المتوسطات) 5-4(لش ات الخارج ة للتحد ات / التي تواجه مدیر  الحساب مالكي الشر

ة في محافظات وسط و  ة الصناع ةالعائل   جنوب الضفة الغر
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ل  ة في ) 4- 4(نالحظ من الش ة الصناع ات العائل ة التي تواجه الشر ات الخارج أن أبرز التحد

 ، ان الوضع االقتصاد ة  اشرًة إجراءات الدوائر محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ه م یل

ة   .الرسم

أن حیث وجد ) 2012لسطیني، مرصد الرادة الف( ت هذه النتیجة موافقًة لنتیجة دراسةءجاوقد 

ة التي تقف عائقًا أمام  س ة المحتلة المحددات الثالثة الرئ النشا الراد في األراضي الفلسطین

ة: هي وم رة، والبرامج الح ة الف م والتدرب، وحقوق الملك عبد الكرم ( وقد وجد  .مستو التعل

ة) 2011ودمحم،  ة واالقتصاد اس ة ال یؤد إلى  أن ترد الظروف الس في األراضي الفلسطین

ة الواضحة فحسب،  اب الخطط االقتصاد ة المستقبلة لد أصحاب غ عمل على إضعاف الرؤ بل 

ة، وانسداد اآلفاق أمام تلك المشروعات   .المشروعات الراد

  

اجاتما هي : الخامسالسؤال  5-2-4 ة في الالزمة  االحت ة الصناع ات العائل لمدیر الشر

ةمح اد افظات وسط وجنوب الضفة الغر اتهم؟ ةللتوجه نحو الر   في شر

ة عن هذا السؤال انةتم تحلیل فقرات  لإلجا ة لمتوسطات عن طر استخراج ا االست الحساب

اجات الالزمة للتوجه نحو  حوثین على االحت ات الم ة إلجا ارة والنسب المئو واالنحرافات المع

  :و التاليعلى النح ،العمل الراد
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ة  :) 20-4( جدول  ار ة واالنحرافات المع اجات الالزمةالمتوسطات الحساب مدیر ل لالحت

ة ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل ةللتوجه نحو  الشر اد  الر

ارة لكل فقرة من فقرات أداة  ة واالنحرافات المع یوضح الجدول الساب المتوسطات الحساب

اجات س االحت اً  الدراسة التي تق ة ترتی اً  الالزمة للتوجه نحو العمل الراد مرت ة تنازل ، حسب األهم

اجات الالزمة للتوجه نحو  حوثین نحو االحت ة الواردة في الجدول أن اتجاهات الم وتشیر الدرجة الكل

اس  ة للمق انت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكل العمل الراد 

ار مقداره ) 4.11( حوثین ) 0.58(مع انحراف مع مما یدل على توسط التشتت في آراء واتجاهات الم

شیر إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهات    .مما 

  

اً  اً  ورتبت فقرات األداة ترتی ة، تنازل حتاج  (الفقرة : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات حسب األهم

ة إلى دورات تطو  ار مقداره ) 4.14(متوسط حسابي مقداره ) رةالعاملون في الشر وانحراف مع

  الرقم
اجات الالزمة للتوجه نحو  االحت

ة اد   الر
 مواف
معارض   معارض  محاید  مواف   شدة

  شدة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
ار    المع

ة إلى .7 حتاج العاملون في الشر
رة  0.70 4.14 %1.4 %1.4 %6.1 %64.2 %26.9  دورات تطو

ة.8 حاجة إلى موارد مال ة   0.88 4.10 %0.0 %5.3 %18.1 %37.8 %38.9  الشر

حاجة إلى توظیف .9 ة  الشر
ة  0.81 4.09 %1.4 %5.0 %12.2 %45.6 %35.8  فاءات راد

حاجة لوضع خطة .10 ة  الشر
ال فیها  0.89 4.09 %1.4 %2.5 %12.5 %52.8 %30.8  لتوارث األج

ة    0.58 4.11 %1.0 %3.5 %12.2 %50.1 %33.1  الدرجة الكل
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ة(الفقرة ، ) 0.7( حاجة إلى موارد مال ة  ار مقداره ) 4.1(متوسط حسابي مقداره ) الشر وانحراف مع

)0.88 .(  

  

انت أدنى الفقرات ال فیها(الفقرة : في حین   حاجة لوضع خطة لتوارث األج ة  متوسط ) الشر

ار مقداره ) 4.09( حسابي مقداره فاءات (الفقرة  ،)0.89(وانحراف مع حاجة إلى توظیف  ة  الشر

ة ار مقداره ) 4.09(متوسط حسابي مقداره ) راد   ). 0.81(وانحراف مع

ة والموافقة حوثین واتجاهاتهم العال االستنتاجات  ،ومن خالل آراء الم ص ما سب  ن تلخ م

ة اجات الالزمة ل: التال ة في محافظات لتوجه نحو العمل الراد االحت ة الصناع ات العائل في الشر

ة  أنوسط وجنوب الضفة الغر حتاجیالعامل تتمثل  ة  ة  ون ن في الشر رة، الشر إلى دورات تطو

حاجة لوضع خطة لتوارث  ة  ة، الشر فاءات راد حاجة إلى توظیف  ة  ة، الشر حاجة إلى موارد مال

ال فیها   .األج

  

ال فیها( ما الحظنا فقد حازت الفقرة  حاجة إلى وضع خطة لتوارث األج ة  على أدنى ) الشر

احثة هذه النتیجة الدرجات، حیث  ة إلى عدم تعزو ال ات العائل ة لد الشر تو وجود خطط م

ة واإلدارة،  ال فیها وانتقال الملك ة قید الدراسة لتوارث األج قاء واالصناع ستمرارة هذه رغم أهمیتها في 

ات   .الشر
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ادرة ُتساهم )  Ismael, 2008( وقد أظهرت نتائج دراسة  ه والم ط التعاقب والتوج أن تخط

ة  ط للخالفة  %)29.4( بنس ة هامة بین التخط ة، وأن هناك عالقة إیجاب ات العائل قاء الشر في 

ة ات العائل قاء الشر   .والتوجه نحو رادة األعمال و
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  خامسالفصل ال

  
اتملخص    النتائج والتوص

  
  

  
  النتائج ملخص  5-1
  
  
ات   5-2   التوص
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  النتائج ملخص  5-1
  

ة فـي واقع  عد إجراء هذه الدراسة والتي هدفت إلى دراسة ة الصـناع ات العائل ة في الشر الراد

ة رهامحافظات وسط وجنوب الضفة الغر احثة إلى النتائج ال ، والمأمول لتطو ةتوصلت ال   :تال

  

اد خصائصالما مد توفر : السؤال األول ة الر ة الصناع ات العائل ة لد مدیر الشر ة الشخص

ة؟   في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ة  ات العائل م الذاتي لد مدیر الشر حوثین نحو مد توفر التح تبین أن اتجاهات الم

ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر م الذاتي لد الصناع انت مرتفعة، وأن مد توفر التح

العمل بجد في  ة  یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل مدیر الشر

ة،  ة في تحقی و شدة لتالفي الفشل،  المثابرةو سبیل تحقی أهداف الشر االعتماد على القدرات الذات

ة،  ةامتالك القدرة على و نجاح الشر ر الشر   .تطو

  

ة  ات العائل حوثین نحو مد توفر الحاجة إلى اإلنجاز لد مدیر الشر تبین أن اتجاهات الم

انت مرتفعة، وأن مد توفر الحاجة إلى  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغ ة الصناع ات العائل ة  یتمثل اإلنجاز لد مدیر الشر ر

ة، اعتماد  ة الشر ر المهني الذ یؤد لراد ة في التطو ة، الرغ ة في إنجاز المهمات في الشر الراد

ار الظرف المناسب للنجاح، الخروج عن المألوف للوصول إلى اإلبداع في العمل   . الدقة في اخت
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حوثین نحو مد توفر تحمل المخاطرة لد مدیر  ة تبین أن اتجاهات الم ات العائل  الشر

انت مرتفعة، وأن مد توفر تحمل المخاطرة  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

ة  یتمثل بتحد  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل لد مدیر الشر

ة لتحقی أهداف الشر الموارد المال م  ة، التح ة، توقع مخاطر العمل قبل الصعاب التي تواجه الشر

ة طرق راد ة  طرة علیها، مواجهة تغیرات البیئة الفجائ   .حدوثها للس

  

ة  ات العائل النفس لد مدیر الشر حوثین نحو مد توفر الثقة  تبین أن اتجاهات الم

النفس لد  انت مرتفعة، وأن مد توفر الثقة  ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

الثقة  الشعور  ة یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل مدیر الشر

ة، اتخاذ  ار الراد ادرة في اقتراح األف ة، الم ة للشر م حلول راد طین، تقد واحترام اآلراء من قبل المح

ة ة في الشر   .قرارات صع

  

حوثین نحو مد توفر التو  ات تبین أن اتجاهات الم اصل مع اآلخرن لد مدیر الشر

انت مرتفعة، وأن مد توفر التواصل  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع العائل

ة  یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل مع اآلخرن لد مدیر الشر

ع الز  ة، تشج ع العاملین في الشر یل فرق التواصل مع جم ة، تش مالء على التواصل البناء في الشر

ة المهام المختلفة، قضاء معظم الوقت مع الزمالء في الشر ام    .عمل للق
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ة  ات العائل ة لد مدیر الشر حوثین نحو مد توفر االستقالل تبین أن اتجاهات الم

انت مرتفعة، وأن  م ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة لد الصناع د توفر االستقالل

السعي إلى  ة  یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل مدیر الشر

ة  لة قبل إعطاء الحل، بناء أهداف راد ة، تحلیل الموقف أو المش ة في الشر تحقی األهداف الراد

ة   .في الشر

  

حوثین نحو مد توفر التخ ة تبین أن اتجاهات الم ة الصناع ات العائل ط لد مدیر الشر ط

ط لد مدیر  انت مرتفعة، وأن مد توفر التخط ة   في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ع  ان جم الحس األخذ  ة  یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل الشر

ة  ة في )ةالوقت والزمن والكلف: مثل( عناصر الخطة الراد ة، المشار ، السعي إلى تنفیذ الخطة الراد

ة لتنفیذ الهدف م خطة عمل راد ة، تصم ة في الشر   .وضع الخطط الراد

  

ات  حوثین نحو مد توفر مستو عال من الطاقة لد مدیر الشر تبین أن اتجاهات الم

انت مرتفعة ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ، وأن مد توفر مستو العائل

ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل عال من الطاقة لد مدیر الشر

ة في التطور المهني المستمر،  ، الرغ یتمثل ببذل قصار الجهود في تنفیذ المهمات الملقاة على العات
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ة في مهام مت ة الجدیدة إنجاز العمل في موعده المحدد، التطلع للمشار ار الراد عددة، توظیف  األف

ر اإلنجاز   .لتطو

  

ة  ات العائل حوثین نحو مد توفر المثابرة وااللتزام لد مدیر الشر تبین أن اتجاهات الم

انت مرتفعة، وأن مد توفر المثابرة وااللتزام  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

ة ات العائل المحافظة  لد مدیر الشر ة  یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

قوانین وأنظمة العمل، شغل الوقت دائمًا  في، االلتزام  غض النظر عن الموقع الوظ على مستو األداء 

  .ما یخص العمل

  

ة  أكثر الخصائصأن تبین  ة الغال ات الراد ة على شخص ة الصناع ات العائل مدیر الشر

م الذاتي یلیها مستو عاٍل من الطاقة، في  ة هي التح ثم المثابرة محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ط،  النفس، ثم التخط ة، ثم الثقة  وااللتزام، ثم الحاجة إلى اإلنجاز، ثم تحمل المخاطرة، ثم االستقالل

  .التواصل مع اآلخرن: وأخیراً 

  

ادة : السؤال الثاني ة في محافظات ما مد توفر مؤشرات ر ة الصناع ات العائل األعمال لد الشر

ة؟   وسط وجنوب الضفة الغر

ة في  ة الصناع ات العائل حوثین نحو مد توفر دعم اإلدارة لد الشر تبین أن اتجاهات الم

ة  ات العائل انت مرتفعة، وأن مد توفر دعم اإلدارة لد الشر ة  محافظات وسط وجنوب الضفة الغر



193 
 

ة على استعداد لتحمل أ الصناع أن إدارة الشر ة یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ة الجودة  في  ة بإدخال معاییر جدیدة لمراق ة، قامت الشر ن أن تواجه الشر م ات التي  من التحد

ة، أدخلت ة العدید من المنتجات الجدیدة على مد السنوات الثالث الماض ة، أدخلت الشر  الشر

ة العدید من الخدمات الجدیدة  ع واإلنتاج للسلع والخدمات، أدخلت الشر ة أسالیب محسنة للتصن الشر

ع واإلنتاج للسلع والخدمات،  ة أسالیب جدیدة للتصن ة، أدخلت الشر على مد السنوات الثالث الماض

ة نظم ة، تتبنى لتحسین استخدام المعلومات والمعرفة وال جدیدةً  إدارةً  اً تستخدم الشر مهارات داخل الشر

ات على العاملین فیها،  ة أسالیب جدیدة لتوزع الصالح ًا، تستخدم الشر ار الجدیدة غال اإلدارة األف

ة أسالیب محسنة في  ة أسالیب جدیدة في طرق التوزع للسلع والخدمات، أدخلت الشر أدخلت الشر

ة برامج جد یدة خاصة بتدرب العاملین وتهیئتهم لتحمل طرق التوزع للسلع والخدمات، أدخلت الشر

ة،  ة العاملین على المخاطرة المدروسة في مشارعهم الراد ة داخل المؤسسة، تشجع الشر المسئول

 ، ات اإلنتاج والتسو المؤسسة في عمل ات الخاصة  زة في تنفیذ المسئول ة الالمر تعتمد الشر

ة التزام ً  اً أظهرت الشر حث عن مجا قو ة واالبتكارلل   .الت الرادة التكنولوج

  

ة  ات العائل حوثین نحو مد توفر الحرة في تنفیذ األعمال لد الشر تبین أن اتجاهات الم

انت مرتفعة، وأن مد توفر الحرة في تنفیذ  ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

ة في محافظات  ة الصناع ات العائل ع  األعمال لد الشر ة  یتمثل بتشج وسط وجنوب الضفة الغر

ة، تهیئة الفرصة أمام  ار الراد ة في الدعم المالي لألف ة، المشار ار الراد ر األف العاملین على تطو

فا ونوا ءالعاملین للتدرب على استخدام األسالیب الجدیدة للعمل لضمان  تها، توفیر الفرصة للعاملین ل
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ة في مهمات العمل، اكتشاف مبدعین في تنفیذ أعمالهم طرق متشع یر  ، مساعدة العاملین على التف

ة لتقصي مشاكل العمل  ثیرٍ  یل فرق عمل تعاون ة، تش ار اإلبداع من العاملین المهتمین بتطبی األف

ة   .في الشر

 

ة  ات العائل افآت والتعزز لد الشر حوثین نحو مد توفر نظام الم تبین أن اتجاهات الم

افآت الص انت مرتفعة، وأن مد توفر نظام الم ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ناع

أنه یتم  ة  یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل والتعزز لد الشر

ة أعلى عن مسؤول شعر العامل  دما ُعطى إعطاء العاملین الممیزن في أدائهم للعمل اهتمامًا خاصًا، 

ة نظام  ة، تعتمد الشر ارهم اإلبداع ة على أف ة العاملین في الشر رة جدیدة، تعتمد ترق ر ف وقتًا لتطو

عض العاملین من اإلجراءات التي تعی التوصل إلى حل  افآت للعاملین المتمیزن، یتم إعفاء  م

ة بتخطي التسلسل ا ار الراد لة، ُسمح للعاملین أصحاب األف إلدار الذ ُعی تنفیذ هذه المش

ار   .األف

  

ة في  ة الصناع ات العائل حوثین نحو مد توفر عامل الوقت لد الشر تبین أن اتجاهات الم

ات  انت مرتفعة، وأن مد توفر عامل الوقت لد الشر ة   محافظات وسط وجنوب الضفة الغر

ة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع فترة استراحة العائل أن العاملین یتمتعون  یتمثل 

خالل عملهم، ُعطى العاملون الوقت الكافي ألداء أعمالهم، یتم تحدید الزمن الالزم لكل عمل بدقة، 

حرة التوازن  ة، یتمتع العاملون  ارهم اإلبداع ر أف العاملون لدیهم فرصة الستغالل وقت العمل لتطو
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ة والعمل،  اة الشخص العمل خالل ُ بین الح الت المتعلقة  عالج المش یر  عطى العاملون فرصة للتف

أتي  ة للزمن، ُسمح للعامل الذ  النس ة اإلنتاج  م ة العاملین على  ساعات الدوام الرسمي، یتم محاس

ة اره خالل أوقات العمل الرسم ر أف ار مبتكرة بتطو   .أف

  

حوثین نحو مد توفر  ة  ودالحدتبین أن اتجاهات الم ة الصناع ات العائل ة لد الشر م التنظ

انت مرتفعة، وأن مد توفر  ة  ة لد  الحدودفي محافظات وسط وجنوب الضفة الغر م التنظ

عرف  ل عامل  أن  ة یتمثل  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل الشر

ة اإلنتاج في الو  م ل من العاملین حول جیدًا ماذا یتوقع منه من حیث  قت المحدد، یتم مناقشة 

العدید من القواعد واإلجراءات ألداء األعمال، هناك وصف  مستو األداء المطلوب منهم، یوجد الئحة 

في لكل منهم م أداء العاملین بناء على الوصف الوظ ة، یتم تقی فة في الشر   .وتوصیف لكل وظ

  

حوثین نحو مد توف ة تبین أن اتجاهات الم ات العائل ة أخر لد الشر م ر عوامل تنظ

ة  م انت مرتفعة، وأن مد توفر عوامل تنظ ة   ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

ة یتمثل بوجود خطة  ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل أخر لد الشر

ة، وجود معرفة ما یتعین ال ة لتحقی أهداف الشر مي للشر ل التنظ ه للوصول لألهداف، اله ام  ق

ة، خالل السنوات الثالث  شرة في الشر ات إدارة عدیدة، هناك نظام إلدارة الموارد ال ضم مستو

متاز  ة للعاملین فیها،  ح أهداف الشر ة الجدیدة، یتم توض ار اإلبداع ة تم تنفیذ العدید من األف الماض
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مي للشر ل التنظ ة لدیها اله ة، الشر م العاملین في الشر ح ة صارم  المرونة، هناك نظام رقا ة 

ة ة خطة للتعاقب على إدارة الشر   .القدرة على المخاطرة المخطط لها ، یوجد للشر

ة تبین  ل نتیجة  ة في  أن أعلىو ة الصناع ات العائل مؤشرات رادة األعمال لد الشر

ة محافظات وسط وجنوب الضفة الغر م یلیها مد توفر  ،)4.01(ة هو مد توفر المحددات التنظ

ة  ،)3.92(ثم مد توفر عامل الوقت  ،)4.00(الحرة في تنفیذ األعمال  م ثم مد توفر عوامل تنظ

افآت والتعزز  ،)3.79(ثم مد توفر دعم اإلدارة  ،)3.82(أخر  وأخیرا مد توفر نظام الم

)3.75(.  

  

ة  الخصائصأثر توفر  ما: الثالثالسؤال  ات العائل ة في الشر اد ة على الر ة الشخص اد الر

ة ؟ ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر  الصناع

ة) 1 م الذاتي على الراد   :أثر توفر التح

ة م الذاتي على الراد ا للتح   .تبین أنه ال یوجد أثر دال إحصائ

  :ةأثر توفر الحاجة إلى اإلنجاز على الراد) 2

ة ا للحاجة إلى اإلنجاز على الراد   .تبین أنه یوجد أثر دال إحصائ

ة) 3   :أثر توفر تحمل المخاطرة على الراد

ة ا لتحمل المخاطرة على الراد   .تبین أنه یوجد أثر دال إحصائ

ة) 4 النفس على الراد   :أثر توفر الثقة 

النفس على الر ا للثقة  ةتبین أنه یوجد أثر دال إحصائ   .اد
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ة) 5   :أثر توفر التواصل مع اآلخرن على الراد

ة ا للتواصل مع اآلخرن على الراد   .تبین أنه ال یوجد أثر دال إحصائ

ة) 6 ة على الراد   :أثر توفر االستقالل

ة ة على الراد ا لالستقالل   .تبین أنه ال یوجد أثر دال إحصائ

ة) 7 ط على الراد   :أثر توفر التخط

ة تبین أنه ط على الراد ا للتخط   .یوجد أثر دال إحصائ

ة) 8   :أثر توفر مستو الطاقة العالي على الراد

ة ا لمستو الطاقة العالي على الراد   .تبین أنه یوجد أثر دال إحصائ

ة) 9   :أثر توفر المثابرة وااللتزام على الراد

ا للمثابرة وااللتزام على  ةتبین أنه ال یوجد أثر دال إحصائ   .الراد

أن أكثر  ة تأثیراً  الخصائصما اتضح  ة الشخص ة  الراد ات العائل ة في الشر على الراد

اشرة الثقة  ه م ة هو مستو الطاقة العالي یل ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر الصناع

ط ثم الحاجة لإلنجاز ثم تحمل المخاطرة   .النفس ثم التخط

  

عالسؤال  ات التي تواجه ما هي ا: الرا ة لتكون  مالكي/ مدیر لتحد ة الصناع ات العائل الشر

ة؟ اد   ر

ة التي تواجه  ات الداخل حوثین نحو التحد ات  مالكي/ مدیر تبین أن اتجاهات الم الشر

ة التي تواجه  ات الداخل انت متوسطة، وأن التحد ة  ة لتكون راد ة الصناع  مالكي/ مدیر العائل
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ات العائ قف عائقالشر أن المال غیر المتاح  ة تتمثل  ة لتكون راد ة الصناع ار المشارع  اً ل أمام أف

ة على نطاق واسع م یر في المشاكل التنظ حد الوقت من التف   .الجدیدة، 

  

ة التي تواجه  ات الخارج حوثین نحو التحد ات  مالكي/ مدیر تبین أن اتجاهات الم الشر

ة لتكون ر  ة الصناع ة التي تواجه مدراء ومالكي العائل ات الخارج انت مرتفعة، وأن التحد ة  اد

ر  حد من تطو أن الوضع االقتصاد في فلسطین  ة تتمثل  ة لتكون راد ة الصناع ات العائل الشر

ة  ة، إجراءات الدوائر الرسم ار الراد ة( األف وم ة في فلسطین ) الح انًا، البیئة القانون تكون عائقًا أح

ر التكنولوجي قلیلة في قطاعنا  مقف عائقًا أمات ة، فرص التطو ة في الشر ار الراد ر األف تطو

ة ة في الشر ار الراد ر األف ة في فلسطین تقف عائقا أمام  تطو   .الصناعي، البیئة االجتماع

  

اجاتما هي : الخامسالسؤال  ن االحت ة فيللتوجه نحو  الالزمة للمدیر اد اتهم الر   ؟شر

اجات الالزمة للتوجه نحو  حوثین نحو االحت ةتبین أن اتجاهات الم انت مرتفعة، وأن  الراد

حتاجون إلى دورات  ة  أن العاملین في الشر اجات الالزمة للتوجه نحو العمل الراد تتمثل  االحت

ة، ا فاءات راد حاجة إلى توظیف  ة  ة، الشر حاجة إلى موارد مال ة  رة، الشر حاجة تطو ة  لشر

ال فیها   .لوضع خطة لتوارث األج
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ات ال 2- 5   توص

قة االستنتاجات عد استعراض احثة فإن السا ات تقترح ال ة التوص  :التال

ات 1-2-5 ات ومالكي دیر م خاصة توص ة الشر ة العائل في محافظات وسط وجنوب  الصناع

ة  :الضفة الغر

  ات ا/ توصي الدراسة مدیر ة مالكي الشر ة الصناع المرونة، لعائل متاز  اع نظام إدار  ات

ة ارهم اإلبداع ر ألعمالهم، وتنفیذ أف یر والتطو ن العاملین من التف  . حتى یتم

 االستعانة ة  ة الصناع ات العائل أهل الخبرة  توصي الدراسة المالكین والمدیرن للشر

ولكي تتجنب  من خارجها أملة والمستشارن المتخصصین، سواء أكانوا من داخل العائ

ة  ات العائل   .التي تهدد استمرارتها المخاطرالعدید من الشر

 إدارة من داخل العائلة ومن خارجها على أحدث أسالیب اإلدارة ) وادر(إلى تدرب  السعي

مة، حیث إن توافر مثل  ة سل ة على أسس علم ارهم المبن آرائهم وأف الحدیثة، وذلك لالستعانة 

ة) الكوادر(ه هذ ة یوفر الكثیر من تكالیف االستشارات الخارج  .داخل الشر

  ة أن توصي الدراسة ات العائل العمل، تفصل الشر ة والشؤون الخاصة  ما بین الشؤون العائل

ام  سوا مؤهلین للق سوا من ذو الخبرة، أو ممن ل وأال تقوم بتعیین أفراد من داخل العائلة ل

عید، إن األعمال التي ستو ة في المد ال السلب على الشر عود  ل إلیهم؛ ألن مردود ذلك س

ضاً  ن في المد القصیر أ  .لم 

  ال فیها، لتجنب ة خطة لتوارث األج تا ة  ة الصناع ات العائل توصي الدراسة مدیر الشر

ةخطر  ن أن تهدد مصیر الشر م ة التي   .النزاعات العائل
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ات   2-2-5 ومة اتوص ةللح  :لفلسطین

 ة المشارع لدعم خاص جسم إنشاء على العمل م من خالل  الصناع  والقروض االستشاراتتقد

الت  .والتسه

 ض ة اإلجراءات تخف وم ة المشروعات إقامة تعی التي الح  .اإلبداع

 لو  دعم تعزز ة لمشارعا تمو  والتعاون  المانحة الدول من الخارجي العون  ستقطاباو  الصناع

ل اإلقراض ومؤسسات ارفالمص مع ة المشارع لتمو سرة لقروض الصناع لة م  .األجل طو

 م ة األعمال تدع ة الحاضنات برامج بواسطة اإلبداع  والقانوني المالي الدعم وتوفیر التكنولوج

ة للمستثمرن ار تدف غ ة األف حث مخرجات نقل سهل مما اإلبداع ر ال  من والتطو

 .األسواق إلى المختبرات

 

ة 3-2-5 حوث المستقبل ال ات متعلقة    :توص

حوث والدراسات في هذا المجال  ا الهامةهناك حاجة إلى عمل العدید من ال  حول العدید من القضا

ن أن التي  ة التساؤالتفي  ُتطرحم   :التال

ة في فلسطین من وجهة نظر العاملین - ة الصناع ات العائل ة في الشر   ؟ما واقع الراد

ون أعلى عندما تكون ثقافة تو واستدامة مسهل  - ة  ات العائل السلوك الراد من قبل الشر

 السلوك الراد وفوائده؟ تؤمناألسرة 

ون  - رة جدیدة ومتمیزة  ف أتي  مشروع مستقل؟ وما أثر ذلك على مؤهًال لهل الفرد الذ  لبدء 

ة األم  ؟الشر
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  المراجعالمصادر و 

 ة القرآن الكرم، سورة األ  .162نعام، اآل

  ة  .11القرآن الكرم، سورة الرعد، اآل

  ة  .11القرآن الكرم، سورة المجادلة، اآل

 

ة. 1   المراجع العر

 ة المقومات، )2002( مصطفى ر أبو م ة المنشآت لنجاح واإلدارة التنظ  ، ملتقىالعائل

ات ة الشر ر وآفاق الواقع" العري العالم في العائل ة ةجد ،"التطو  .السعود

 ،رهم، مروة، أحمد م و ة ،المشروعات وٕادارة الرادة ،)2008( نس ة الشر المتحدة  العر

ة مصر جمهورة القاهرة، الجدیدة، مصر والتوردات، للتسو  .العر

 م رهم، نس ة )2010( أحمد، مروة، و ة العر ، الرادة وٕادارة المشروعات الصغیرة، الشر

عات، المتحدة للتسو وال  .، القاهرة1مب

 ة وأثرها على اإلبداع  ،)2010( إسماعیل، عمر خصائص الراد في المنظمات الصناع

ة العامة لصناعة األثاث المنزلي: التقني ة للعلوم  ،نینو / دراسة حالة في الشر مجلة القادس

ة   .، العراقاإلدارة واالقتصاد

  دمحم ، ادرون )2010(بدو ة( ، م ة، اإلصدار األول)قصص نجاح عر  .، النسخة االلكترون
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 ادئ ، تطبی)2013( بن عمارة، نوال مة م ات في الحو ة  الشر  حالة دراسة( العائل

ة النقل مجموعة  .ورقلة، مراح قاصد ، جامعة)األردن

 عبد الرحمن ، ة لإلدارة ، )٢٠٠٢( توفی ز الخبرات المهن ار لكسر اإلطار، مر أف

مك،القاهرة  .ب

 ز لإلحصاء الفلسطینيالجه    .السنو  اإلحصائي  الخلیلتاب ، )2011( از المر

 ز لإلحصاء الفلسطیني  اإلحصائي  واألغوار أرحا تاب محافظة، )2011( الجهاز المر

  .السنو 

 ز لإلحصاء الفلسطیني   .السنو  اإلحصائي  بیت لحم تاب محافظة، )2011( الجهاز المر

 ز لإلحصاء ال    .السنو  اإلحصائي  رام هللا تاب محافظة، )2011( فلسطینيالجهاز المر

 ز  الجهاز  اإلحصائي والبیرة هللا رام محافظة تاب ،2011 الفلسطیني لإلحصاء المر

 .فلسطین ، هللا رام، )3( السنو 

 ز  جهازال   . 2001والمتوسطة الصغیرة المشارع، الفلسطیني لإلحصاء المر

 س ميدور الخص ،)2013( حسین، ق ة في تعزز االلتزام التنظ دراسة : ائص الراد

ة ة العامة للصناعات الكهرائ ة آلراء عینة من متخذ القرار في الشر الى -استطالع  ،د

ة للدراسات  ةالهیئة الكردستان حث العلمي، االستراتیج   .العراق وال

 جي للمنافسة مدخل استراتی(، إدارة المشروعات الصغیرة )2006( الحسیني، فالح حسن

عة األولى، دار الشروق للنشر والتوزع، )والتمیز  .الط
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  ،ة لدعم المقاولة مع دراسة حالة برنامج )2009( لفقیراحمزة ن م البرامج التكو  Germe، تقی

Cree  ة والحرف، رسالة ماجستیر، جامعة دمحم بوقرة المعتمد في غرفة الصناعات التقلید

ة العلوم االقت ل ة و بومرداس،  سعصاد  . ر والعلوم التجارة، الجزائریلوم الت

 اد)بدون تارخ(  الخطیب، خالد ة، تـأثیر م ات العائل مة على الشر   .ء الحو

  ،دلیل الصناعات والحرف في محافظة الخلیل، غرفة تجارة وصناعة محافظة  الخلیل

2012. 

 م ة الصناعات حول دراسة ،)2003( الراعي، دمحم إبراه ل ة تحلیل: فلسطین في التحو  ورؤ

ة ة، وزارة االقتصاد الوطني، إصدار رقم نقد اسات االقتصاد   .17، دائرة الدراسات والس

 والمتوسطة وسبل األعمال الصغیرة رادة ، واقع)2011( رسالن، دمحم، وعبد الكرم، نصر 

حاث ل مجلة جامعة القدس المفتوحةمنشورة، الفلسطیني، دراسة  االقتصاد في تعززها أل

 ).2( 23والدراسات، العدد 

 ة لطالب الجامعات ، )2013( رمضان، رم ة الراد الن ة وعالقتها  عناصر البیئة الخارج

ة ،استخدام المرصد العالمي لرادة األعمال ة والقانون  ،مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

)265- 293(. 

  ة )2009(زدان، عمرو ات العائل ة معاصرة 5(، إدارة الشر ا استراتیج ، القاهرة، )قضا

ة اإلدارة، مصر ة للتنم  .المنظمة العر

  ة، )2005(زدان، عمرو، عالء الدین ة العائل ات الصناع ، مراحل ومعوقات نمو الشر

ة اإلدارة، القاهرة، ص ة للتنم   .238-236المنظمة العر
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 ،ط ،)1991( امین دمحم الساعاتي س ة ت حث تا الوروس من لميالع ال  الماجستیرو  ال

توراه، القاهرة،  وحتى ز الد ة المر   . السعود للدراسات االستراتیج

 الل ارنة،  غداد للعلوم ، المشارع الصغیرة والرادة، )2007(خلف  الس ة  ل مجلة 

ة الجامعة  .79-33 ص ،االقتصاد

 الل ارنة،  المسیرة للنشر والتوزع دار  ،لالرادة وٕادارة منظمات األعما ،)2008(خلف  الس

اعة عة األولى، األردنوالط  .، الط

  الل خلف ارنة،  ، الرادة وٕادارة منظمات األعمال، دار المسیرة للنشر والتوزع )2010(الس

ة عة الثان اعة، الط  .، األردنوالط

  ة عض المتغیرات ، )2015( سلطان، سعد ة وعالقته ب مستو توفر الخصائص الراد

ةا الوروس تخصص  :لشخص ة ال ة على طل ق في جامعات " إدارة األعمال"دراسة تطب

ة ة، غزة، فلسطینجنوب الضفة الغر  .، مجلة الجامعة االسالم

 ة )بدون تارخ(  سلمان، سامي ة، المملكة العر ات العائل ط االستراتیجي للشر ، التخط

ة  .السعود

 ات )2009( الشرف، نور رحي ة ، التحد ة التي تواجه المشارع الصناع اإلدارة والمال

 . الصغیرة في مدینة الخلیل، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل

 ة المنشآت الصغیرة )2008( شلبي، نبیل دمحم ، إبدأ مشروعك الصغیر وال تتردد، تنم

  .والمتوسطة
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 ك ،وملحم ،جیبن ، فؤادالشیخ ال ات األ)2009( وجدان ،حیى، والع ات ، صاح عمال الراد

ة في إدارة األعمال، المجلد الخامس، العدد : في األردن سمات وخصائص، المجلة األردن

ع،  .497ص الرا

  ة  .، رادة األعمال وثقافة العمل الحر، مصر)2014(الصندوق االجتماعي للتنم

 ة وقطاع غزة،، واقع الصناعة والت)2006( غاز ، الصوراني  سةدرا جارة في الضفة الغر

  .منشورة

 ة وتطو )2010( الصوص، سمیر زهیر ة في مجال تنم عض التجارب الدول ر المشارع ، 

ن اال(الصغیرة والمتوسطة  م حتذاء بها في فلسطین، وزارة االقتصاد الوطني، محافظة نماذج 

ة  .قلقیل

 اد رم  أبو ،فوز  هاشم ،الع ، حامد  م، أزهار نعمة، والحدراو  ةالراد، )2014(غن

ةاال اغة في ودورها ستراتیج ةا ص  األعمال، دراسة منظمات الراد في التسو ستراتیج

ة ق سي معمل في تطب ة مجلةالكوفة،  بی ة اإلدارة للعلوم القادس ع، واالقتصاد ،العدد الرا

  .12المجلد 

 عاد سمات، )2002( طلعت الحمید عبد قي النشا وأ ات في التسو ة الشر  لعالما في العائل

ات ، ملتقىالعري ة الشر ر وآفاق الواقع" العري العالم في العائل ة جدة ،"التطو  .السعود

 عد، )2002( دمحم المجید عبد مي ال ات في التنظ ة الشر ات ملتقى ،"العائل ة الشر  في العائل

ر وآفاق الواقع" العري - عن منقولالعالم،  ة جدة ،"التطو  .السعود
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 ة ، سیلین شرایبر، و العجمي، فردة ات العائل مة الرشیدة في الشر خمس دراسات حالة الحو

ادرة بیرل، من الشرق األوسط ة وم ات العائل  .منتد ثروات للشر

 ة، ماجدة عة الخامسة، إدارة المشروعات الصغیرة، دار المسیرة، )2014( العط عمان، ، الط

 .األردن

  غسان، وناصر، دمحم جودت ، اس، )2011(العمر ة لد الرادة خصائص ق  الدراسات طل

ا ة األعمال في وأثرها األعمال إدارة في العل  مجلة ، دراسة منشورة،)دراسة مقارنة( الراد

ة للعلوم دمش جامعة ة االقتصاد ع العدد، والقانون  .27 المجلد ،الرا

 من م الراد مدخل لتحقی األمن االجتماعي واال، )2014( عید، أ  ، ستقرار االقتصادالتعل

ات ومراكز رادة األعمالورقة مقدمة إلى  ةالمؤتمر السعود الدولي لجمع ة : ، السعود جمع

 .رادة األعمال

 سى، محمود ة ،)2007( ع شرة واالقتصاد ة ال ة ودورها في التنم ات العائل مقالة  ،الشر

  .منشورة

  حة، قصاص ة في )2012(فت مة المؤسسات العائل منشورة،  الجزائر، رسالة ماجستیر، حو

 .الجزائر

  ة في قطاع غزة، دراسة )2005(الفرا، ماجد م الممارسات اإلدارة لد المنشآت العائل ، تقی

ة،  ق  .طنطا جامعة ل،والتمو التجارة مجلةتطب

 اظم  ،القرشي  .األردن ،دار وائل للنشر ،االقتصاد الصناعي، )2000(مدحت 
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 ،منظور )2009(واآلغا، وفی حلمي  تانة، خیر مصطفى ة  ات العر ، الرادة في الشر

  .استراتیجي، دراسة منشورة، مجلة جامعة األزهر، غزة، العدد األول

 س واإلدارة( ، المنشآت الصغیرة )2009( المبیرك، وفاء ناصر ة )التأس ، العروض االلكترون

عة األولى، الراضللكتاب،   .الط
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  قـــالحـــمـــال
  

  )1(ملحق رقم 
  

  السادة المحكمین  أسماء
  

  مكان العمل  التخصص  االســـم  الرقم

  جامعة بولیتكنك فلسطین  ھندسة میكانیكیة  كریم طھبوبد . أ  .1

  جامعة القدس المفتوحة  أعمال إدارة  یوسف أبو فارة. د  .2

  جامعة بولیتكنك فلسطین  إحصاء  منیر كرمة. د  .3

  كنك فلسطینجامعة بولیت تكنولوجیا معلومات  وسام شمروخ. أ  .4

  بولیتكنك فلسطینجامعة   إدارة أعمال  علي أبو زنید. أ  .5
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﷽  
  

  
  

حث العلمي ا وال ة الدراسات العل   ل
  برنامج الماجستیر في إدارة األعمال

  
  المحترم السید المدیر

اته،،،  ر م ورحمة هللا و   السالم عل
  

عد ،،،   أما 
احثة بإجراء دراسة تهدف إلى  ة" دراسة موضوع تقوم ال اد ة في محافظات وسط في  الر ة الصناع ات العائل الشر

ة ات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال ، "الواقع والمأمول: وجنوب الضفة الغر وذلك استكماًال لمتطل

  .من جامعة الخلیل

اإلجا انة  عنة یرجى التكرم  ةأسئلة االست حث،  ل موضوع ة في إنجاح هذا ال حث ادعم و لما في ذلك من أهم ل

ة في فلسطین،  ارالعلمي والتنم عین االعت انة الواردة أن المعلومات  آخذین  ستستخدم ألغراض في هذه االست

حث العلمي فقط   .ال

م ن لكم حسن تعاون   ،،،شاكر
احثة   صفاء أبو شامة: ال

تورإش    سمیر أبو زنید: راف الد
  

ة  تعرف اد ات ): في مجال األعمال( الر ة تهدف إلى خل أعمال جدیدة في شر ة أو غیر رسم هي نشاطات رسم
ر طرق تسو المنتجات، وقد تكون هذه النشاطات على  ات وتطو صاعدة من خالل االبتكار في المنتجات والعمل

ة وتحسین أدائها المالي مستو القسم أو أ مستو إدار في ة التنافس انة الشر ز المشروع بهدف تعزز م ، وهي تر
ة على المغامرة: على أمرن ة الشر   .االبتكار وقدرة ورغ

2015 
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ة : القسم األول مغراف   المتغیرات الد
ة المالئمة)   (  الرجاء وضع إشارة   :عند اإلجا

ر    :الجنس .1           أنثى    ذ
           
حا    :حافظةالم .2   الخلیل    بیت لحم    رام هللا    أر
           
في .3 س قسم    مدیر عام     :المسمى الوظ   ....... )حدد( غیر ذلك،     رئ
          

المستو  .4
مي   :التعل

    أقل من ثانو     ثانو    جامعي    ا   دراسات عل

  
  :عدد سنوات الخبرة .5

  
   سنوات 5أقل من     سنوات 10-6من     سنة 15- 11من     16أكثر من  

ة: القسم الثاني   معلومات حول الشر
 

ة .1 ار (  المصنع/اسم الشر   _____________________________): اخت
  نوع الصناعة .2

  
 ة ة   )حجر ورخام(صناعات إنشائ ة  صناعات دوائ  صناعات خشب

 ات ة ومشرو ة وآالت صناعات غذائ ا  صناعات معدن  تصناعة البرمج

 رتون ة وورق و الست ة ومواد تنظیف صناعات  ات  ماو ر ونفا  صناعة تدو

  
ة ة/ صناعات نسیج   جلد
حدد( غیر ذلك(............................ 

ة  صناعة األثاث  صناعات یدو

ة .3 ....... حدد( غیر ذلك    أخت/أخ  أم/أب   ة/جد  :مؤسس الشر
(  

ة .4   .......)حدد ( غیر ذلك   أخت/أخ  أم/أب  ة/جد   :مدیر الشر
ة .5     سنة فأكثر  11  سنوات  6-10  سنوات  1-5  :عمر الشر

       
ل .6  أكثر من مصدر  قرض  خارجي  ذاتي   :مصدر التمو

      

ل القانوني .7 ة :الش ة   شراكة  شر ة فرد    ملك
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 ألف دینار فأكثر  50 ألف دینار  16 -49 ألف دینار 5 -15  :حجم رأس المال .8

 
 

  
ة؟ .9  ............................... عدد أفراد العائلة العاملین في الشر

ال  .10 ا فيالتي عدد األج ة العائلة؟ تشارك حال  إدارة شر

األب / الجد( جیل األول المؤسس ال  ( الجیل األول والثاني )األب واألبناء (   ال مختلفة   )الحفید/ االبن/ األب/ الجد ( أج
 
 

انة: القسم الثالث   محاور االست
ان الذ یتناسب)   (  الرجاء وضع إشارة  ك في الم   :ورأ

  

 مواف  الفقــــــرة  الرقم
معارض   معارض  محاید  مواف   شدة

  شدة
ة الرادة خصائص: المحور األول ة في محافظات وسط  الشخص ة الصناع ات العائل لد مدیر الشر
ة، وهيوجنوب الض النفس، التواصل مع : فة الغر م الذاتي، الحاجة إلى اإلنجاز، تحمل المخاطر، الثقة  التح

ط، مستو عال من الطاقة،المثابرة وااللتزام ة، التخط   .اآلخرن، االستقالل

م الذاتي: أوالً    التح

ة   .1             أعمل بجد في سبیل تحقی  أهداف الشر

ةفي تحقی  أعتمد على قدراتي   .2             نجاح الشر

ي ال أفشل   .3 شدة              أثابر 

ة علىأمتلك القدرة    .4 ر الشر             تطو

اً    الحاجة إلى اإلنجاز: ثان

ة   .5             راد في إنجاز مهماتي في الشر
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            العملأخرج عن المألوف للوصول إلى اإلبداع في    .6

ار الظرف المناسب للنجاح   .7             أعتمد الدقة في اخت

8.   
ر المهني الذ یؤد لرادأرغ  ةب في التطو

ة   الشر
          

  تحمل المخاطرة: ثالثاً 

ة   .9             أتحد الصعاب التي تواجه الشر

طرة علیها    .10             أتوقع مخاطر العمل قبل حدوثها للس

ة   .11 ة لتحقی أهداف الشر موارد المال م              أتح

ة   .12 طرق راد ة              أواجه تغیرات البیئة الفجائ

عاً  النفس: را   الثقة 

طین یثقون    .13 حترمون آرائي بي أشعر أن المح             و

ة   .14 ة في الشر             أتخذ قرارات صع

ة   .15 ة للشر             أقدم حلول راد

ة   .16 ار الراد ادر في اقتراح األف             أ

ن: خامساً    التواصل مع اآلخر

ع    .17 ةأتواصل مع جم             العاملین في الشر

ة معظم وقتي أقضي مع   .18             الزمالء في الشر
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ة   .19             أشجع الزمالء على التواصل البناء في الشر

المهام المختلفة   .20 ام  ل فرق عمل للق             أش

ة: سادساً    االستقالل

لة قبل إعطاء الحل   .21             احلل الموقف أو المش

ة اً ابني أهداف   .22 ة في الشر             راد

ةأسعى إلى تحقی األهداف ا   .23 ة في الشر             لراد

عاً  ط: سا   التخط

ة لتنفی   .24             الهدف ذأصمم خطة عمل راد

25.   
ة آ ع عناصر الخطة الراد ان جم الحس : مثل( خذ 

  ) الوقت والزمن والكلفة
          

  الفقرة  الرقم
مواف 
معارض   معارض  محاید  مواف  شدة

  شدة

ة إلى تنفیذأسعى    .26             الخطةالراد

ة أشارك في   .27 ة في الشر             وضع الخطط الراد

  مستو عال من الطاقة: ثامناً 

            أنجز العمل في موعده المحدد   .28

ر اإلنجاز   .29 ة الجدیدة لتطو ار الراد             أوظف  األف

30.   
على  هفي تنفیذ المهمات الملقا جهدأبذل قصار 

  عاتقي
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            ي المستمرنأرغب في التطور المه   .31

ة في مهام متعددةأتطلع لل   .32             مشار

  المثابرة وااللتزام: تاسعاً 

ما یخص العمل   .33             أشغل وقتي دائمًا 

قوانین وأنظمة العمل   .34             التزم 

35.   
غض النظر عن الموقع  أحافظ على مستو األداء 

في   الوظ
          

  
  

  

 مواف  الفقرة  الرقم
معارض   معارض  محاید مواف   شدة

  شدة
ة،  فيادة األعمال مؤشرات ر : يالمحور الثان ة في محافظات وسط وجنوب الضفة الغر ة الصناع ات العائل الشر

ة، عوامل : وهي م افآت والتعوض، عامل الوقت، الحدود التنظ دعم اإلدارة، الحرة في تنفیذ األعمال، نظام الم
  .أخر 

  )Management Support( دعم اإلدارة : أوالً 

ة ع.1 ن إدارة الشر م ات التي  لى استعداد لتحمل أ من التحد
ة  أن تواجه الشر

     

ار الجدیدة تتبنى اإلدارة.2 اً األف        غال

ة العاملین على المخاطرة المدروسة في مشارعهم .3 تشجع الشر
ة   الراد

     

ةأدخلت .4 جدیدة على مد السنوات المنتجات الالعدید من  الشر
ة   الثالث الماض

     

ةأدخلت .5 جدیدة على مد السنوات لا الخدماتالعدید من  الشر
ة   الثالث الماض
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ة .6 ع واإلنتاج للسلع والخدماتأدخلت الشر        أسالیب جدیدة للتصن

ة .7 ع واإلنتاج للسلع أدخلت الشر أسالیب محسنة للتصن
  والخدمات

     

ة .8        الخدماتأسالیب جدیدة في طرق التوزع للسلع و أدخلت الشر

ة .9 أسالیب محسنة في طرق التوزع للسلع أدخلت الشر
  والخدمات

     

ة ب.10 ة الجودة إدخال معاییر جدقامت الشر ة یدة لمراق الشر   ف
     

ة .11 اتأسالیب جدیدة لتوزع تستخدم الشر   فیهاعلى العاملینالصالح
     

ة .12 ام  المعلومات لتحسین استخد جدیدةً  إدارةً  اً نظمتستخدم الشر
ةوالمعرفة والمهارات داخل    الشر

     

ة .13 وتهیئتهم  العاملینبرامج جدیدة خاصة بتدرب أدخلت الشر
ة داخل المؤسسة   لتحمل المسئول

     

ة .14 ات الخاصة تعتمد الشر زة في تنفیذ المسئول الالمر
ات اإلنتاج والتسوال   مؤسسة في عمل

     

ة .15 حثي مع المؤسسات ا الدخولقامت الشر ة في تعاون  حث ل
  هلخدمة المؤسسة وما تقوم 

     

تنا التزامأظهرت .16 حث عن اً قو اً شر ادة مجاالت الر  لل
ةا   واالبتكارلتكنولوج

     

ة التغییر .17        من الصعب أن تتقبل إدارة الشر

اً  ة في تنفیذ األعمال : ثان  ) Autonomy/Work Discretion( الحر

ةالعاملین أشجع  .18 ار الراد ر األف       على تطو

ة.19 ار الراد        أشارك في الدعم المالي لألف

ة.20 ار اإلبداع       اكتشفت الكثیر من العاملین المهتمین بتطبی األف
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ونوا مبدعین في تنفیذ أعمالهم.21        أوفر الفرصة للعاملین ل

على استخدام األسالیب أهیئ الفرصة أمام العاملین للتدرب .22
فا   .تهاءالجدیدة للعمل لضمان 

     

ة في مهمات العمل العاملینأساعد .23 طرق متشع یر         على التف

ة.24 ة لتقصي مشاكل العمل في الشر ل فرق عمل تعاون        أش

ز : ثالثاً  افآت والتعز   ) Rewards  and Reinforcement( نظام الم

ة نظام م.25        افآت للعاملین المتمیزن تعتمد الشر

       للعمل اهتمامًا خاصاً  مفي أدائه یتم إعطاء العاملین الممیزن.56

عض العاملین من اإلجراءات التي تعی التوصل إلى  یتم إعفاء.57
لة   حل المش

     

ة بتخطي التسلسل .58 ار الراد ُسمح للعاملین أصحاب األف
اراإلدار الذ ُعی تنفیذ هذه ا   ألف

     

ة .59 ارهم اإلبداع ة على أف ة العاملین في الشر        تعتمد ترق

رة .60 ر ف ة أعلى عندما ُعطى وقتًا لتطو مسؤول شعر العامل 
  جدیدة

     

ة .61 ة في الشر ة العاملین بناًء على األقدم        تتم ترق

عاً   ) Time Availability( عامل الوقت : را

       الوقت الكافي ألداء أعمالهم ُعطى العاملون .62

       یتم تحدید الزمن الالزم لكل عمل بدقة.63

اره خالل  ُسمح للعامل.64 ر أف ار مبتكرة بتطو أف أتي  الذ 
ة   أوقات العمل الرسم
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مواف   الفقرة  الرقم
 شدة

 معارض محاید مواف
معارض 
 شدة

ارهم العاملون لدیهم فرصة الستغالل وقت العمل لت.65 ر أف طو
ة   اإلبداع

     

فترة استراحة خالل عملهمتیتم.66        ع العاملون 

ة والعمل.67 اة الشخص حرة التوازن بین الح        یتمتع العاملون 

ة للزمن.68 النس ة اإلنتاج  م ة العاملین على         یتم محاس

العمل .69 الت المتعلقة  عالج المش یر  ٌعطى العاملون فرصة للتف
  خالل ساعات الدوام الرسمي

     

ة  الحدود: خامساً  م   ) Organizational Boundaries( التنظ

العدید من القواعد واإلجراءات ألداء األعمال.70        لدینا الئحة 

ة.71 فة في الشر        هناك وصف وتوصیف لكل وظ

في لكل منهم .72 م أداء العاملین بناء على الوصف الوظ        یتم تقی

ة اإلنتاج في .73 م عرف جیدًا ماذا یتوقع منه من حیث  ل عامل 
  الوقت المحدد

     

ل من العاملین حول مستو األداء المطلوب منهم .74        یتم مناقشة 

ة عوامل : سادساً  م  أخر تنظ

ة.75        لدینا خطة لتحقی اهداف الشر

ة للعاملین فیها.76 ح أهداف الشر        یتم توض

ه للوصول ألهدافنانحن .77 ام         نعرف ما یتعین علینا الق
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ات إدارة عدیدة.78 ضم مستو ة  مي للشر ل التنظ        اله

ة.79 ار إبداع حد من قدرة العاملین على تنفیذ أف        التسلسل اإلدار 

المرونة.80 ة  مي للشر ل التنظ        متاز اله

مواف   الفقرة  الرقم
 شدة

 معارض محاید مواف
معارض 
 شدة

ة.81 شرة في الشر        هناك نظام إلدارة الموارد ال

ة.82 م العاملین في الشر ح ة صارم         هناك نظام رقا

ة لدیها القدرة على المخاطرة المخطط لها .83        الشر

ة.84 ة خطة للتعاقب على إدارة الشر        یوجد للشر

ة تم تنفی.85 ار خالل السنوات الثالث الماض ذ العدید من األف
ة الجدیدة   اإلبداع

     

  
  

معارض   معارض  محاید مواف   شدةموافق  الفقرة  الرقم
  شدة

ة: المحور الثالث ة لتكون راد ة الصناع ات العائل ات التي تواجه مدیر الشر ة: ( التحد ة وخارج   )داخل

ة ات الداخل   التحد

ارقف المال غیر المتاح عائ أمام .28       المشارع الجدیدة أف

ة في إحداث التغییر من قبل اإلدارة .29        عدم الرغ

ة في التغییر من قبل العاملین.30        عدم الرغ

ة على نطاق حد الوقت من الت.31 م یر في المشاكل التنظ        واسعف
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ة عائقاً  تقف القوانین.32 ة في الشر ار الراد        أمام تنفیذ األف

ات اإلدارة الكثیرة من تنفیذ حد الت.33 سلسل اإلدار عبر المستو
ار الجدیدة   األف

     

غیر ذلك .34
 ):...........................................وضح(

     

ة ات الخارج  التحد

ار .35 ر األف حد الوضع االقتصاد في فلسطین من تطو
ة   الراد

     

ة.36 ر  أمام  ائقاً عتقف في فلسطین  البیئة االجتماع ار تطو األف
ة ة في الشر   الراد

     

ة في فلسطین تقف عائقًا أما.37 ار  مالبیئة القانون ر األف تطو
ة ة في الشر   الراد

     

ة في قطاعنا الصناعي تقف عائقًا أما.38 ر  مالبیئة التنافس تطو
ة ة في الشر ار الراد   األف

     

ر التكنولوجي قلیلة ف.39        ي قطاعنا الصناعيفرص التطو

ة .40 ة( إجراءات الدوائر الرسم وم انًا ) الح        تكون عائقًا أح

غیر ذلك .41
  ):...........................................وضح(

     

 
  
 

 مواف  الفقرة  الرقم
معارض   معارض  محاید مواف   شدة

  شدة

ع اجات الالزمة للتوجه نحو ا: المحور الرا   لعمل الراداالحت

رة.42 ة إلى دورات تطو        حتاج العاملون في الشر
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ة.43 فاءات راد حاجة إلى توظیف  ة         الشر

ة.44 حاجة إلى موارد مال ة         الشر

ال فیها.45 حاجة لوضع خطة لتوارث األج ة         الشر

       ):...........................................وضح(غیر ذلك .46

  

ة عن   ما یناسب وجهة نظركالتال األسئلةأرجو اإلجا   :ة

اد.1 ر مؤسستك ؟ ةما حاجاتك الر   لتطو
 

_____________________________________________________________________________________________  
__________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________________________________ 

  
  
  

 ؟بانةاإلشارة إلیھا في االستیُرجى إضافة أیة معلومات تتعلق بموضوع البحث ولم یتم  .2
  

________________________________________________________________________________________  
__________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
  

  ولكم جزیل الشكر والتقدیر،،،

  
احثة   صفاء أبو شامة: ال

د االلكتروني: مالحظة االسم والبر دنا  الحصول على ملخص حول نتائج الدراسة یرجى تزو ة    .في حال الرغ

  ________________________________: االسم

د االلكتروني   _________________________: البر

  _____________________________: رقم الهاتف
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  )3(ملحق رقم 
  

  تقریر المدقق اللغوي
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